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en DEMOCIATIE 
Wij wensen U een 

voorspoedig 

verkiezingsjaar! 

OP DE DREMPEL VAN DE NIEUWE TIJD 
DE TRAGIEK VAN HET SOCIALISME 

W. ie hoog spel speelt, weet dat hij gokt 
en dat hij een behoorlijke kans loopt, 

het spel te verliezen. 
De fractie van de Partij van de Arbeid in 

de Tweede Kamer h e e f t op de lle decem-
ber gegokt en ...... zij heeft het spel inderdaad 
verloren. Zij heeft, door minister Hofstra on
der druk te zetten en bij de behandeling van de 
belasting-ontwerpen tot een tegen iedere re
delijkheid in onaanvaardbaar-verklaring te no
pen, gespeculeerd dat zij haar tegenstanders 
aldus in de val zou kunnen lokken. 

Zij had voor de resterende anderhalf jaar 
een geheel nieuw Kabinet gewild, gevormd 
door de kwasi-"schuldigen" aan de crisis en 
dan zelf in de oppositie willen gaan. 

Een oppositie, niet zoals de V.V.D. die al
tijd heeft gevoerd - zakelijk en redelijk -
maar een, waarvan wij in de afgelopen weken 
het voorproefje reeds hebben genoten in de 
Kamer, op vergaderingen en voor de radio. 

Die gok is mislukt. V oor de eerote maal 
trokken alle niet-socialistische fracties nu 
eindelijk eens tot het einde toe één lijn en dus 
wonnen zij de strijd. 

• * • 

Het rompkabinet, zoals de heer Oud had 
geadviseerd, is aangebleven, zij het 

dan niet onder een der zittende ministers, 
maar onder een nieuwe leiding. De Kamer 
wordt per 19 maart ontbonden, vervroegde 
verkiezingen zijn tegen 12 maart uitgeschre
ven. 

De socialistische opzet is mislukt. Op korte 
termijn zal een uitspraak van de kiezers wor
den gevraagd. Hoe, zo vragen wij ons met de 
heer Oud in zijn radiospeech van j.l. zaterdag 
af, kan een democratische partij zich erover 
beklagen, wanneer (in een situatie als deze) 
een uitspraak van het volk wordt gevraagd? 

Bovendien: was het niet de heer E. Ver
meer, voorzitter van de Partij van de Arbeid, 
die in februari 1958 in Zwolle zelf stoutmoedig 
uitriep, dat, als het niet meer ging, "de Kamer 
dan maar moest worden ontbonden"? 

Maar ja, het is waar, toen wist de heer Ver
meer nog niet, welk een voor zijn partij nood
lottige en voor de V.V.D. verheugende ver
schuiving zich onder de kiezersmassa zou vol
trekken. 

Wat de heer Vermeer in februari 1958 in 
overmoed zijn toehoorders voorhield, heeft hij 
gekregen. Dat hij er nu niet blij meer mee is, 
kan nog slechts voor kennisgeving worde;n 
aanvaard. De historie - ook de parlementaire 
historie -kan nu eenmaal niet worden terug
gedraaid. 

ATTENTIE!!! ATTENTIE!!! 

ZENDERWISSELING 

Met ingang van het jaar 1959 vin
den onze radio-uitzendingen plaats van 
19.20-19.30 uur. 

U kunt dus vriidag. 9 ianuari a.s •• 
over de zender Hilversum 11 (298 m) 

. van 19.20-19.30 uur luisteren naar 

.. DE STEM VAN DE V. V .o:• 

Er ligt een onmiskenbare tragiek in de 
situatie van het socialisme ten onzent. 

Het socialisme heeft zichzelf overleefd. De 
maatschappij is geëvolueerd, maar het socia
lisme is stil blijven staan. Sterker nog: het 
wil, gedesillusioneerd, thans terugvallen op 
de oude leuzen en strijdmethoden. Dat zal, 
naar onze stellige overtuiging, echter de groot
ste vergissing blijken, welke het ooit heeft be
gaan. 

De gezeten arbeider, de vakman met zijn 
behoorlijke technische opleiding, zijn sociale 
zekerheden en zijn ook door radio en televisie 
ontwikkelde bredere inzicht en algemene be
langstelling in het dagelijks gebeuren buiten 
de eigen kring, heeft weinig of niets meer ge
meen met de "proletariër" (volgens socialis
tische benaming) van weleer. 

DE HEER G. RITMEESTER 
Lid van de Tweede Kamer, die op 29 december 
onder grote belangstelling zijn 75ste verjaardag 
mocht vieren. ______________________J 
De structuur der maatschappelijke verhou

dingen heeft zich in enige tientallen jaren 
grondig gewijzigd. Er hebben verschuivingen 
plaats gevonden, die 90k aan het politieke 
denken niet zijn voorbijgegaan. 

Er heeft zich een "nieuwe middenstand" 
naast de oude gevormd, waarin ook de niet
meer-proletarische arbeider zijn plaats heeft 
gevonden en waarin hij zich volkomen thuis 
voelt. 

Deze arbeiders en vooral ook de jongeren 
onder hen, staan vreemd tegenover de ver
ouderde socialistische leuzen van vroeger, die 
niet meer passen bij de maatschappij van van
daag en z e k e r niet meer bij die van morgen. 

* * * 

Zij willen de sociale positie behouden, die 
zij hebben, maar strijd behoeft daar 

niet meer voor te worden gevoerd, omdat er 
niemand is, die deze bedreigt of zou willen be
dreigen. 

De enige werkelijke bedreiging zou k u n
n en zijn: een aantasting van de grondslagen 
van onze economie , waarop die sociale zeker-

heid is gebouwd. De bewuste arbeider van van
daag voelt zich daardoor niet meer staan t e
g e n o v e r het economische bestel waarin hij 
leeft, maar voelt zich meer en meer daaraan 
verbonden. 

Dit alles heeft de mentaliteit en de politieke 
oordeelsvorming beïnvloed. 

Wij herhalen hetgeen wij al eens eerder 
schreven: Ook vele arbeiders achten zich door 
de sociale wetgeving en de sociale verzekerin
gen - waaraan ook de liberalen met overtui
ging hebben medegewerkt - voldoende be
schermd. Zij wensen geen verdere beperking 
van de vrije beschikking over hun loon en stel
len op verder gaande bemoeiingen geen prijs. 

Ook de bewuste arbeider in de moderne 
maatschappij is een individu, dat een stuk 
eigen verantwoordelijkheid voor zich en zijn 
gezin wil blijven dragen en dat op zijn persoon
lijke vrijheid prijs stelt. 

In verdergaande socialisatie en nog verder
gaande overheidsbemoeiing met zijn particu~ 
liere leven kan hij het "progressieve" niet 
(meer) ontdekken. 

* * * 

De tragiek van de Partij van de Arbeid is, 
dat zij door het niet willen of niet kun

nen onderkennen van deze zich snel wijzigen
de mentaLiteitsverandering onder hen, die van 
huis uit aan het socialisme verwant zijn, zich 
nog "progressief" waant, maar in wezen is ge
worden een conserverende macht, levend bij 
leuzen en doelstellingen uit het verleden. 

Ds. Ruitenberg, de vurige socialist, heeft 
daar iets van gevoeld, toen hij, nog in de taal 
van het oude socialisme, in "Tijd en Taak" 
klaagde over de "verburgerlijking van de ar
beidersklasse", welke de oorzaak zou zijn, dat 
"de weerstanden bij de niet-meer-proletari
sche gewone man tegen de liberale partij af-· 
nemen". 

Het is de grote verdienste van de voorman
nen van de V.V.D. geweest, dat zij de tekenen 
des tijds hebben verstaan. Dat zij een modern 
liberaal program hebben opgebouwd, sociaal 
maar niet socialistisch, dat de vrijheid van de 
mens, naar zijn aard bestemd om als vrije per
soonlijkheid in gemeenschap te leven, als het 
kostbaarste goed beschouwt. 

Consequent strevend naar het herstel en de 
verdere ontwikkeling van de in oorlog en be
zetting verloren gegane rechtsstaat, zich rich
tend tegen al hetgeen aan oude èn nieuwe mis
standen in deze na-oorlogse jaren moest wor
den opgeruimd, heeft zij geappelleerd aan al
len, die de collectivisering van staat en maat
schappij verwerpen en de zelfstandige kracht 
in ons volk willen versterken. 

* * * 

Staande aan het begin van 1959, zijn wij 
ons bewust van de beslissende beteke

nis, welke de verkiezingen van de 12e maart 
voor de partij, voor ons volk en voor de toe
komst van ons land kunnen hebben. 

Wij gaan die verkiezingen met vertrouwen 
tegemoet, omdat wij geloven in het gezonde 
oordeel van het Nederlandse volk, in zijn on
verwoestbare levenskracht en in zijn wil zich
zelf te zijn en te blijven. 

A.W. A. 



Flitsen van Het Binnenhof (I) weinig om een rechtsgeldig besluit te 
kunnen nemen. 

KabinetKrisis opCJelost in de 9eest van het advies van prof. 
De herstemming werd bepaald op de 

volgende dag, dinsdag 16 december. Die 
vergadering kreeg een verrassende wen
ding doordat bij de Kamer een brief was 
binnengekomen van prof. dr. L. J. M. 
Beel, door de Koningin inmiddels be
noemd tot informateur, met het verzoek 
geen discussies meer te voeren of be
sluiten te nemen, die een ongunstige in
vloed zouden kunnen hebben op zijn 
poging op korte termijn de kabinets
crisis tot een oplossing te brengen. 

Oud. Rompkabinet met nieuw hoofd: prof. Beel- Historische dag 
in de Tweede Kamer • PvdA in de oppositie • Motie van de 
socialisten teeJen l<amerontbindinCJ verworpen • De kabinets· 
formatie na de verkiezingen. 

Het verschil van mening tussen mi
nister Hofstra en de meerderheid 

van de Tweede Kamer over de verlen
ging van de tijdelijk verhoogde belastin
gen, was op 11 december aanleiding tot 
het ontstaan van de kabinetscrisis. Mi
nister Hofstra hield vast aan verlenging 
roet twee jaar; de Kamermeerderheid 
nam daarentegen een amendement aan 
om de verlenging voorlopig te beperken 
tot een jaar. 

Op verzoek van minister Hofstra wer
den de beraadslagingen hierna geschorst 
en de volgende dag vroeg hij ontslag aan 
de Koningin, evenals de andere socialis
tische ministers. 

Er was echter haast bij de behandeling 
van de belastingontwerpen, want enige 
tijdelijke verhogingen van de omzetbelas
ting en de verhoging van de benzine
belasting zouden anders per 1 januari 
vervallen, zodat de schatkist inkomsten 
zou derven. 

Minister Hofstra was daarom bereid 
op maandag 15 december verlenging van 
de verhoogde omzetbelasting en benzine
belasting met de Kamer te behandelen, 
maar niet de verlenging van de vennoot
schapsbelasting en de vermogensbelas
ting. Dit laatste zou volgens hem zonder 
bezwaar later kunnen gebeuren met te
rugwerkende kracht van 1 januari af. 

• • • 
Dit standpunt van minister Hofstra 

en de rest van het kabinet, toen 
nog onder leiding van dr. Drees, is aan
leiding geworden tot een historische ver
gadering op maandag 15 december. 

Reeds op 10 en 11 december hadden de 
socialisten in de Kamer een (scheve) 
voorstelling van zaken gegeven, volgens 
welke de kapitalisten met de beperkte 
duur van de vennootschapsbelasting en 
de vermogensbelasting werden ontzien, 
en dat de meerderheid van de Kamer 
zich niets aantrok van de minder draag
krachtigen (op wie mede de omzetbelas
ting en de benzinebelasting drukt via 
hogere prijzen). 

Indien de Kamermeerderheid dus had 
gehandeld overeenkomstig het stand
punt van minister Hofstra, had de 
PvdA kunnen rondbazuinen, dat wel de 
tijdelijke verhoging van de belastingen 
voor de minder draagkrachtigen was ver
lengd, maar niet voor de kapitalisten. 

De Kamermeerderheid peinsde er niet 
over de PvdA dit propagandawapen in 
handen te spelen. Zij wenste óók be
handeling van de verlenging (voorlopig 
voor een jaar) van de tijdelijk verhoog
de vennootschapsbelasting en vermogens
belasting. 

Voorzitter Kortenhorst deed daartoe 
het voorstel. .... 
Bij dit alles deed zich de nare om

standigheid voor, dat minister Hof
stra niet in de vergaderzaal wilde ver
schijnen. Hij volgde het debat bij een 
luidspreker in de ministerskamer en on
derhield schriftelijk contact met de voor
zitter. 

Als de Kamer zou besluiten, zo liet hij 
weten, de vennootschapsbelasting en de 
vermogensbelasting toch te behandelen, 
zou hij niet achter de regeringstalel ko
men zitten. 

Als de minister er niet is, verklaarde 
Tervolgens mr. Burger, zullen de leden 
van de PvdA-fractie ook niet aanwezig 
l'ijn in de zaal. 

De PvdA-fractie trachtte aldus de Ka
roer onder druk te zetten. De Kamer 
verkeerde in een moeilijke situatie. Is het 
rechtsgeldig als de Kamer een wetsont
werp aanneemt zonder dat de betreffen
de minister aanwezig is? 

Desgevraagd had prof. Oud, de beste 
deskundige op het terrein van het staats
recht, voor de aanvang van de vergade
ring in het seniorenconvent de vraag be
vestigend beantwoord. Het gemeen over
leg tussen minister ea Kamer is ge
pleegd tijdens de discussie over de wets
ontwerpen. Bij de stemming, de beslis
sing, hoeft de minister niet aanwezig te 
zijn. 

En als de minister weigert de tegen zijn 
zin aangenomen wetsontwerpen te con
trasigneren? Dan laat hij ze liggen tot er 
een nieuwe minister van Financiën is. 
Als de schatkist daardoor inkomsten 
derft uit omzetbelasting en benzinebe
lasting, is dat voor de verantwoordelijk
heid van minister Hofstra. 

:Met 71 tegen 44 stemmen (van de 
PvdA en de communisten) besloot de Ka
mer ook de vennootschapsbelasting en de 
vermogensbelasting te behandelen. De
monstratief verlieten de leden van de 
PvdA hierna de vergadering. Boos. Hun 
was een wapen in de verkiezingsstrijd uit 
hanclen geslagen. 

HOFSTRA 
. . . . bij de luidspreker 

Hierna gebeurde het voor het eerst in 
de parlementaire historie, dat een 

wetsontwerp werd aangenomen zonder 
dat bij de stemming een minister aan
wezig was. 

:Maar door het weglopen van de PvdA 
en de communisten (op één na) bleken 
slechts 73 leden aanwezig te zijn, drie te 

Na enig tegenstribbelen van de zijde 
van de PvdA ging de Kamer met dit ver
zoek akkoord en de verdere behandeling 
van "de belastingontwerpen werd vervol
gens aangehouden tot maandag 22 de
cember, nadat tevens was besloten de 
stemming over het eerste belastingont
werp (met 70 tegen 3 stemmen aangeno
men) als niet gehouden te beschouwen 
omdat er misverstand had geheerst over 
de vraag welk wetsontwerp in stemming 
was gebracht. 

Blijkens het afleggen van een korte 
verklaring en het uitbrengen van hun 
stem hadden velen gedacht, dat de ver
mogensbelasting aan de orde was, terwijl 
de voorzitter in werkelijkheid de ver
lenging van de vrijstelling van de omzet
belasting op sigaren in stemming had 
gebracht. 

* * * 

Een dag later dan oorspronkelijk de 
bedoeling was, kon de Kamer 

weer bijeenkomen, op dinsdag 23 decem
ber, nadat prof. Beel was geslaagd in de 
formatie van een kabinet, geheel in de 
geest van het advies van prof. Oud, die 
op 11 december had gezegd: laten de 
negen niet-socialistische ministers aan
blijven als rompkabinet en de voordracht 
doen tot Kamerontbinding en vervroegde 
verkiezingen. 

Vooral prof. Romme heeft onze frac
tieleider zijn advies kwalijk genomen, 
maar prof. Oud bleek de politieke situatie 
juist te hebben gepeild. Zijn oplossing is 
inderdaad gekozen met alleen dit vel.'
schil, dat prof. Beel aan het hoofd van 
het rompkabinet is komen te staan, zo
dat het geen rompkabinet wil worden 
genoemd maar als een nieuw kabinet 
wil wo!'den beschouwd. 

Het nieuwe kabinet-Beel heeft tot 

----------------------------------------------------------

C.ELLQTHENE Voor vacuumverpakking 
gas- en vochtd1cht1 

ZL~T1J!':"~." (;el~!?phanem~t 
SIDAC NV .. POLYEJHYLE'EN 

··\. UJ R.E C H T ook in meer kleure.ndruk 

.F.ILMS. •. ROLLEN - ZAKKEN - PLASTICS FLESSEN 

Deze Burger 
Komt u atlemaal aan zijn hart drukken en zeggen, dat hij hoopt dat 
1959 goed voor u zal. zijn. Dat al uw wensen vervuld mogen worden: 
goede gezondheid en een beetje welstand, dat wij allemaal zo goed kun
nen gebruiken om de hypotheek en de termijnen voor televisie, scooter, 
brommert en wasmachine op tijd te kunnen voldoen. Een beetje gene
genheid van uw medemensen. iedere dag een puddinkje toe, netjes in 
de kleren en de kinderen zulke mooie rapportcijfers, dat uw ouderhart 
zwelt van trots. 

Voor onze partij een heleboel aardigheid in maart. Opdat zij met een 
aardig groepje nieuwe meisjes en jongens moge terugkeren 1 aan deze 
zijde van 't aloude Binnenhof. Ik heb daar wel vertrouwen in. Want wat 
meneer die andere Burger alLemaal heeft uitgehaald de laatste tijd duidt 
op een soort paniekstemming en ik geloof, dat de Nederlandse kiezers 
intelligent genoeg zijn om dat dóór te hebben. 

Wij zullen daar met vlijt en kalmte de rijpe vruchten van plukken. 
De P.v.d.A. is op haar retour en dan is het heel moeilijk nog meer 

retour tegen te houden. 
Bij ons is het net andersom en succes baart succes; dat hebben wij bij 

de laatste twee verkiezingen wel duidelijk ervaren. 
Daarom geloof ik dat 1959 voor ons van de V.V.D. een mooi jaar zal 

worden. Mooi en moeilijk. Daar mogen wij niet te gemakkelijk over oor
delen. De verantwoordelijkheid zal groter worden en zwaarder wegen. 
Wijsheid en innerlijke kracht, onafhankelijkheid en eerlijkheid jegens 
ons zelve en onze beginselen staan daarom op mijn lijstje van nieuw
jaarswensen voor hen, die de V.V.D. leiden. 

Wij zullen onze eigen weg moeten gaan en precies dat moeten doen 
wat onze beginselen ons voorschrijven. Dat is in de politiek niet altUd zo 
gemakkelijk gedaan ais het gezegd wordt, maar ik weet. dat de kiezen 
dat zó willen en niet anders, omdat zij genoeg hebben van de spitsvondig
heden der politieke opportuniteit. 

Dat is alles wat ik, op dit piepkleine podiump:ie van mij te berde wilde 
brengen, nu een nieuw en heel belangrijk jaar begonnen is. 

Dat wij van dit jaar niets dan vreugde mogen beleven is de hartgrondi
ge wens van 
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Dr. KORTENHORST 
. . . . sch1"ijtelijk contact .... 

taak: Kamerontbinding en vervroegde 
verkiezingen en natuurlijk dient het alles 
te doen wat het belang van het Ko
ninkrijk vordert. 

De Kamerontbinding heeft prof. Bcel 
als volgt gemotiveerd: "Bij de verscherp
te politieke tegenstellingen was geen op
lossing te vinden, die een n10gelijkhtüd 
tot het normaal voortzetten van de ll.r
beid door het in 1956 gevormde kabinet 
zou hebben ingehouden." 

Het kabinet-Beel, bestaande uit louter 
ministers van "rechts" (KVP, AR, CH), 
wil toch geen "rechts" kabinet worden 
genoemd, rnaar een intennezzo- of over
bruggingskabinet. Het staat blijkens de 
rede van mr. Burger over de regerin!,"S
verklaring echter tegenover een zo dui
delijke oppositie van de PvdA en de com
munisten, dat het alleen reeds daardoor 
niet helemaal een neutraal karakter meer 
heeft. 

• • • 

'I1ijdens het debat over de regerings
ver~dai'ing diende mr. Burger een 

motie in, waarin werd gezegd, dat het 
belang van het land geen Kamerontbin
ding vordert. 

Een onverantwoordelijke motie, oor
deelde prof. Oud, want als de motie zou 
worden aangenomen, zou het kabinet-BeeÎ 
direct al moeten aftreden en hoe zou dàn 
nog een nieuw kabinet kunnen worden 
gevormd met verkiezingen over drie 
maanden? 

Prof. Oud gaf nog een uitvoerig college 
in staatsrecht om mr. Burger aan het 
verstand te brengen, dat iedere Kamer
ontbinding op zichzelf moet worden be
schouwd en dat men dus niet kan zeg
gen, zoals mr. Burger had gedaan, dat 
er maar drie redenen kunnen zijn voor 
Kamerontbinding. 

De protest-motie van de P.v.d.A. tegen 
Kamerontbinding, werd met 54 tegen 86 
stemmen verworpen. Alleen de P.v.d.A. 
en de communisten steunden de motie. 

Hierna werden beide wetsontwerpen 
aangenomen tot verlenging met een jaar 
van de tijdelijk verhoogde belastingen. 

• • • 

Over de vorming van een kabinet na 
de verkiezingen zei prof. Romme, 

dat hij persoonlijk nog altijd de beste op
lossing acht de brede basis, de brede sa
menwerking ook met de P.v.d.A. 

Het gezamenlijke standpunt van de 
KVP-fractie is, zei hij vervolgens, dat zij 
van samenwerking geen enkele democra
tische groepring bij voorbaat wil uitslui
ten, die zich bewust is van haar minder
heidspositie en bereid is dienovereen
komstig te handelen. 

Hieruit blijkt, dat de Kamerfractie van 
de KVP samenwerking met de VVD niet 
bij voorbaat uitsluit, maar ook niet met 
de P.v.d.A. I 

Als de P.v.d.A. enigszins verzwakt uit 
de verkiezingsstrijd komt en de gematigde 
socialisten, die de voorkeur geven aan de 
brede basis boven de oppositie, de over
hand behouden, bestaat altijd de moge
lijkheid, dat K.V.P. en P.v.d.A. toch weer 
samengaan, omdat de K.V.P. verwacht, 
dat een verzwakte P.v.d.A. wel in tooiD 
kan worden gehouden. 

• • • 

Prof. Oud vond het niet veel zin heb
ben iets te zeggen over de kabinets-

(Vervolg op pag. '· ondera&D) 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

* u.cm WEEK to.t WEEK * 
Onzekerheid in 
socialistisch kamp 

De Nederlandse socialisten beginnen de 
laatste tijd hoe langer hoe meer een 

onzekere houding aan de dag te leggen. Onze
ker, niet alleen wat de praktische politiek be
treft, doch ook onzeker met betrekking tot de 
theoretische grondslagen, waarop de partijbe
ginselen berusten. 

In ons nummer van 6 december stonden wij 
in deze rubriek reeds vrij uitvoerig stil bij de op
zienbarende rede van prof. Banning op de zo 
berucht geworden. Fakkeldragersdag van de 
Partij van de Arbeid. Banning ontwikkelde al
daar het begrip van de nieuwe middenstand en 
doelde daarbij duidelijk op nieuwe wegen, die 
het socialisme volgens hem zou moeten bewan
delen, zou het vat op de massa willen krijgen of 
behouden. 

Op een daarna gehouden Buitenlands con
gres van de Partij van de Arbeid was het pro
fessor Tinbergen, die ook al aan bepaalde oude 
theoretische grondslagen ging twijfelen. 

Volgens Het Vrije Volk zou prof. Tinbergen 
o.m. hebben gezegd: "Het is een verouderde op
vatting, dat de socialistische maatschappij staat 
of valt met de nationalisering der produktie
middelen. De sleutelbeslissingen, de belangrijk
ste vraagstukken, die men moet oplossen, wil 
de maatschappij aan onze socialistische doel
stellingen beantwoorden, liggen elders". 

Welnu, wij zouden een dergelijke uitspraak 
opzienbarend willen noemen. 

Immers, met een dergelijke uitspraak wordt 
met één veeg een der belangrijkste Marxistische 
stellingen uitgewist, die de socialisten tot dus
verre (en zeker de ouderen onder hen) met de 
paplepel werd ingegoten. 

Prof. Tinbergen vroeg zich tenslotte af, of 
de socialisten niet een programma moesten 
brengen, dat meer is aangepast aan deze nieuwe 
tijd, ook op binnenlands gebied. 

Het zou zeker wenselijk zijn, dat op de hier
boven geschetste ontwikkeling in een zo ~reed 
mogel~jke kring werd gewezen, opdat de kiezer 
wete, hoe zoekende de socialisten op het ogen
blik in de kunst zijn, ook wat betreft de herzie
ning van hun th~oretische grondslagen, waar
van de wat1kelheid ongetwijfeld wel zal worden 
verdoezeld door een verkiezingsslogan, die de 
massa om de socialistische tuin zal moeten lei
den. 

Weinig vertrou'wen in 
eigen motie 

De motie Burger, vlak voor de kerstdagen 
in de Tweede Kamer ingediend en die 

tot strekking had zich te verzetten tegen Ka
merontbinding en dus tegen vervroegde verkie
zingen, is niet meer dan een slag in de lucht ge
weest. Prof. Oud heeft haar naar onze smaak 
het best van alle debaters bestreden en gewezen 
op de verstrekkende consequenties, indien deze 
motie zou zijn aanvaard. 

Het merkwaardige is evenwel, dat niemand 
in de socialistische rijen er enig geloof aan 
hechtte, dat deze motie zou worden aanvaard. 

Zo was het wel heel typisch te constateren, 
dat, terwijl de P.v.d.A.-mond enerzijds de uit
spraak deed tegen vervroegde verkiezingen te 
zijn, anderzijds het gehele Partij-apparaat van 
de socialisten reeds druk met de verkiezings
campagne bezig was. 

Vanaf de dag van het aftreden van de socia .. 
listische ministers was o.m. Het Vrije Volk ge
heel op deze verkiezingscampagne ingesteld en 
liep het blad volkomen op de motie van partij
genoot Burger vooruit. Kennelijk had het so
cialistische Partijapparaat ook niet veel ver
trouwen in de motie. 

De motie was dan ook meer een politiek spel, 
dat naar buiten uit indruk moest maken dan 
een daad van serieuze staatkundige betekenis. 

Demagogie van het 
zuiverste water 

De verkiezingscampagne is dus begonnen. 
Veel tijd tot een grootscheepse voorbe

reiding wordt de politieke partijen echter niet 
gelaten. Zij worden als het ware midden in de 
strijd geworpen. Zoals gezegd, ondanks het ver-

zet van socialistische zijde tegen vervroegde 
verkiezingen., ging men daar in dat kamp voor
op om de verkiezingsstrijd in te luiden. 

Dat zulks weer geschiedde met de nodige de
magogie zal niemand verbazen. 

Toch is het raadzaam de methoden van de 
Partij van de Arbeid te signaleren, omdat zij 
door een schijnbare, doch eveneens sluwe een
voud, de indruk wekken toch wel een kern van 
'waarheid te bevatten, waardoor velen, die in 
den lande nog twijfelen weer op een dwaalspoor 
worden gebracht. 

Kort samengevat komt de socialistische ver
kiezingsvoorlichting-, die men in allerlei vorm 
vrijwel elke dag in Het Vrije Volk kan aantref
fen op het navolgende neer: 

De Kamermeerderheid heeft de meer draag
krachtigen een voordeel bezorgd en de minst
draagkrachtigen benadeeld door minister Hof
stra's belastingvoorstellen niet te aanvaarden. 

Wat zijn echter de feiten? 
Er waren eni!;e tUdelijke belastingverhogin

gen ingevoerd, die zeker niet alleen voelbaar 
waren voor de meer draagkrachtigen. Deze tij
delijke belastingverhogingen zouden 1 .ianuari 
j.l. aflopen. Nee, zei minister Hofstra, dat kan 
nu nog niet. Nee, zei ook de Kamermeerder
heid, dat kan zeker niet. W~i verklaren ons ak
koord met een verlenging van deze belasting
verhoging voor de termijn van één jaar. 

Daarmee was minister Hofstra niet tevreden. 
Htj wilde de verhoging ook nog vastleggen voor 
het daaropvolgende jaar, hetgeen de Kamer
meerderheid echter te voorbarig vond. De Ka
mermeerderheid was echter bereid tijdig met 
de minister te overleggen of de verlenging met 
alsnog een jaar al dan niet nodig was. 

De Kamermeerderheid verlichtte dus geen 
lasten voor welke groep dan ook. 

De Kamermeerderheid bevoordeelde nie
mand of wie dan ook. De Kamermeerderheid 
deed slechts een beroep op de minister in deze 
niet te over\ild te handelen. Wat gebeurde toen? 
Minister Hnfstra en zijn socialistische collega's 
traden af. Waarom? 

Waarom schreeuwde minister Hofstra voor 
hij werd geslagen? Waarom niet gewacht tot 
een treffen met de Kamermeerderheid op een 
later tijdstip, waarop nog een tijdig overleg mo
geliik was? 

De Partij van de Arbeid zw~jgt hierover in 
alle talen en bepaalt zich er slechts toe de fei
ten te verdraaièn. 

De feiten spreken een duideliike taal en zij 
kunnen niet gènoeg worden herhaald. De socia
listische ministers zUn op de vlucht geslagen, 
zonder dat hier ook enige aanwijsbare reden 
aanwezig was. Voorts heeft de Kamermeerder
heid geen lasten verzwaard. 

Dat de socialisten het anders voorstellen om 
aldus op het sentiment van de minder draag
krachtigen te speculeren is ronduit een staaltje 
demagogie, dat zeker aan de kaak dient te wor
den gesteld. 

Grof f!,eschut van Suurhoff 

Wij hebben helaas meerdere malen moe
ten constateren, dat de socialistische 

oud-minister Suurhoff ervan houdt de dingen 
nogal gekruid en gekleurd te zeggen. 

Dit is op zich zelf niet zo erg, indien dit ge
kruide en gekleurde ook van een zeker niveau 
getuigt, een niveau, dat men als passend zou 
willen combineren bij iemand, die eens hoogste 
gezagsdrager van de kroon was. 

Dit is bij de heer Suurhoff helaas niet alt~jd 
het geval. Dit bleek weer onlangs toen hij in 
een openbare vergadering van zijn partij te 
Haarlem zich blUkbaar meer de revolutionaire 
oud-vakbondsleider voelde dan oud-minister. 

Zo hield ook de heer Suurhoff, gel~ik zijn an
dere partijgenoten vol, dat een "rechtse" meer
derheid in de Tweede Kamer bewust de rege
ring ten val had gebracht. Dat deed zij, aldus 
de heer Suurhoff, terwijl zij vooruit wist, dat 
zij niet bereid of in staat is, een nieuwe regering 
te vormen. 

"Daarmee", zo verklaarde de oud-minister 
met nadruk, "hebben de rechtse partijen het be
gin van Franse toestanden in ons land geïntro
duceerd". 

Als men zoiets leest, moet men toch waarlijk 
even met de ogen knipperen. 

Dit is weer zo'n demagogische bewering, die 
zo maar een zaal wordt ingeslingerd in de ver-
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Buitengewone 
Algemene Vergadering 

In verband met de vervroegde verkiezingen zal 
op zaterdag 10 januari a.s. een Buitengewone Al
gemene Vergadering worden gehouden in De 
Karseboom, Groest 80 te Hilversum. Aanvang 
10.30 uur. 

De vergadering zal zo nodig in de avond worden 
voortgezet. 

Zij is UITSLUITEND toegankelijk voor leden 
van de Partij. 

wachting, dat zij door de toehoorders als zoete 
koek zal worden geslikt. 

Verkiezingsperiaden kunnen sommige politie
ke sprekers in de hitte van het gevecht wel eens 
zenuwachtig maken, doch wat de heer Suurhoff 
hier ten beste geeft, is in strijd met het poli· 
tiek fatsoen en met de ware democratische ver· 
houdingen, waardoor ons land wordt geken
merkt. 

Wij herhalen het met nadruk en het kan niet 
genoeg worden herhaald: Minister Hofstra 
ging op de vlucht voordat er nog gevaar dreig
de. 

Het zijn de socialisten, die op zuiver formele 
gronden de boel in de steek hebben gelaten. 
Enige vergelijking met toestanden in Frankrijk, 
waar de democratie op bedenkelijke wijze om 
hals wordt gebracht is dan ook weinig reëel. 

Een dergelijke voorstelling van zaken lijkt 
meer op een dreiging, waarmee men de kiezer 
bang wil maken, dan op een open en eerlijke 
voorlichting. 

Ten koste van alles willen de socialisten hun 
grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezin
gen en bij de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten geleden te niet doen. Hoe, dat doet er 
bliikbaar ook voor een oud-minister niet toe. 

Mr. dr. K. P. van der Mandele 

Het is met grote vreugde, dat wij, na al het· 
geen men hieromtrent reeds in de dag

bladen heeft kunnen lezen, er de aandacht op 
mogen vestigen, dat de grote Rotterdammer, 

. Mr. K. P. van der Mandele het ere-doctoraat 
is verleend in de economische wetenschappen. 
Dit is niet alleen een bijzondere wetenschappe
lijke eer, het is ook een bekroning, voor het vele 
werk, dat de heer Van der Mandele voor Rotter
dam en voor ons land heeft gedaan. 

Als iemand deze hoge wetenschappelijke on
derscheiding heeft verdiend, dan is hij het wel, 
die in de praktijk bewees, hoe het wetenschap
pelijk inzicht diende te worden toegepast. Mr. 
Dr. van der Mandele maakte daarmee nog 
eens duidelijk, dat de wetenschappelijk gefun
deerde basis in ons leven van weinig nut is als 
daarop niet het bouwwerk van de praktische 
inslag wordt opgetrokken. 

In Van der Mandele is aldus de synthese 
tussen praktijk en wetenschap verenigd op een 
wijze, die men zonder aarzeling volmaakt kan 
noemen. 

Velen zullen door zijn zeer knappe promotie
rede zijn getroffen, die als kernpunt had, dat 
er in wezen geen tegenstellingen behoeven te 
bestaan tussen kapitalist en arbeider. Een 
glashelder betoog, waarvan men zou wensen, 
dat de betekenis ervan op grote schaal door
drong onder ons volk. Niet bij de klassestrijd 
heeft ons volk belang, doch bij het zoeken naar 
de synthese, die kapitaal en arbeid verenigt. 
Van der Mandele heeft dit nog eens duidelijk 
onderstreept en het kan goed zijn deze analyse 
meer dan tot dusverre gebeurde, ook in onze 
politieke voorlichting als richtsnoer te gebrui
ken. 

Dr. Drees Minister van Staat 

Er is nog een groot Nederlauder onder
derscheiden en wel de oud-premier, dr. 

W. Drees, die tot minister van Staat is 00.. 
noemd. Dit is een wel zeer hoge onderschei· 
ding, die de overgrote meerderheid van 
ons volk de afgetreden minister-president van 
harte zal gunnen. Het verschil in politiek in
zicht, dat er tussen ons en dr. Drees bestaat, 
belet ons niet, met bijzondere nadru~ op deze 
onderscheiding te wijzen en de verd1ensten te 
tekenen, die dr. Drees voor ons land heeft ge
had. Dr. Drees heeft zich altijd een man van 
hoog niveau getoond, die zich nimmer liet ver
leiden tot politieke debatten, die afzaktE;n tot 
het peil van de tribune. Hij was steeds ndde:
lijk in de strijd en daardoor ook democraat m 
hart en nieren. Wij wensen hem dan ook op
recht een rustige welbestede levensavond toe. 



Flitsen van Het Binnenhof (11) 

Wet vervreemding landbouwgronden in Eerste Kamer aan
vaard - Weer tiideliik karakter tot 1 ianuari 1963 - Formele oor
sprong van de kabinetscrisis • Onze geestverwant H. D. Louwes 
wil een Landbouwwet met een hoofdletter L • Eerste boek van 
nieuw B.W. vlot in de Senaat aangenomen. 

OP 16 december heeft de Eerste Ka
mer zonder hoofdelijke stemming 

het wetsontwerp aangenomen tot ver
nieuwing van de tijdelijke wet "ver
vreemding landbouwgronden", waarvan 
de behandeling in de Tweede Kamer op 
30 oktober formeel de aanleiding is ge
weest tot de versnelde toeneming van de 
politieke spanningen, die zijn uitgelopen 
op de kabinetscrisis en vervroegde ver
kiezingen. 

Deze tijdelijke wet tot prijsbeheersing 
bij de verkoop van landbouwgronden, 
wilde de regering een definitief karakter 
geven, maar door de aanneming van een 
amendement-Biewenga in de Tweede Ka
mer, werd de werkingsduur van de wet 
toch opnieuw beperkt, tot 1 januari 1963. 

De PvdA achtte dit in strijd met het 
regeringsprogram en na de verkiezings
nederlagen greep zij deze gelegenheid 
gretig aan om zich ook harerzijds los te 
maken van het "bestedingsbeperkings
kabinet" teneinde vrij oppositie te kunnen 
voeren in de hoop daardoor verloren aan
hang terug te winnen. 

Door deze gang van zaken heeft de wet 
"vervreemding landbouwgronden" meer 
dan. gewone belangstelling gekregen. 

* * * 

I n de Eerste Kamer verklaarden de 
heren Geuze (CH), Zegers (KVP), 

Louwes (VVD) en Rip (AR) zich met de 
tijdelijkheid uitstekend te kunnen ver
enigen. 

Alleen mr. In 't Veld (PvdA) had er be
zwaar tegen, maar hij kon niet tegen
stemmen, want als de oude tijdelijke wet 
op 1 januari 1959 zou vervallen, zou er 
helemaal geen sprake meer zijn van prijs
beheersing. Hij stelde er echter prijs op 
nog eens te verklaren, dat de PvdA, bij het 
dragen van verantwoordelijkheid voor de 
daden van de regering, de zekerheid 

SAMKALDEN 
liever wachten ...• 

(Vervolg van pag. 2) 

formatie na de verkiezingen, die hij voor 
de V.V.D. gunstiger zou hebben beoor
deeld als de regeringscombinatie nog had 
doorgesukkeld tot 1960. Maar hij ver
klaarde wel een tegenstander te zijn van 
kabinetsformaties in nauw overleg met 
de Kamerfracties. 

Het kabinet moet het regeringsprogram 
opstellen. Dat kan gebeuren nà het over
leg met de fractievoorzitters, maar er 
moet geen binding ontstaan, geen con
tract. Er moet alleen een zedelijke band 
zijn tussen kabinet en Kamermeerderheid. 
Maar verder dient men niet te gaan. Er 
moet zijn een vrije regering, gecontro• 
leerd door een vrije volksvertegenwoor
diging. 

In de afgelopen weken heeft men van 
de zijde van de PvdA echter telkens kun
nen vernemen, dat de socialisten alleen 
nog zitting willen nemen in 'n kabinet op 
basis van een regeringsprogram, waar
a~n de partijen, die het kabinet steunen, 
ZICh gebonden achten. 

Hier is dus een duidelijke tegenstelling 
met het standpunt van de heer Oud. 

De K.V.P. moet kiezen. Prof. Oud heeft 
scherp de scheidslijn getrokken tussen 
socialisten en niet-socialisten. Dat is de 
kern waar het om gaat bij deze vervroeg
de verkiezingen. 

V. v.D. 

LOUW ES 
• . . • op wenken bediend 

wenst, dat niet van het regeringsprogram 
wordt afgeweken. 

Als de PvdA bereid zou zijn, zei hij, 
weer samen te werken met de KVP, zal 
de waarborg voor de vervulling van so
cialistische wensen gelegen moeten zijn 
in een regeringsprogram waaraan de sa
menwerkende partijen zich gebonden ach
ten en zich houden. 

* * * 

De steun aan de landbouw is een 
zware last, maar als men vergelijkt 

wat andere landen voor hun landbouw 
doen, dan overdrijft Nederland bepaald 
niet. 

De wet "vervreemding landbouwgron
den" beschouwde onze geestverwant, de 
heer H. D. Louwes, slechts als de rege
ling van een onderdeel van ons grondge
bruik, een regeling, die noodzakelijk is. 

Maar hij voegde er aan toe, dat wij in 
Nederland met betrekking tot de land
bouw een Landbouwwet, met een grote 
L, zouden moeten hebben zoals verschil
lende andere landen die ook kennen. Als 
onderdeel van die wet zou ook het grond
gebruik moeten worden geregeld. 

Bij die regeling zou dan in de eerste 
plaats aandacht moeten worden geschon
ken aan de instandhouding van de boer
eigenaár en de mogelijkheid om zijn be
drijf voort te zetten. 

Verder zou natuurlijk, ook als onder
deel van die grote landbouwwet, de rege
ling van de grondprijzen en van de pacht 
kunnen geschieden. Het is een bezwaar, 
dat op het ogenblik in het geheel van het 
grondgebruik maar incidenteel wordt in
gegrepen. Omdat dit nu eenmaal zo is, 
doet de wet "vervreemding landbouw
gronden" nuttig werk, omdat anders wel
licht door de schaarste van grond in Ne
derland niet gewenste toestanden zouden 
ontstaan. 

De heer Louwes kon daarom zijn stem 
aan de wet geven, ook met name, omdat 
zij maar voor vier jaar geldt. Dat is een 
voordeel omdat er in die tijd opnieuw ge
legenheid is voor bezinning. 

* * * 
nit wetsontwerp en de versterking 
V van het recht van de pachter, cUe 

daarin gegeven wordt, toont naar de me
ning van de heer Louwes aan, dat sys
tematisch, en stap voor stap, het recht 
van de pachter versterkt wordt en het 
recht van de verpachter en van de eige
naar als het ware zwakker wordt. 

Bij de behandeling van de pachtwet in 
de Tweede Kamer in 1937, heeft de heer 
Louwes reeds de gedachte geuit, dat dit 
pachtrecht zich weleens zeer goed zou 
kunnen ontwikkelen in de richting van 
het Groninger beklemrecht. De ervarin
gen, sedertdien opgedaan, hebben hem 
in die overtuiging versterkt. 

Hij wilde niet bij voorbaat zegg-en, ilat 
dit een onjuiste ontwikkeling is, want 
dat Groninger beklemrecht heeft in de 
provincie Groningen ook vele goede 
kanten gehad. maar het treft, dat wij 
deze zelfde ontwikkeling als h0.t ware 
weer doorleven. zonder aan deze eeuwen
lange Groninger ervaring veel aandacht 
te schenken. 

En toch is in het Groninger boeren
leven de eeuwen door een zelfde ontwik. 
keling aan de gang geweest, waardoor 
stelselmatig de rechten van de eigenaar 
zijn ingeperkt en de rechten "''an de 
huurder zijn versterkt, waardoor de 
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I Gelderse Landbouwdag 
16 JANUARI 1959 

De Gelderse Landbouwcommissie organiseert VRIJDAG 16 JANUARI 
1959 om 10.15 UUR een Landbouwdag in het SONSBEEKPAVILJOEN 
te ARNHEM. 

i Programma 

10.15 uur: Opening door de voorzitter van de Centrale Arnhem, mr. 

I 
H. P. Jager. 

10.30 uur: Prof. mr. P. J. Oud, voorzitter van de Volkspartij 
Vrijheid en Democratie spreekt over: 

voor 

"DE HUIDIGE POLITIEKE SITUATIE". 

11.30 uur: Discussie. 

12.30 tot 

t 
13.30 uur: Pauze. 

13.30 uur: De heer H. D. Lmtwes, lid van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, spreekt over: 

"HOE LIGT DE LANDBOUW IN DE POLITIEK?" 

14.30 uur: Discussie. 

16.00 uur: Sluiting (aan dit uur wordt strikt de hand gehouden). 

i RESERVEER DEZE DAG - NADERE MEDEDELINGEN VOLGEN . ............................................................................... . 
eigenaar is geworden tot de eigenaar in 
beklemrechtelijke zin en de huurder is 
geworden tot de beklemde meier, die 
zich feitelijk gedra.1.gt als eigenaar-boer 
op zijn eigen land en wiens rechten door 
de oude huurverhouding slechts in zeer 
geringe mate worden aangetast. 

Minister Samkalden bediende de heer 
Louwes op zijn wenken. Hij deelde mee, 
dat de regering in verband met de her
ziening van het Burgerlijk Wetboek het 
initiatief heeft genomen tot een wette
lijke regeling van het beklemrecht. In 
dat opzicht worden thans plannen ont
wikkeld. 

.. * 
* 

De Eerste Kamer heeft op 9 december 
vlot het eerste boek (familie

recht) van het nieuwe Burgerlijk Wet
boek aanvaard. Het debat concentreerde 
zich voornamelijk op de alimentatie
plicht en het eehtscheidingsvraagstuk. 

In het nieuwe B. W. is de onderhouds
plicht tussen grootouders en kleinkinde
ren afgeschaft. Een amendement van 
onze geestverwant mr. dr. C. Berkhou
wer in de Tweede Kamer tot handha
ving van deze alimentatieplicht, was in 
september 1957 door afwezigheid van 
leden bij verrassing met 56 tegen 59 
stemmen verworpen. 

Evenals de heren Anema (A.R.), Wit
teman (K.V.P.)· en Van Bruggen (C.H.), 
betreurde onze geestverwant mr. dr. R. 
baron de Vos van Steenwijk het verval
len van de alimentatieplicht tussen groot
ouders en kleinkinderen. 

Hij zag hierin een beslissing die leidt 
tot verslapping van de familie- en gezins
band, en bovendien èen eerste stap op een 
weg waarop de laatste stap nog niet is 
gezet. 

De Eerste Kamer heeft niet het recht 
van amendement en in weerwil van de 
bezwaren werd dus ook de onbevredigen
de regeling van de alimentatieplicht aan
vaard. 

Onze geestverwant vond het een tes
timonium paupertatis, dat in de be

staande echtscheidingsregeling nog geen 
wijziging is aangebracht. Hij gaf de rege
ring dringend in overweging zich eens te 
zetten aan een nieuwe echtscheidingswet
geving en zich niet vast te klampen aan 
de uitkomsten van een "gesprek" tussen 
de vertegenwoordigers van verschillende 
levensbeschouwingen, op grond waarvan 
de regering dan tot een bevredigende re
geling hoop1; te komen van het echtschci
dingsvraagstuk. 

Wacht niet op de resultaten van een der
gelijk gesprek, vermaande ook mr. Witte. 
man (KVP). Waarom benoemt de regering 
niet liever een staatscommissie? 

Minister Samkalden wilde echter liever 
nog afwachten of het gesprek wat ople
vert omdat hij op het standpunt staat dat 
een oplossing moet worden gevonden die 
het mogelijk maakt daarmee de eind
streep te halen. Er is geweest een ontwerp· 
Nelissen in 1910, een ontwerp-Regout in 
1912 en een ontwerp-Goseling in 1938, 
maar geen van deze pogingen tot een 
nieuwe regeling van het echtscheidings
vraagstuk heeft de eindstreep kunnen 
halen. 

Daarom achtte de minieter van justitie 
het beter af te wachen :wat er uit het 
,.gesprek" voortkomt. V. v. D. 
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Afscheid van drs. H. A. Korthals 
als raadslid van Voorschoten 

Woorden van 
burgemeester 

maardering van 
Jlare der H oevere 

Op vrijdag, 19 december 1958 vergader
de de gemeenteraad van Voorschoten voor 
de laatste maal in dat jaar. Tevens was 
dit de laatste maal, dat ons Tweede Ka
merlid, drs. H. A. Korthals, als lid van 
de Voorschotense raad een vergadering 
van dit college bijwoonde. 

De heer Korthals deelde aan het slot 
van de vergadering mede, dat hij sedert 
1948 als woningzoekende in Voorschoten 
stond ingeschreven, doch het voor zijn 
gezin noodzakelijke type ruimere woning 
in Voorschoten helaas slechts zeer spora
disch voorkomt, zodat het hem niet was 
gelukt, ondanks de door het gemeente
bestuur zowel als de woningcommissie in 
deze verleende medewerking, passende 
woonruimte te verkrijgen. 

In verband met één en ander was spre
ker dan ook eens buiten Voorschoten 
gaan kijken en nu was het hem gelukt in 
Leiden de beschikking te krijgen over een 
geschikt huis, zodat hij zich met ingang 
van 23 december 1958 in Leiden ging ves
tigen en van deze datum af derhalve niet 
meer zou voldoen aan één der vereisten 
voor het Voorschotense raadslidmaat
schap. 

Burgemeester Van der Hoeven, spre
kende namens alle raadsfracties, ver
tolkte hierna de gevoelens van bijzondere 
teleurstelling van de gehele raad, die -
hoewel zich enerzijds zeer verheugende 
over het feit, dat het gezin van de heer 
Korthals thans, na 10 jaren wachten, ein
delijk een passende woning zou kunnen 
betrekken en de heer Korthals daarmede 
recht hartelijk gelukwensende - het an
derzijds als een groot en onvervangbaar 
verlies beschouwt zowel voor de raad als 
het Voorschotense openbare leven in het 
algemeen, dat de heer Korthals de ge
meente gaat verlaten. 

Zowel burgemeester en wethouders als 
de woningcommissie hadden pogingen 
aangewend om in de woningbehoefte van 
de heer Korthals te voorzien, helaas 
evenwel zonder resultaat. 

De voorzitter gewaagde hierna van de 
grote verdiensten van het scheidende 
raadslid voor de Voorschotense gemeen
schap en memoreerde, dat hij in 1949 zijn 
intrede in de raad maakte, in 1953 werd 
herkozen, doch zich in 1955 wegens over
stelpende werkzaamheden genoopt zag 
voor het raadslidmaatschap te bedanken. 
ledereen was verheugd, dat de heer Kort
hals zich in 1958 wederom bij de gemeen
teraadsverkiezingen kandidaat kon stellen 
en in de raad terugkeerde. Dit min of 
meer plotselinge afscheid wordt dan ook 
als een slag gevoeld. Spreker herinnerde 
er voorts aan, dat er in de raad wel eens 
strijd was geweest, doch er uit die strijd 
altijd iets goeds was geboren. Voorts was 
hij van mening, dat ook Leiden nog wel 
eens een beroep op de heer Korthals zou 
doen, in welk geval spreker hoopte, dat 
de heer Korthals, in wiens hart Voor
schoten altijd een ruime plaats had inge
nomen, zijn oude woonplaats niet zou ver
geten. 

De heer Korthals had een weloverwo
gen oordeel en gezag in de raad. Wan
neer hij sprak had hij het oor van de ge
hele raad en het is meermalen voorge
komen - ook in de periode toen hij nog 
een "eenmansfractie" vormde - dat hij 
door zijn helder betoog en indrukwekken
de argumentatie de raad van gedachten 
deed veranderen. Ondanks zijn veelom
vattende en drukke werkzaamheden als 
lid van de Tweede Kamer en van ver-

schillende hoge internationale colleges en 
organen, werd de heer Korthals altijd 
nog bereid gevonden zitting te nemen in 
comité's en commissies, welke voor het 
plaatselijke sociale-, maatschappelijke- en 
culturele leven van belang waren en wist 
hij hieraan altijd nog tijd en werkkracht 
te geven. 

Zo was hij b.v. eertijds bestuurslid van 
het plaatselijke Groene Kruis en voorzit
ter van het in Voorschoten gevormde de
mobilisatie-comité. Verder kende de bur
gerij hem als voorzitter van "Steun Wet
tig Gezag" en is hij reeds een lange reeks 
van jaren voorzitter van de Avondam
bachtstekenschool, terwijl hij tevens het 
voorzitterschap bekleedt van het in 1957 
opgerichte Cultureel Comité. 

In zijn afscheidswoord verklaarde de 
heer Korthals het zelf te betreuren, dat 
de gang van zaken er toe heeft geleid, 
dat hij Voorschoten gaat verlaten en er
kentelijk te zijn voor de waarderende 
woorden, welke door de voorzitter na
mens de raad tot hem werden gericht. 
Spreker had 18 jaren in Voorschoten ge
woond en daar 18 goede jaren gehad en 
was zeer erkentelijk voor de wijze, waar
op de raad hem altijd was tegemoet ge
treden. 

De heer Korthals bedankte de voorzit
ter verder, dat hij hem verschillende ma
len het vertrouwen had willen geven 
wanneer het er om ging comité's in het 
leven te roepen en altijd veel begrip had 
willen opbrengen voor hetgeen hij naar 
voren bracht. Hij dankte voor de goede 
verhoudingen, welke hij steeds met de 
wethouders en de raad had mogen heb
ben. Het raadslidmaatschap was, zo zei 
de heer Korthals, voor hem een vorm van 
rijkdom en hij achtte het altijd voor het 
innerlijk erg goed wanneer men de ge
legenheid heeft met mensen van verschil
lende richting om te gaan; daar leert men 
dagelijks van. Tevens verklaarde de heer 
Korthals, dat hij het ambtenarenkorps 
zeer had leren waarderen en dat dit hem 
veel medewerking had gegeven. 

Hij achtte het een uitstekend ambte
narenkorps, ook berekend om een grotere 
gemeente dan Voorschoten thans is, goed 
te administreren. Spreker had leren in
zien, dat verscheidene van deze mensen 
veel voor de gemeente over hebben en 
hun vrije tijd niet alleen geven voor de 
gemeentedienst, doch dat ook het organi
satieleven door hen krachtig werd ge
steund. 

De heer Korthals wilde dan nog opmer
ken, dat hij het zo ziet, dat de gemeente 
zoveel mogelijk een kleine gemeenschap 
moet blijven, omdat in grotere gemeenten 
de mensen het contact met elkander zo
wel als met hun bestuur verliezen; hier 
in het westen dreigt voorts - iets wat 
spreker reeds lang verontrust - het con
tact tussen mensen en natuur verloren te 
gaan. 

Tenslotte hoopte de heer Korthals, dat 
hem nog lang de krachten zouden wor
den geschonken om het werk wat hij op 
het ogenblik nog kon doen, voort te mo
gen zetten, er aan herinnerend, dat wij 
daarbij aangewezen zijn op kracht welke 
niet uit ons zelf komt, waar wij zelf 
bepaaldelijk niet zo heel veel vermogen, 
waarna hij eindigde met zijn goede wen
sen uit te spreken voor alle aanwezigen 
en de gemeente Voorschoten, daarbij ho
pende, dat Voorschoten een landelijke 
gemeente zal mogen blijven. 

Copie voor deze ruDrlek te zenden naar: 

Mejuffr. . Dn. H. Springer, Alexander

atraat 16, Haarlem. 

WAT ONS TE DOEN STAAT 

Een nieuw jaar is begonnen en 
het gunt ons geen tijd voor 

bespiegelingen, want wij moeten met
een aan de slag. In plaats van maan
den en nog eens maanden te kunnen 
overwegen en overleggen, moeten wij 
nu holderdebolder de candidatenlijst 
voor de Tweede Kamer vaststellen. 

Tijd voor onderling contact is er 
nauwelijks en toch is dat zo gewenst, 
willen wij niet onze mogelijkheden 
versnipperen, door met een te groot 
aantal vrouwelijke candidaten naar 
voren te komen. Gelukkig bestaat de 
telefoon en kunnen wij onze centrale
vertegenwoordigster opbellen en met 
haar even overleggen. 
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Dit betreft dus de candidaatstelling, 
maar daarmee is onze taak niet afge
lopen. Er is ook de propaganda. 

De eerste tijd zullen wij wat minder 
aandacht moeten geven aan onder
werpen van algemeen maatschappe
lijke aard, hoe aardig, interessant en 
belangrijk die ook zijn. 

Wij zullen ons nog eens goed moe
ten bezinnen op onze beginselen, want 
alleen als die onszelf duidelijk voor 
ogen staan, zullen wij die kunnen uit
dragen, al is het maar in een gewoon 
gesprek. Het zijn de beginselen, waar
aan wij de praktische politiek moeten 
toetsen, al zijn het ook omgekeerd 
vaak juist de praktische politieke 
kwesties, waarmee wij onze beginse
len duidelijk kunnen maken, vooral 
tegenover buitenstaanders. 

Voor die beginselen verwijzen wij 
naar onze tweede vragenlijst, die de 
eerste vier artikelen van het begin
selprogramma behandelt; daarin 
staan wat wij zouden kunnen noemen 
onze oer-beginselen. 

Over die vragenlijsten kregen wij 
juist onlangs bericht uit twee wel 
zeer ui teenlopende plaatsen: Ezinge 
en Rotterdam. 

Uit Ezinge schrijft mevrouw Brou
wers-Wijk: "De tweede vragenlijst, 
die ik van tevoren had doorgenomen, 
werd serieus besproken. De vragen 
zijn vrij moeilijk om in gewone woor
den weer te geven, maar buitenge
woon belangrijk." Men heeft zich 
daar dus niet door de moeilijkheid la-

Onze twee zittende vrouwelijke Ka- ten afschrikken. 
merleden, mevrouw Stoffels-van En in het jaarverslag van Rotter-
Haaften en mejuffrouw Ten Broecke dam staat: "bij de vragen van de 
Hoekstra, die ieder op haar eigen wij- tweede groep heeft mevrouw Van 
ze haar taak zo goed vervullen, ko- der Pols een algemene discussie uit-
men natuurlijk weer op de lijst. gelokt over de verschillen en overeen-

Mevrouw Fortanier-de Wit heb- komsten tussen de beginselen van de 
ben wij helaas verloren; voor haar in diverse partijen, mede in verband 
de plaats zullen wij een andere vrouw met krantenartikelen en verkiezings-
moeten zoeken; liefst ook iemand die leuzen, die verschenen in de tijd voor 
wat van onderwijs afweet. Maar als de verkiezingen" (van Prov. Staten 
die dan gekozen wordt, zijn wij nog en gemeenteraden). 
even ver als te voren en wij hopen 
toch op uitbreiding? Dus kijken wij Dit is dus een andere wijze van be-
uit naar een vierde vrouw en daarbij handelen, maar die ook zeer vrucht-
letten wij, indien mogelijk, op geogra- baar kan zijn. Die vragenlijsten heb-
fische spreiding en op spreiding van ben verschillende mogelijkheden. 
ervaring en bekwaamheden. Tenslotte willen wij ook op deze 

Indien mogelijk: niet altijd zijn de plaats de aandacht vestigen op "Eni-
gewenste en juist tot dusver ontbre- ge aspecten van het moderne libera-
kende eigenschappen beschikbaar. !isme". Uitg. Stenfert Kroese, Leiden, 

Wat dat betreft is het vinden van .f 5.90, waarvan de verschillende 
de vierde moeilijker dan van de eerste, hoofdstukken zich goed lenen om ge-
bij wie men met die spreiding geen zamenlijk gelezen en besproken te 
rekening hoeft te houden. worden. 

Maar wij hebben bekwame vrouwen Zeer interessant en leerzaan1. 
genoeg; daaraan zal het niet liggen. J. H. S. 

~--------------------------------J 

VAN Vl~OTEN'S 
HANDELMAATSCHAPPIJ N. V. 

KEIZERSGRACHT 674 TELEFOON 32177 63490 (6 lijnen) 
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koopt industriële objecten 

Wordt ahonné op Vrijheid en Democratie 
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TUSSEN 
Het is druk op ons partij-secretariaat. 

De éne vergadering na de andere wordt 
gehouden of wordt uitgeschreven. Bezoe
kers komen, telefoons rinkelen, brieven in 
ongekende aantallen gaan de deur uit, 
telegrammen worden overal in het land 
uitgezonden. De voorbereiding voor de 
kandidaatstelling voor de Tweede Kamer
verkiezing op donderdag 12 maart is in 
volle gang. Op zaterdag 27 december heb
ben het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbe
stuur van onze Partij vergadering gehou
den. Op zaterdag 3 januari zullen zij dat 
weer doen en op zaterdag I 0 januari zal 
wederom de aandacht van de leiding van 

DE DRUKTE DOOR 
onze Partij gevraagd worden bij de buiten
gewone algemene vergadering in Hilver
sum. Al deze drukte maakt, dat als het 
ware de ene dag in de andere overgaat en 
zodoende de scheiding tussen 1958 en 
1959 door de hoeveelheid werk verdoezeld 
wordt. Maar toch wil ik tussen de drukte 
door alle functionarissen van de Partij een 
gelukkig 1959 toewensen. Op onze func
tionarissen komt het met het oog op de 
Tweede Kamer-verkiezingen in hoge mate 
aan. Zij zijn de spillen waarom het ver
kiezingswerk zal draaien. Daarom voeg ik 
bij deze nieuwjaarswens dit keer een extra 
wens, waarbij hun de kracht wordt toe-

gewenst om het vele werk, dat zij vrijwillig 
op zich genomen hebben, naar behoren te 
volbrengen. Die wens voor 1959 strekt zich 
uiteraard ook uit tot de families van al 
degenen, die met enthousiasme en ijver 
het werk voor onze partij in verschillende 
functies verrichten. Moge zij een gelukkig 
1959 hebben en moge zij voldoening vin
den in de arbeid die zij voor de liberale 
gedachte hebben gegeven. Hiermee moge 
ik voor dit keer volstaan. Het is dan ook 
maar even geweest: tussen de drukte 
door ...... 

D. W. DETTMEIJER. 



VRIJHEID EN DEMOCRATm 

De nood van het onderwijs 
Is een school 

ot 
voor V.H.M.O. een onderwijsinstelling 

een kinderbewaarplaats? 
Mej. G. Boekhof f, math. dra., te Apeldoorn, schrijft ons: 
De aanleiding tot dit artikel is een gesprek met een V.V.D. raadslid, lid van de 

onderwijscommissie van haar gemeente. Als antwoord op de opmerking, dat een ge
meenteraad zich bij benoemingen degelijk bewust moest zijn van zijn verantwoorde
lijkheid, en niet iemand zonder wettelijke bevoegdheid zou mogen benoemen als leraar 
bij het V .H.M.O., merkte ze op: "Maar het is toch beter dat de kinderen, speciaal van 
die leeftijd, toch in ieder geval nog op school zitten, dan dat ze op straat lopen." 
Omdat we uit de benoemingen van steeds maar meer onbevoegden kunnen afleiden, 
dat velen zo denken, zal ik mijn bezwaren tegen deze zienswijze uiteenzetten. 

1 Als men het nuttig vindt de kinderen 
van de straat te hebben, laat men dan 
jeugdleiders, sportleiders of desnoods 
kindermeisjes aanstellen, om op ze te 
passen. Dat kan dan goedkoper dan thans 
met onbevoegden, die men een leraars
salaris betaalt. 

2 Men zou de leerlingen niet de straat 
op moeten sturen, maar naar huis. De 
ouders zouden ze dan misschien als leer
ling ergens geplaatst kunnen krijgen om 
bijvoorbeeld een ambacht te leren. Of 
men zou ze dienst kunnen laten doen als 
loopjongens; daar is groot gebrek aan! 

3 Als men nu de toestand verdoezelt, 
zie ik niet spoedig verbetering komen. 
Indien men nu de moed heeft die leer
lingen, die geen goed onderwijs kunnen 
krijgen, onwettige lessen te weigeren, zal 
er eindelijk een eind kunnen komen aan 
het afglijden van het onderwijs. Beter nu 
een aantal leerlingen geen, of onvolledig 
onderwijs, maar kans op herstel, dan 
blijven gaten stoppen met ondeugdelijk 
materiaal, waarmee ik behalve onbevoeg
den, die veelal nooit de bevoegdheid zul
len halen, ook de ongeschikte bevoegden 
bedoel. 

ter verbetering, zowel op het gebied van 
schoolorganisatie en leraarsopleiding, als 
aangaande de positie van de leraar. 

Thans in 1958 is de toestand nog 
slechter. Uit plaatsen in het Noorden of 
Oosten des lands vernam ik, dat de be
voegde leraren daar vaak de twee 
hoogste klassen krijgen en wanhopig 
worden, omdat ze dan leerlingen, die door 
ongeschikte (vaak onbevoegde) leraren 
verknoeid zijn in de voorgaande jaren, 
voor het eindexamen moeten trachten 
klaar te maken. 

Over de lerarenpositie het volgende: 
het werk eist veel; als het goed wordt 
gedaan moet de leraar zijn werk aan zijn 
eigen studievak bijna volkomen verwaar
lozen. Laat men niet de uren tellen, die 
hij volgens het rooster voor de klas staat 
of de lengte van vakanties uitmeten. Met 
degelijk prepareren van de lessen en 
corrigeren heeft een leraar een weektaak 
met veel meer uren, dan welke groep 
van ambtenaren of hand- of hoofdarbei
ders m'et vastgestelde werktijden ook. Een 
deel van de vakanties wordt ook voor 
schoolwerk benut. 

bijzondere scholen om - zij het op 
eigen kosten - te werken met lagere 
normen voor klassesplitsing. 

In het bedrijfsleven en in vrije en 
ambtelijke beroepen zitten veel voor 
het onderwijs b e v o e g d e krachten, 
die in overleg en samenwerking wel
licht enkele uren per week konden wor
den vrijgemaakt om, zolang zich daar
aan de behoefte doet gevoelen. het on
derwijs de helpende hand te bieden. 

Een tweede suggestie was, dat wel
licht een aantal bevoegde leraren zich 
beschikbaar zou willen stellen om bij
voorbeeld op vrije middagen les te ge
ven aan andere scholen, waar men met 
vacante of onverantwoord bezette 
plaatsen zit. 

Een derde suggestie, die een heel an
dere kant uitgaat en die ook voor het 
ULO geldt, was deze, dat men het ook 
zou kunnen zoeken in het aantrekken 
van hulpkrachten, die toezicht hou
den; eventueel de leerlingen helpen in 
klassen, waarvoor geen leraar beschik
baar is. Zij zouden, zo meende dr. Tans, 
op die wijze aan taken kunnen werken, 
die door een leraar worden opgegeven 
en die later door deze leraar met de 
klassen zouden worden doorgenomen. 
Voor die hulpkrachten zou men z.i. 
kunnen denken aan studenten, in het 
algemeen aan allen, die aan een stu
die bezig zijn, doch nog geen examen 
hebben gedaan en die nu vaak maar 
gewoon als leraar worden aangesteld. 

En wat nu nogmaals de onbevoegden 
betreft: mej. Boekhoff geeft toe, dat er 
utzonderingen op de regel zijn, dat 
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een bevoegde beter Ies geeft dan een 
onbevoegde. Minister Cals zei het nog 
wat positiever en schreef in zijn nota: 
"Het is ondergetekende uiteraard niet 
onbekend, dat vele bezitters van een 
kandidaatsdiploma of van een middel
bare akte A. onder wie vaak uitsteker..
de docenten, met grote deskundigheid 
en toewijding heipen de moeilijke si
tuatie bij het VHMO het hoofd te bie
den". 

Hoe dit alles zij, wij zijn het met 
onze geestverwante eens, dat niet voor 
niets bevoegdheidBeisen voor het op
treden als leraar zijn gesteld. Wij mo
gen daarom nooit vergeten, dat het 
dus een groot euvel is, dat men daar
mee thans de hand moet lichten. 

- Red. V. en D. 

Als een huis te veel in verval is, breekt 
men toch ook af en bouwt nieuw, omdat 
restauratie niet meer mogelijk is? 

4 De ouders denken, dat ze hun kin
deren naar een school voor V.H. of M.O. 
sturen, dat die kinderen dat onderwijs 
daar ook krijgen. Ze lezen misschien in 
de kranten van aantallen onbevoegden, 
maar zolang hun kind alle lessen nog 
krijgt, veronderstellen ze vol vertrouwen 
op diens rector of directeur, dat het nog 
wel in orde is in dit geval. 

Dat een leraar soms, gedwongen door 
financiële noodzaak, nog bijverdiensten 
zoekt is heel erg en zeker niet in het be
lang van het onderwijs. 

Wat de financiën betreft: de laatste 
achterstelling van de leraren bij de ver
hoging van de salarissen van de hogere 
ambtenaren in 1956, is een symptoom van 
de kwaal: geen· werkelijke belangstelling 
voor goed onderwijs. Dat we nu al zo 
lang een regering hebben, die het inzicht 
mist of schijnt te missen, dat goed onder
wijs een levensbelang is voor onze natie 
zal wel komen omdat de bevolking zel:f 
nog niet zover is. 

UIT DE PARTIJ 

Positie der onbevoegden 
Zover als antwoord op de in het begin 

aangehaalde opmerking. 
Maar er zijn ook mensen die menen, dat 

onbevoegden even goed les kunnen geven 
als bevoegde leraren. Daarop wil ik het 
volgende naar voren brengen. 

1 Waarom zou de wet (M.O.-wet en 
H.O.-wet) nog bevoegdheidseisen stellen 
als die waardeloos zijn? Het zal wel zo 
zijn dat, dank zij deze eisen, door goed 
vooruitziende vroegere wetgevers ge
steld, ons onderwijs jarenlang op hoog 
peil heeft gestaan en internationaal zo'n 
goede naam had, terwijl nu Nederland 
achter in de rij komt en vergeleken wordt 
met Spanje. 

2 Natuurlijk zijn er uitzonderingen op 
de regel dat een bevoegde beter lesgeeft 
dan een onbevoegde, maar de onbevoeg
den die serieus goede leraren willen zijn, 
streven naar hun bevoegdheid en hun be
horen niet te veel lesuren te worden op
gedragen, opdat ze hun kans krijgen. 

Soms ziet het er bij een onbevoegde in 
de klas wel aardig uit; hij heeft orde, 
boeit de leerlingen, laat ze werk leveren 
dat er keurig uitziet, maar vaak maakt 
hij zelf, te goeder trouw, fouten in het 
vak, dat hij onderwijst, omdat hij de no
dige kennis daarvan mist. 

Naar aanleiding van opmerkingen 
waaruit blijkt, dat men denkt dat het 
zo'n vaart niet loopt, citeer ik een zin 
uit het rapport van de onderwijscommis
sie van de Algemene Vereniging van 
Leraren biJ het Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs, door deze vereni
ging aangenomen in 1954: 

,.Enigszins toegespitst zou men kunnen 
formuleren: 

Van een - globaal genomen - minder 
bevoegde, meer vermoeide leraar wordt 
verlangd, dat hij aan een minder capa
bele jeugd, onder moeilijker omstandig
heden, in grotere klassen, tegen een 
slechtere betaling, in kortere tijd meer 
kennis en dieper inzicht zal bijb~engen 
dan vroeger het geval was. Een waarlijk 
groteske situatie, die alleen nog wordt 
geëvenaard door de verbijsterende kost
zichtigheld van degenen, die menen, dat 
alles zo erg niet is of zo'n vaart niet zal 
lopen en de onmacht van degenen, die 
wel de felten zien, maar de nodige ver
anderingen niet kunnen of willen aan-
brengen". · 

Dan volgen in dit rapport voorstellen 

Helaas hebben de leraren niet tijdig de 
publieke opinie wakker geschud. Begrij
pelijk, want zij zijn hier partij. Thans 
echter is het hun plicht alle bescheiden
heid te laten varen. 

Redactionele aantekening: 

Hoezeer ook onze Kamerfractie het 
lerarentekort zorgen baart, is opnieuw 
g_~bleken uit hetgeen mr. T o x op e u s 
tt)dens de begrotingsbehandeling van 
Onderwijs, K. en W. heeft gezegd. 
. De ~OO'r ~em op dit punt nog eens 
m hennnermg gebrachte cijfers spre
ken boekdelen. H~j gewaagde dan ook 
van een noodsituatie. 

Het tekort aan bevoegde leraren 
stijgt nog steeds en zal, gerekend naar 
de situatie van thans. tot 3600 in 1961 
oplopen. Een groot aantal lessen wordt 
door ~nbevoegde krachten gegeven, in 
sommtge scholen 27 tot 30 pct van het 
totaal. 

Hij vond het uiteraard best, dat (zij 
het ten koste vas veel geld) thans veel 
wordt gedaan voor propaganda vaar 
het leraren-beroep, maar terecht acht
te hij het des te meer te betreuren, dat 
nu juist op dit ogenblik het Departe
ment zo overhoop ligt met de leraren 
over een salarisgeschil. Zoiets kan de 
gehele propaganda weer teniet doen. 

Onze deskundige geestverwante 
meent, dat het beter zau zijn, leerlin
gen "onwettige" lessen te weigeren en 
hun maar wat anders te laten doen of 
worden, dan hun lessen door een "on
bevoegde" te laten geven. 

Wij begrijpen, dat de schrijfster met 
opzet de zaak uitermate scherp stelt. 
Wij begrijpen echter ook, dat anderen 
-en niet alleen de ouders van de kin
deren, die op die grond zouden moe
ten worden geweigerd - voor deze 
uiterste consequentie toch terugschrik
ken. 

Ook in de Kamer heeft men daarom 
nog andere middelen gesuggereerd. O.a. 
dr. Tans, zelf eveneens uit het leraren
korps afkomstig, noemde er enkele ter 
overweging. 

Hij herinnerde eraan, dat op de mo
gelijkheid van het combineren van in 
een aantal gevallen toch nog voorko
mende kleine klassen en op die van 
inperking van urentabel en program 
reeds eerder was gewezen; ook op het 
tijdelijk inperken vaR de vrijheid van 

Nieuwe afdeling 
te Ouderkerk a/d IJsset 
Op initiatief van. de heer A. Hoogen· 

doorn te Ouderkerk a/d IJsset is in deze 
gemeente een afdeling der Partij op

gericht. 
De afdeling had een goede sta.rt en 

hoopt met veel élan aan de komende ver
kiezingsstrijd te kunnen deelnemen. 

Openbare vergadering 
te Uithuizen 

Door de afdeling Uithuizen der Partij 
werd een openbare vergadering belegd. 
Voor een stampvolle zaal zetten achter
eenvolgens de heren H. J. Edzes te 
Haren (Gr.) en mr. F. G. van Dijk de 
middenstandsproblemen en de algemene 
politieke toestand uiteen. Hierna volgde 
een levendige discussie. 

Aan het slot dankte de voorzitter, de 
heer H. Meiborg, de sprekers voor hun 
interessante voordracht en de aanwezi
gen voor hllll bela.ngstelling. 

Nieuwe afdeling 
te Ermelo 

Op vrijdag, 1.9 december j~. is op 
initiatief van de Onder-Centrale Noord
Veluwe in Ermelo een afdeling der Parlij 
opgerieht. 

Op de oprichtingsvergadering werd 
door mr. S. Wülinge Gratama een alge
mene uiteenzetting gegeven over de be
cinselen van de V.V.D. en over de 
huidige politieke situatie. Na anoop van 
deze inleiding volgde een geanimeerde 
discussie. 

De afdeling is gestart met 15 leden. Een 
voorlopig bestuur werd gevormd. be
staande uit de beren dr. A. J. K. Binnen
dijk, J. Eijs en J. Meyer. 

Ledenvergadering 
afdeling Rhoon 

Op woensdag, 10 december j.l., werd 
een buitengewone algemene ledenftl"-

gadering van de afdeling Rhoon der 
Partij belegd. 

De opkomst voor deze vergadering was 
buitengewoon groot. 

Een nieuw bestuur werd samengesteld, 
bestaande uit de heren: Th. J. v. d. Burg, 
voorzitter; drs. J. de Winter, G. E. C. 
Ribbinslaan 1, secretaris; A. Kleingeld, 
penningmeester, H. de Koning Azu., en 
L. Fonkert. 

Dagelijks Bestuur en 
Hoofdbestuur vergaderden 

Het Dagelijks Bestuur van onze Partij 
heeft op zaterdagochtend, 27 december 
1958 op het Algemeen Secretariaat aan de 
Koninginnegracht 61 te 's Gravenhage, 
vergaderd ter bespreking van de poli
tieke toestand en ter voorbereiding van 
de kandidaatstelling voor de tussentijdse 
Tweede Kamerverkiezingen. 

Des middags heeft het Hoofdbestuur, 
eveneens in Den Haag, vergaderd om zich 
over dezelfde onderwerpen te beraden. 
Tevens werd daarbij het Verkiezings
reglement voor de Buitengewone Alge
mene Vergadering, welke op 10 januari 
1959 gehouden zal worden, vastgesteld. 

Dagelijks Bestuur en 
Hoofdbestuur vergaderen 

weer op 3 januari 
Het Dagelijks Bestuur en het Hoofd

bestuur van onze Partij zullen op zater
dagochtend, resp. uterdagmiddag 3 ja

nuari weer in Den Haag bijeenkomen in 
verban.d met de politieke gebeurtenissen. 

Bestuur Liberale 
Studentenvereniging Delft 

Het bestuur van de Liberale Studenten 
Vereniging te Delft is als volgt samen
gesteld: 

P. D. W. Geerling, president; P. J. C. 
Hamelberg, secretaris; C. L. van Mil, 
penningmeester; P. L. van Velze, rechter
commissaris en A. G. A. Roza, linker
commissaris. 
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en DEMOCIATIE 
Steunt ons 

verkiezingsfonds! 

VOOR DE BESLISSING TE HILVERSUM 
Het tweeledige doel bij de samerastelling 

der kandidatenlijsten 

Op dezelfde dag, waarop dit 
nummer van ons weekblad 

verschijnt, zal de partij in huishou
delijke vergadering te Hilversum 
bijeenkomen om te doen hetgeen 
vanouds behoort tot de belang
rijkste taken van iedere georgani
seerde groep van kiezers en kie
zeressen: de definitieve beslissing 
over de samenstelling der kandi
datenlijsten. 

Dat is een hoogst gewichtige 
aangelegenheid, nauwelijks min
der belangrijk dan de verkiezing 
zelve. Ieder weet het immers: in 
het lijstenstelsel, zoals wij dat hier 
te lande kennen, wordt door de 
volgorde in de plaatsing der kan
didaten op de lijsten en Îijstengroe
ren rler Ofld~r.;;cheiden<> pc-litieke 
partijen in feite voor 80 à 90 pct. 
van het totale aantal Kamerleden 
reeds beslist, wie naar alle waar
schijnlijkheid in de Kamer zitting 
zullen krijgen. 

De spanning van de eigenlijke 
verkiezing is gelegen in de 10 à 20 
pct. van de zetels, waarin de wins
ten en verliezen der partijen ver
schuivingen ten opzichte van de 
oude samenstelling der Kamer zul
len teweeg brengen. 

Dat ook onze Nederlandse ver
houdingen nog verrasingen kun
nen opleveren en belangrijke ver
schuivingen kunnen vertonen, be
wezen ondertussen de Staten- en 
raadsverkiezingen van het afgelo
pen jaar, waarin onze V.V.D. on
betwist als triomfator naar voren 
is gekomen. 

* * * 

Op de dag van de kandidaat
stelling moeten de lijsten 

op de bij de wet voorgeschreven 
wijze worden ingediend, maar voor 
het overige heeft de wetgever zich 
- en terecht naar wij menen -
met de w ij z e van voorbereiding 
dier kandidaatstelling niet be
moeid. 

Dit alles bewijst wel de grote 
verantwoordelijkheid, welke in de
ze op de politieke partijen rust. 
!<Jen verantwoordelijkheid, welke 
de partijen zich volkomen bewust 
zijn en met name geldt dit zeer ze
ker voor de V.V.D. 

V oor de samenstelling van de 
lijsten is voor normale gevallen in 
onze reglementen een procedure 
voorgeschreven, welke, gerekend 
van het tijdstip dat in de afdelin
gen de eerste stap op deze weg 
wordt gezet tot aan de eindbeslis
sing der Algemene Vergadering, 
dooreen genomen ongeveer acht 
maanden in beslag neemt. 

De ontbinding van de Tweede 
Kamer en de uitgeschre

ven vervroegde verkiezingen, waar
door tussen de datum van het ont
bindingsbesluit (23 december) en 
de dag, waarop de kandidaatstel
ling dit jaar zal geschieden (28 
januari) slechts v ij f weken zijn 
gelegen, heeft die normale proce
dure volslagen onbruikbaar ge
maakt. 

Noodgedwongen moest, zoals in 
het reglement voor bijzondere ge
vallen is opengehouden, een sterk 
verkorte voorbereidingsprocedure 
worden vastgesteld, waarbij als 
vanzelf de klemtoon is komen te 
liggen op het advies van het hoofd-

bestuur en de eindbeslissing van 
de Algemene V ágadering. 

Zo zullen op zaterdag 10 januari 
in Hilversum op de huishoudelijke 
vergadering van de partij, uiterst 
gewichtige beslissingen moeten 
worden genomen, waarover in de 
plaatselijke sfeer niet het langdu
rige vooroverleg kon worden ge
voerd, dat bij de voorbereiding van 
vorige kandidaatstellingen moge
lijk was. 

De Algemene Vergadering be
staat echter uit de afgevaardig
den van de afdelingen uit het ge
hele land en aan hen is dus toch de 
eindbeslissing over de ·samenstel
ling van a I l e lijsten. 

Een vrijheids1nonn1nent moet op~ericht 

U blij ft niet langs de kant staan 

V erschiliende factoren: zo even
wichtig mogelijke samenstelling 
van de Kamerfractie met het oog 
op de werkverdeling; de bekwaam
heid en de plaatselijke trekkracht 
van bepaalde kandidaten; voldoen
de kansen voor vrouwelijke kandi
daten en voor jongeren, die de ou
deren op den duur kunnen vervan
gen of die een - naar wij hopen en 
verwachten - uitgebreide V.V.D.~ 
fractie, dank zij de uitspraak van 
de kiezers, in maart reeds zullen 
kunnen komen versterken - al 
die factoren zullen moeten worden 
in acht genomen èn moeten wor
den afgewogen. 

* * * , H' et is onmogelijk en ondenk-
···- baar, dat de vele honder

den afgevaardigden bij die afwe
ging tot precies gelijke waarderin
gen omtrent elke kandidaat afzon
derlijk zullen komen. 

Men zal soms geneigd zijn, de 
eigen kandidaten, die men zelf 
kent, en die een zekere trekkracht 
in de eigen streek hebben, zwaar
der te wegen dan door anderen 
aanbevolen kandidaten, die men 
niet of minder goed kent. Ook 
hier geldt: onbekend maakt onbe
mind. 

Er zal, naar wij wel verwachten, 
veel gediscussieerd, gepleit, geme· 
ten en gewogen worden. 

Dat alles is onvermijdelijk en üt 
ook in het geheel niet verwerpelijk, 
mits het tweeledige einddoel in het 
oog wordt gehouden: lijsten samen 
te stellen, die een zo goed mogelijke 
verkiezing beloven te waarborgen 
èn die een zo goed, zo slagvaardig 
en zo bekwaam mogelijke Kamer
fractie zullen opleveren. 

Met dit tweeledige einddoel voor 
ogen, moet het mogelijk zijn, be
langrijk werk te verrichten, dat het 
land en de partij ten voordele zal 
zijn. 

En bovenal zullen wij ons moe
ten voornemen om, wanneer de 
eindbeslissing is gevallen, onver
schillig of dat resultaat geheel of 
slechts ten dele beantwoordt aan 
hetgeen wijzelf ons hadden voorge
steld, ons in volkomen eensgezind
heid te scharen achter de langs de
mocratische en reglementaire weg 
gevallen beslissingen. 

Van dàt ogenblik af immers be
gint de strijd naar buiten, die 
slechts in eenheid en door bunde
ling van alle krachten kan worden 
gewonnen. 

A.W.A. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (1) ontslag. Toen riep de Koning Van Hall 
en deze vormde een ander kabinet. Dat 
kabinet begon met de Kamer te ontbin
den. Het komt niet meer voor de Katner, 
maar ontbindt de Kamer. 

Kamerontbinding in de parlementaire historie • Staatsrechteliik 
college van prof. mr. P.J. Oud- Mr. J. A.W. Burger was er naast 
- Kamerontbinding in 1850, 1853, 1866, 1868, 1886, 1894 en 1933 

Men ziet dat het eerste gebruik van het 
ontbindingsrecht helemaal niet een ge
volg was van een conflict. 

-Zonder nieuwe verkiezingen thans onmogelijk een nieuw kabinet 
* 

te vormen - Enige redelijke oplossing van kabinetscrisis. 
Dan komt er een reeks van conflict

ontbindingen. Die conflictontbindin
gl·n van 1866, 1868, 1886 en 1894, waren 
alle van deze aard. dat het kabinet, dat 
ontbond. als het ware voor zijn politiek 
een beroep deed op de kiezers. 

De PvdA heeft tegen het besluit tot 
ontbinding van de Tweede Kamer, 

r;evolgd door vervroegde verkiezingen, 
geprotesteerd. Tijdens het debat over de 
regeringsverklaring van prof. Beet op 23 
december, diende mr. Burger een motie 
in, waarin werd gezegd, dat het landsbe
lang geen Kamerontbinding vordert. 

Ter ondersteuning van zijn betoog had 
cle heer Burger een uitspraak aangehaald 
van prof. Oud in zijn parlementaire ge
echiedenis "Het jongste Verleden", blad
r;ijde 79, derde deel. 

Die uitspraak luidde, dat een kabinet 
voor enkele maanden, alleen om te ont
binden, een onding is. 

Ik ben nog van oordeel, antwoordde 
prof. Oud voor de vuist weg, dat een ka
binet voor enkele maanden, alleen om te 
ontbinden, een onding is, maar ik moge 
In de herinnering terugroepen onder wel
ke omstandigheden deze zaak speelde. 

Dat is voor de lering van de heer Bur
ger ook zo nuttig omdat hij dan zal zien, 
dat de toenmalige fractieleider van de 
a;ocialisten, de heer Albarda, op Kamer
ontbinding een andere kijk had dan de 
heer Burger heeft. 

* 

Op 11 november 1925 was het amende
ment-Kersten aangenomen, dat 

leidde tot opheffing van het gezantschap 
bij de Paus. Wij hadden toen een met het 
gebeurde op 11 december j.l. enigs
zins vergelijkbare figuur, in die zin, dat 
de vier Rooms-Katholieke ministers ont
slag namen. Hiermee was de grondslag 
aan het kabinet ontvallen en de andere 
ministers stelden hun portefeuilles ter be
,;chikking van H.M. de Koningin. Precies 
hetzelfde is bij deze kabinetscrisis van 
1958 gebeurd. 

Die kabinetscrisis van 1925 duurde erg 
lang. Zij is pas in maart 1926 opgelost. 
Op 11 maart 1926 trad het nieuwe kabinet
De Geer voor de Kamer. 

Wat was er inmiddels gebeurd? Eind 
februari wordt de Kamer bijeengeroepen 
op verzoek van tien leden, allen beho
rende tot de fractie van de SDAP. Deze 
Kamerleden lieten de Kamer bijeenroe
pen om aan de Kamer een voorstel te 
doen aan H.M. de Koningin een adres te 
J•i.ehten met het verzoek ontbonden te 
worden. 

• • * 

Aan de heer Albarda is toen de vraag 
gesteld: wie moet, als de Kamer 

de wens tot ontbinding te kennen geeft, 
dit besluit dan contrasigneren? 

De heer Alba1·da zei toen: dan mag het 
contraseign van de heer Colijn worden 
verlangd. Als de heer Colijn weigert, zul
len de voorstanders der ontbinding bereid 
moeten zijn zo nodig een kabinet te vor
men dat zich verbindt onmiddellijk heen 
te gaan nadat de kiezers een uitspraak 
hebben gedaan. 

Daarvan heb ik gezegd, aldus prof. Oud, 
dat ik een dergelijk kabinet een onding 
vond. Dat vind ik het vandaag de dag 
nog. 

De toestand is thans totaal anders dan 
in 1926. Een politieke situatie zoals die in 
1926 heerste, kon alleen door tijdsverloop 
verbeteren. Ik was van oordeel, dat men 
in 1926 door een geforceerde verkiezing 
niet tot betere verhoudingen kon komen. 

Bovendien was er nog een geweldig 
groot verschil tussen de situatie van 1926 
en nu, en wel dit, dat het conflict met het 
kabinet-Colijn ontstond enkele maanden 
nadat de nieuwe parlementaire periode 
was ingegaan. Men stond voor een parle
mentaire periode van meer dan drieën
eenhalf jaar. 

* * 

Volgens de heer Burger mag men 
eigenlijk alleen maar ontbinden als 

er een conflict is. Daar is geen sprake 
van, aldus prof. Oud. Het ontbindings
recht hebben wij in 1848 in de grondwet 
gekregen. Het merkwaardige is nu, dat 
de eerste twee ontbindingen geen van bei
de een gevolg waren van een conflict tus
sen Kamer en kabinet. 

De eerste ontbinding, die van 1850, had 
een geheel onschuldige oorzaak. Er is 
toen namelijk een nieuwe kieswet geko
men. De Kamer was in 1848 gekozen vol
gens het voorlopig kiesreglement; men 
had toen de regeling dat de Kamer voor 
de helft om de twee jaren aftrad. 

Er kwam in 1850 een nieuwe kieswet 
en men heeft toen gevraagd: is het nu 
wel juist dat de ene helft van de Kamer 
zitting heeft volgens de oude regeling en 
de andere helft van de Kamer volgens de 
nieuwe. 

PROF. BEEL 
. . . . opoffering .... 

Thorbecke voelde voor ontbinding in 
het begin helemaal niet, maar een aantal 
leden, gekozen onder het voorlopig kies
reglement, nam tussentijds ontslag en 
verklaarde te willen worden gekozen vol
gens de nieuwe regels. Voor die aandrang 
is de r·egering bezweken en de Kamer is 
ontbonden zonder dat er enig conflict was 
geweest. 

• * • 

Nog sterker is 1853, de aprilbeweging. 
Van een conflict tussen het kabi

net-Thorbecke en de Kamer w:~s helemaal 
geen sprake. 

Nadat de interpellatie-Van Doorn in de 
Kamer was gehouden over de kwestie van 
de bisdommen, nam de Kamer een motie 
aan, die helemaal niet het karakter had 
van een motie van wantrouwen tegen het 
kabinet, en toch kwam er in 1853 een 
ontbinding. 

Die ontbinding kwa.m omdat dE' Koning 
er aantwijfelde of de Kamer nog repre
sentatief was. Achteraf zou blijken dat 
die twijfel gegrond was. 

Doordat de Koning het antwoord, dat 
hij had gegeven aan de adressanten in 
het paleis te Amsterdam, niet precies gaf 
zoals Thorbecke zou hebben gewild, werd 
het kabinet boos. Het vroeg zijn ontslag. 
Een kabinet, volkomen steunende op een 
mee1·derheid van de Kamer, vroeg zijn 

Deze Bz1rger 

Men wilde de kiezers de uitspraak la
ten doen of zU het met. de politiek van 
het kabinet al dan niets eens waren, met 
de bedoeling dat het kabinet rustig zou 
blijven zitten als zou blijken dat de kie
zers het eens waren met het. kabinet. 

Het kabinet bleef in 1866, 1868 en 1886 
zitten. In 1894 trad het kabinet af omdat 
bij de verkiezingen duidelijk bleek dat 
de meerderheid van de kiezers, althans 
de meerderheid van de gekozeü Kamer
leden, niet meer achter het kabinet 
stond. 

* • * 

Dan krijgen wij de ontbinuing van 
1933. Er kwam bij die gelegenheid 

al een nieuwe figuur :n het geding. Er 
ontstond een conflict tussen de I'egering 
en de Kamer naar aanleiding van het 
voorstel van het kabinet tot hervorming 
van de rechterlijke indeling. Een bezui
nigingsmataregel. 

Het kabinet ging over tot ontbinding. 
Maar toen ging het kabinet-Ruys de 
Beerenbrouck niet over tot ontbinding 
met de bedoeling: als ik een vertrou
wensuitspraak van de kiezers krijg, blijf 
ik zitten. 

Het kabinet stelde zich van het begin 
af aan op het standpunt, dat het na de 
verkiezingen zou weggaan, met deze re
denering: het kabinet noemt zich extra
parlementair en het neemt het stand
punt in, dat het in de moeilijke omstan
digheden van het ogenblik - dat was de 
grote financiële crisis - het gewenst 
acht dat er zo spoedig mogelijk een par
lementair kabinet optreedt en zo'n ka
binet kan niet worden gevormd voordat 
er verkiezingen zijn gehouden. 

Die verkiezingen zouden in juli 1933 
periodiek aan de orde zijn geweest. Het 
kabinet-Ruys stelde de Koningin voor 
de Kamer te ontbinden met geen andere 
bedoeling dan de verkiezingen te ver
vroegen, zodat men eerder dan in juli 
de vraag onder het oog kon zier. welk 
nieuw kabinet er zou moeten komen. 

Ik heb de methode van 1933 buitenge
woon praktisch gevonden aldus prof. 
Oud, omdat het volstrekt uitgesloten 
was dat men zonder nieuwe v.orkiezin
gen een nieuw kabinet zou hebben kun
nen vormen. Dat is de situatie vun van
dag ook. Iets inconstitutioneels is in de 
enige redelijke oplossing niet gelegen. 

gaat een heerlijke opwindende tijd tegemoet, nu - binnen d1·ie maanden 
- een glanzend-nieuwe ve1·tegenwoordiging-des-volks moet worden sa
mengesteld. Het is altijd een fiere gedachte dat mUn stem daartoe het 
hare zal bijdmgen Dit vooruitzicht alleen reeds maakt mij opgewonden 
en doet mij, des avonds vóór het slapengaan, grijpen naar de slaaptablet
tendoos in het witte wonderkastje naast de wastafel. 

Doch niet alleen om di t verheug ik mii op de komende elf weken. 
Oók om de spanningen voor wie allemaal, te mijner keuze, op de lange 
lijsten zullen worden geplaatst. Oók om de bedrijvigheid in ·'s lands 
politieke kippenren, waar het kakelen en kraaien niet van de lucht zal 
zün en waar menig ei zal worden gelegd en uitgebroed. 

Hoe zal Romme Piet Pak-an anpakken? Hoe zal Tilanus zich weren 
in 't gevecht van man-tegen-man? Hoe zal Zijlstra zijn kleine luyden 
aanvuren tot en in de strijd? Hoe zal Oud ten aanval gaan? 

Zij zijn gereed, hoog te paard en in blinkende wapenrusting, de ridde1·s 
zonder vrees en blaam, om ons, de trappelaars langs de kant, te vergasten 
op het steekspel in Hollands Tuin. 

Een veilige gedachte, dat niemand der onzen zich niet meer beschik
baar heeft gesteld voor der natie stoelendans. 

Dat Oud ons wil blijven leiden, dat De Hartag de boeren en Cornelis
sen zijn lieve middenstand willen blijven vertegenwoordigen op de top. 
Dat Korthals en Van Leeuwen, Toxopeus en Visser,: de Alkmaarse jurist 
en de Emmer wethouder en de dames en Van Dijk en Ritmeester bereid 
zijn gebleven onze liberale beginselen uit te dragen in de openbaarheid. 

Ik verwacht, dat nieuwe, van vrijzinnigheid blozende, gezichten, zich 
tussen de hunne zullen bevinden wanneer de nieuwe Kamer zal worden 
geopend met de gouden sleutel van de supreme wil des volks. Hoeveel 
zullen dat er zijn? En welke? 

Deze beide zijn wat mij betreft, de opwindendste van alle vragen, die op 
mij afstormen, nu de grote strijd om de gunst en de recommandatie des 
volks beginnen gaat. 

Ik verwacht er het beste van. 
Ik vermoed, dat de opstekende storm onze richting uit gaat waaien. 

Dat maakt het vooruitzicht op de opwinding des te opwindender voor 

~I! ~/uv 
-
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PROF. Dr. H. J. WITTEVEEN 
hoogleraar aan de Nederlandse Econo
mische Hogeschool te Rotterdam, die 
wij met grote voldoening mogen !Je
groeten als nieuw lid van onze Eerste
Kamer-fractie, in de vacature. ont
staan door het overlijden van prof. mr. 
A. N. Molenaar. 
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Met een wonderlijke geheugc·m;terk
te geeft prof. Oud zo'n lesje In 

staatsrecht voor de vuist weg. Direct 
nadat de heer Burger zijn motie had In
gediend, waarin wordt verklaa!'d dat het 
landsbelang Kamerontbinding niet vor
dert, zei prof. Oud: 

Toen ik deze motie Jas, riep zij et!n 
herinnering bij mij op. Ik dacht: mis
schien heeft de heer Burger h:;.ar ont
leend aan de motie-Biussé van 1868. Die 
luidde ook ongeveer zo. De heren van de 
P.v.d.A. werden weer onrustig, maar zij 
moesten van de man in de volgens h1•n 
door de motten opgevreten profetenman
tel toch nog maar eens horen hoe de 
zuivere constitutionele verhoudingen zijn. 

De motie-Blussé werd in 1868 inge
diend, aldus prof. Oud, nadat de verkie
zingen voor de Kamer waren r-ehouden. 
Het kabinet-Beemskerk had de Kamer 
voor de tweede maal ontbonden in een 
goed jaar tijds. Na die verkiezingen bleet 
het kabinet rustig zitten. Toen zijn er in 
de Kamer debatten geweest over rlle 
ontbinding en deze zijn geëindigd in de 
aanneming van de motie-Blussé, die in
hield dat die tweede ontbinding door 
geen landsbelang was gevorderd. 

Mr. BURGER 
motie .... 

Als zo'n motie nu zou worden aange
nomen, zou het kabinet dadelijk verdwij
nen, maar zover was men in 1868 nog 
niet. Dit was een episode in de grote 
strijd wie het overwicht zou het.ben, de 
r<>gering of het parlement. 

Het kabinet-Reemskerk bleef rustig 
zitten en trok zich van die motie niets 
aan, met het gevolg dat de Kamer ten
slotte het kabinet dwong heen te gaan 
door de begroting van Buitenlandse Za
ken voor de tweede maal te verwerpen. 

.. . 
* 

I n een dergelijk geval heeft zo'n mo
tie natuurlijk zin. Maar nu? Ik ben 

er dankbaar voor. zei prof. Oud, dat dit 
kabinet ons door de overgangstoestand 
wil heenhelpen. Ik ben er ook erkente
lijk voor dat de minister-president, prof. 
Beel, zich de opoffering heeft willen ge
troosten voor korte Uid aan het hoofd 
van het kabinet te gaan staan. 

Ik ben dit kabinet dankbaar voor het
geen het doet. En zou ik nu gaan stemmen 
voor de motie van de heer Burger en te
gen het kabinet zeggen: maak s.v.p. zo 
gauw mogelijk dat je wegkomt? 

Prof. Oud voelde daar niets voor. Met 
54 tegen 88 stemmen werd de protest
motie van de P.v.d.A. tegen Kamer
ontbinding verworpen. 

V. v.D. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

* U4l1, WEEK to.t WEEK * 
Geef de jongeren een kans (I) 

Hoewel wij er in het algemeen niet van 
houden pleidooien te voeren voor be

paalde "groepsbelangen", die zich bij de kan
didaatstelling voor de leden van de Tweede Ka
mer zouden kunnen weerspiegelen, willen we 
voor ditmaal toch een uitzondering maken. 

Wij staan thans aan de vooravond van onze 
Algemene Vergadering, die te Hilversum zal 
worden gehouden en die ten aanzien van de 
kandidaatstelling uitermate belangrijke beslis
singen gaat nemen. 

Wellicht zullen vele afgevaardigden ons 
weekblad ter vergadering bij zich hebben ge
stoken en zullen zij in trein, bus of vergaderzaal 
nog even de tijd hebben er een blik in te slaan 
en ook nog enige aandacht kunnen wijden aan 
het pleidooi, dat wij thans willen houden. 

Het zal o.i. niet alleen uitermate nuttig, doch 
ook zeker noodzakelijk zijn minstens één of twee 
prominente jongeren op een verkiesbare plaats 
te zetten. 

Hiervoor zijn verschillende belangrijke gron
den op te noemen. 

Het is b.v. zonneklaar bewezen, dat bij de 
jongste grote overwinningen van de V.V.D. bij 
de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezin
gen voor de Provinciale Staten, de jonge kie
zers voor een belangrijk deel deze winst mede 
hebben veroorzaakt. 

Waarom? Omdat, gelijk prof. Oud het in en 
buiten het parlement de laatste tijd zo vaak 
heeft verkondigd, het socialisme geen aantrek
kingskracht meer op de jongeren heeft. De 
Nederlandse jeugd heeft (zo zei prof. Oud het 
onlangs, als wij het ons goed herinneren) geen 
belangstelling meer voor het kliekje van giste
ren wat het socialisme pleegt op te dienen. 

Hoe juist de visie van prof. Oud is, werd in 
het afgelopen jaar wel bewezen door de storm
achtige groei van de Jongeren Organisatie Vrij
heid en Democratie (J.O.V.D.), die zijn ledental 
liefst met ruim 50% zag toenemen. En deze 
groei zet zich in een onbedwingbaar tempo 
voort, getuige de vele nieuwe afdelingen, die 
op het ogenblik in den lande worden opgericht. 

De ouderen zullen aan deze zo verheugende 
ontwikkeling niet voorbij mogen gaan. 

Het is niet alleen van een praktisch, doch 
vooral ook van een psychologisch belang, dat 
de onvermoeibaar werkende jonge liberalen nu 
eens de gelegenheid krijgen ook een vinger in 
de politieke pap te mogen hebben. 

Geef de jongeren een kans (11) 

Het ligt uiteraard niet op onze weg reclame 
te gaan maken voor bepaalde kandida

ten. Wel kunnen we in het algemeen opmerken, 
dat zich de laatste tijd in de J.O.V.D. jonge 
krachten hebben ontwikkeld, die we een ver
kiesbare plaats op al onze lijsten zouden kunnen 
toevertrouwen. 

In dit verband is het veelzeggend, dat diver
se jonge liberalen reeds een gemeenteraadszetel 
bekleden. 

De drang van de politieke jongeren naar da
den moet niet worden misverstaan en uit dien 
hoofde is een juiste aanpak van deze zaak drin
gend nodig. Prof. Oud, drs. Korthals en mr. Van 
Riel hebben bij herhaling in het openbaar hun 
verlangen geuit om de jongeren in onze Partij 
reële kansen te geven. Welnu, de gelegenheid 
daartoe lijkt ons op dit moment wel bij uitstek 
geschikt. 

Het kan goed zijn, vooral te bedenken, dat 
men door het zetten van jongeren op verkies
bare plaatsen geen precedent schept. 

Onze herinnering gaat hierbij terug naar de 
oprichting van de Partij van de Vrijheid, vlak 
na de oorlog. Toen moest ook een vrij snelle 
kandidaatstelling beslissen wie naar het parle
ment zouden worden afgevaardigd. En ziet. 
Het waren juist de jongeren uit de vroegere be
weging der Jong Liberalen, die een kans kre
gen en die deze kans op een voortreffelijke ma
nier hebben gebruikt. Wij noemen: mevrouw 
Fortani er de Wit (die zich helaas genoodzaakt 
zag te bedanken), drs. Korthals en de heer 
Zegering Hadders. Zij dienen in ons parlement 
ook nu nog op voortreffelijke wijze het lands
belang. 

Het zou gewenst zijn, dat dit voorbeeld na
volging zou vinden. Nu! Nu, terwijl een groot 
deel van jong Nederland in toenemende mate 
vertrouwen in het liberalisme gaat stellen. 

Geef de jongeren een eigen plaats in de Par
tij bij deze verkiezingen, Het zal de V.V.D. 
ten goede komen. Zeker niet in de laatste 
plaats door het verdubbelde enthousiasme, 
waarmee onze jongeren dan de verkiezings
strijd mee zouden helpen voeren. 

Rode televisie toont zijn ware gezicht 

Dat de vrees bij de socialisten erg hoog 
zit, dat zij een nieuwe verkiezingsne

derlaag niet zullen ontgaan, uit zich o.m. in 
de bepaald minderwaardige wijze, waarop zij 
de televisie aan hun propaganda dienstbaar 
maken. 

In de meestal onschuldige rubriek "Mensen, 
Dingen, Nu", die j.l. maandag voorafging aan 
het zo populaire Pension Hommeles en de ver
toning van enige flitsen uit Wim Souneveld's 
nieuwe cabaret, legden zij hiervan op bepaald 
grove wijze getuigenis af. De opzet was ge
raffineerd genoeg, omdat men kon vermoe
den, dat de "kijkdichtheid" op die avond bij
zonder groot zou zijn. 

En zo zag men de socialistische lijstaanvoer
ders opdraven, die elk op hun wijze, de kijkers 
"voorlichtten" in de politieke verhoudingen, 
na de kabinetscrisis ontstaan, en die niet na
lieten luide aan te bevelen, dat "wie geen 
rechts kabinet wil hebben P.v.d.A. moet stem
men". 

Ook oud-minister Hofstra voerde daarbij 
het woord. En van hem zijn we bepaald ge
schrokken. In ons vorig overzicht schreven 
wij nog, dat wij hem, wat zijn debatteermetho
den betreft, graag op één lijn stelden met oud
premier Drees. 

Maandagavond bleek evenwel, dat wij ons 
deerlijk hebben vergist. Wij hadden altijd nog 
van een oud-dienaar van de Kroon een zeker 
niveau verwacht, maar helaas ook oud-minis
ter Hofstra ontzag zich niet om het masker 
der politieke beschaafdheid af te werpen en 
te vervallen in het bekend S.D.A.P.-jargon 
van vroeger, dat het meest geschikt werd ge
acht om de "arbeidersklasse" te benaderen en 
te beïnvloeden. 

Zo beschuldigde de heer Hofstra zijn tegen
standers van "het vergiftigen van elke poli
tiek en het or.dermijnen van de democratie". 
Maar de vocabulaire van de oud-bewindsman 
bleek ook nog een "flinkere" en "meer stoere" 
woordenschat te bevatten, toen hij sprak over 
"Demagogisch gechicaneer en het ondermij
nen van de democratie". Hij behoeft aldus van 
Voskuil niet veel meer te leren. 

Hoge hoed met rijksdaalders 

En zo zijn we weer aangeland bij de voor
oorlogse socialistische propaganda

methoden, o.m. culminerende in Albert Hahn's 
bekende tekening in de "N ootenkraker" van 
de kapitalist met de hoge hoed op, welk hoofd
deksel was gegarneerd met rijksdaalders. 

De uitdrukking "treiteren" en "pesten" zijn 
inmiddels in Het Vrije Volk niet van de lucht. 
Spreek de taal van het volk, zo luidt op het 
ogenblik het parool bij de socialistische pro
pagandamachine. Spreek de taal van het volk, 
opdat het volk U ook versta. Welk een incon
sekwentie overigens. 

Jaren achtereen heeft het Nederlandse so
cialisme zich beroepen op het verbeteren van 
het beschavingspeil van de massa en op het 
aankweken van cultuur. 

"Ontwaakt, verworpenen der aarde", zo 
werd het van de daken geschreeuwd. Ont
waakt, niet alleen in materiële, maar ook in 
geestelijke zin. Welnu, de "verworpenen der 
aarde" zijn inmiddels ontwaakt en zeker niet 
alleen door toedoen van het socialisme al
leen. Maar de P.v.d.A. ziet het niet of wil het 
niet zien en gaat verder met het volk aan te 
spreken in een terminologie, waaraan het zich 
gelukkig allang heeft ontworsteld. 

En zo gaan de leiders van de P.v.d.A. stel
selmatig voort om de massa willens en wetens 
een minderwaardigheidscomplex op te leggen. 
De waarschuwingen van prof. Banning ten 
spijt, die terecht heeft gewezen op het feit, 
dat er geen proletariaat meer bestaat in de 
zin, zoals men dat een halve eeuw geleden aan
trof. 

Het kan goed zijn op dit verschijnsel te wij
zen als wij spreken in verkiezingsvergaderin
gen, als wij op huisbezoek gaan, als wij in con-
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V.V.D.-DAG 12 SEPTEMBER 1959 
GAAT N I E T , DOOR 

Het Hoofdbestuur van onze Partij heeft in 
'\'erband met de vervroegde verkiezingen be
sloten de V.V.D.-Dag op zaterdag 12 septem
ber 1959 niet te doen doorgaan. 

Deze dag bnmers was bedoeld als inzet van 
de verldezingscampagne voor 1960. 

VERKIEZINGSFONDS 1959 

Niet alleen van de trouwe gevers, die inge
volge de oproep van mr. W. H. Fockema An
dreae reeds enige jaren lang hun periodieke 
overschrijvingen voor de partij-kas aan ons 
doen toekomen, doch ook van vele andere par
tijgenoten zijn de afgelopen dagen giften op gi
rorekening no. 67880 ten name van de secre
taris der V.V.D. te 's-Gravenhage binnengeko
men. Een verantwoording van deze giften vindt 
U hieronder. 

Vanzelfsprekend is Uw penningmeester alle 
gevers en geefsters zeer dankbaar. 

Hij vertrouwt er op, dat alle partijleden het 
goede voorbeeld van deze spontane gevers zul
len volgen en op onze girorekening giften voor 
ons Verkiezingsfonds 1959 zullen overmaken. 

De strijd zal hard zijn en zal van de zijde van 
onze politieke tegenstanders meedogenloos wor
den gevoerd. Zorgt U er voor, dat Uw Partij, de 
V.V.D., op waardige doch duidelijke wijze zal 
kunnen antwoorden. 

Wekelijks zullen wij een verantwoording van 
de binnengekomen giften in de kolommen van 
ons weekblad publiceren. 

SIDNEY J. VAN DEN BERGH, 
Penningmeester. 

!U. D.-K. te B. f 100,-; T.D. Z. te B. f 100,-; 
M. D. K. S. van L. te IL f 10,-; C. P. te Z. 
f 500,-; P. de J. te V. f 5,-; J. S. de H. te 's-G. 
f 25,-; A. B. te Z. f 50,-; F. C. L. G. te 1L 
f 25,-; A. W. A. v. d. D.M. te 's-G. f 10,-; IL 
0. F. te B. /10,-; H. M. S. te Z. f 10,-; A. D. 
te 's-G. f 25,-; G. v. B. te V. f 10,-; J. F. F. 
te Z. f 500,-; J. H. teM. f 5,-; J. A. 0. te G. 
f 50,"--; F. K. te S. f 10,-; A. H. v. R. te B. 
f 80,-; 0. J. v. d. E. te 's-G. f 15,-; E. C. v. 
G.-C. te S. f 5,- J. F. teE. f 75,-; H. G. K. te 
W. f 100,-; K. v. d. L. te B. f 25,-; F. W. C. 
B. teR. f 500,-; A. I. te H. f 5,-; H. V. te D. 
f 100,-; A. v. d. G. te B. f 15,-; N.N. f 5,-; 
P. de G. te Z. f 5,-. 
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tact komen met hen, voor wie de misleidende 
"amicale" socialistische propaganda-woorden 
zijn bedoeld. 

Verpolitiekt scherm 

Wat de VARA maandagavond j.l. op het 
televisiescherm te zien en te horen 

gaf, was wel een duidelijke illustratie hoe on
gezond ons t.v.-bestel is opgezet en politiek 
dreigt te verzieken. 

Wij krijgen hier een duidelijke herhaling 
van de toestanden, die tot voor kort bij de 
radio bestonden, toen de rode politieke vara
haan koning kraaide en de V.V.D. geen enkele 
gelegenheid werd geboden om zich te verwe
ren. 

Hierin is de laatste tijd enige verandering 
gekomen, doch de schamele tien minuten 
zendtijd, die de V.V.D. eens per veertien dagen 
krijgt toegewezen, weegt bij lange na niet op 
tegen de overvloed van zendtUd, waarover de 
vara beschikt en die zij openlijk of op bedekte 
wijze misbruikt voor het voeren van socialis
tische propaganda. 

Bij de televisie zijn de wantoestanden nog 
veel groter. Hier mag de heer Hofstra luide 
uitroepen, dat zijn tegenstanders zich schuldig 
maken aan het "vergiftigen van elke politiek 
en het ondermijnen van de democratie". 

Wanneer wordt ons de gelegenheid geschon
ken, meneer Hofstra, ons op het scherm te 
verweren ten overstaan van ongeveer een 

miljoen kijkers? 
Over "ondermijning van de democratie" ge

sproken. 
Het wordt tijd, dat aan deze ongelijke ver

houdingen spoedig een einde komt. Een land, 
dat zich waarli;jk democratisch noemt, kan der
gelijke toestanden niet tolereren. Ook in de 
komende verkiezingsstrijd kan het van be
lang zijn op deze zaken de nodige aandacht te 
vestigen. 
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Flitsen van Het Binnenhof (I I) De vervroegde afschrijving, die in to
taal 33 1/3 procent van de aanschaf

fingsprijs van een bedrijfsmiddel be
draagt, was sedert eind 1955 getempori
seerd tot 10 procent per jaar. 

Belastingontwerpen aanvaard in Eerste Kamer • Prof. dr. H. J. 
Witteveen stapte over bezwaren heen· Wettelijke regeling inves
teringsaftrek en vervroegde afschrijving • Protest tegen "koppel
verkoop" • Prof. dr. J. Zijlstra onderhandelaar bij kabinetsfor
matie - Herleving wijnaccijns. 

Thans is wettelijk vastgesteld, dat het 
maximum 33 1/3 procent reeds na twee 
jaren kan worden bereikt. Voor gebouw
de eigendommen (met uitzondering van 
nieuwe fabrieksgebouwen), auto's, die niet 
worden gebruikt voor het beroepsvervoer 
over de weg, en voor kantoorinventaris
sen, blijft de beperking van de jaarlijkse 
vervroegde afschrijving tot ten hoogste 
tien procent gehandhaafd. 

Nog juist voor de fatale datum van 1 
januari heeft de Eerste Kamer vo

rige week, op 30 december, de wetsont
werpen aangenomen tot verlenging met 
een jaar van de tijdelijke belastingver
hogingen. 

Reeds een week na zijn beëdiging voer
de ons nieuwe Eerste Kamerlid, prof. dr. 
H. J. Witteveen, hierover het woord. Op 
grond van conjuncturele overwegingen 
achtte hij de verlenging niet te verdedi
gen. De regering bepleit trouwens de ver
lenging om budgettaire redenen: de ge
deeltelijke dekking van het begrotings
tekort voor 1959, dat echter voor de ge
wone dienst gering is. 

Maar bij .verbetering van de conjunc
tuur, zoals wordt verwacht, is door hogere 
opbrengst van de belastingen een over
schot op de gewone dienst mogelijk, en 
indien de conjunctuur aarzelend zou blij
ven, is er temeer reden de tijdelijke be
lastingverhogingen niet te verlengen, 
want dan heeft de conjunctuur door be
lastingverlaging een stimulans nodig. 

Overigens had prof. Witteveen de in
druk dat de kapitaalmarkt ruim genoeg 
is om het begrotingstekort te financieren 
:r:onder verlenging van de belastingver
hogingen. 

Op grond van bovenstaande overwegin
gen had onze woordvoerder dus bezwaar 
tegen de verlenging, maar hij wilde zijn 
definitieve beslissing afhankelijk stellen 
van het antwoord van de nieuwe minister 
van Financiën ad interim, prof. dr. J. 
Zijlstra. 

* • * 

M
inister Zijlstra verwacht in 1959 een 
voor Nederland vrij snel conjunctu

reel herstel. In die situatie acht hij voor
zichtigheid geboden teneinde een nieuwe 
overbesteding te voorkomen. De verlen
ging van de belastingverhogingen past 
volgens hem dus in het beleid, dat gericht 
is op een evenwichtige ontplooiing van 
onze economie. 

Voor 1959 ziet minister Zijlstra het con
junctureel en het budgettair aspect in 
nauwe samenhang met elkaar. Hij meent 
dat het verstandig is voorzichtigheid te 
betrachten en de belastingverhogingen ter 
beschikking te stellen van de schatkist 
als een rem op de nieuwe overbesteding. 

Prof. Witteveen handhaafde zijn be
zwaren, maar omdat minister Zijlstra in 
1959 waakzaamheid geboden acht, wilde 
onze fractie in de huidige politieke situ
atie blijk geven van vertrouwen in het 
kabinet ·en daarom wilde zij niet tegen 
stemmen. 

Het wetsontwerp tot verlenging van de 
tijdelijke verhoging van de vennoot
schapsbelasting en de vermogensbelas
ting, tevens inhoudende de wettelijke re
geling van de investeringsaftrek en de 
vervroegde afschrijving, werd zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp tot verlenging van de 
tijdelijk verhoogde benzinebelasting en de 
omzetbelasting (voor een aantal artike
len), welk wetsontwerp tevens inhoudt de 
verlenging van de tijdelijke vrijstelling 
van omzetbelasting voor sigaren, werd 
~:angenomen met 57 tegen 4 stemmen. Al
leen de communisten stemden tegen. 

* * * 
Natuurlijk is van socialistische zijde, 

bij monde van ir. H. Vos, weer be
toogd, dat de rechtvaardigheid eist dat de 
maatregelen tot beperking van de beste
dingen in hun geheel worden terugge
draaid, opdat de lasten evenwichtig wor
den verlicht. 
. Daarop antwoordde minister Zijlstra 
dat de rechtvaardigheid niet buiten de 
orde is als de bestedingsbeperking achter 
de rug is, maar dat men de rechtvaardig
heid niet moet blijven meten aan de cri
teria van 1956. Dat is onjuist en dan is het 
ook onjuist de bestedingsbeperking met 
alle zelfde maatregelen terug te draaien. 

De rechtvaardigheid in de verdeling 
van lasten, aldus de minister, moet men 
altijd in zijn beschouwingen betrekken. 
De rechtvaardigheid is nooit buiten de 
orde, maar niet ieder jaar kan deze recht
vaardigheid worden gediend met dezelfde 
instrumenten. 

* * * 
Minister Zijlstra mag zoiets aan het 

adres van de PvdA zeggen, want 
hij is een voorstander van de samenwer
king met de socialisten. In dit verband is 
het van betekenis dat hij in alle kieskrin
gen de lijstaanvoerder is geworden van 
de AR en niet dr. Bruins Slot, die een 
tegenstander is van de brede basis met 
de PvdA. 

MINISTER ZIJLSTRll 
. . . . Riesling-perlé? 

Na de verkiezingen zal dus prof. Ziji
stra de besprekingen voeren met de for
mateur, en eventueel met andere fractie
voorzitters, over de vorming van een 
nieuw kabinet en het regeringsprogram. 
Samen met prof. Romme zal hij dan nog 
wel alles in het werk stellen om de brede 
basis te herstellen en de samenwerking 
met de PvdA te hervatten. 

.. . • 

I n het wetsontwerp tot verlenging van 
de tijdelijke verhoging van de ven

nootschapsbelasting is tevens de investe
ringsaftrek en de vervroegde afschrijving 
geregeld. 

Prof. Witteveen heeft tegen een derge
lijke "koppelverkoop" met frisse moed 
weer eens geprotesteerd omdat het een 
verschijnsel is dat in het oog moet wor
den gehouden. 

De investeringsaftrek zal voortaan be
<lragen 8 procent gedurende twee jaren 
(in plaats van 4 procent gedurende vier 
jaren). 

Hierdoor wordt het overheidsbudget de 
eerste jaren zwaarder belast, naar schat
ting voor de jaren 1959, 1960 en 1961 met 
resp. 15, 80 en 115 miljoen gulden. Dan 
treedt een kentering in, waarna voor 
1964 en volgende jaren een voordeel van 
60 miljoen gulden per jaar wordt geschat 
omdat het totaal van de investeringsaf
trek met 4 procent is verlaagd. 

r-HBu 
I 
I 
I 
I 

Naar schatting betekent de WlJZlgmg 
van de vervroegde afschrijving (uitstel 
van belasting) voor de begrotingsjaren 
1959, 1960 en 1961 een vermindering van 
de belastingmiddelen met resp. 20, 105 en 
140 miljoen gulden. Dit verschil neemt 
daarna af en wordt voor 1963 en volgende 
jaren nihil. 

De minisier van Financiën is gemach
tigd in overleg met zijn ambtgenoot van 
Economische Zaken de faciliteiten op het 
gebied van de investeringsaftrek en de 
vervroegde afschrijving te beperken of 
geheel of voor bepaalde groepen van 
produktiemiddelen buiten werking te stel
len. Achteraf is goedkeuring van derge
lijke besluiten door het parlement ver
eist. 

* * 

Op de valreep van het oude jaar heeft 
de Eerste Kamer ook nog het wets

ontwerp aangenomen tot het doen her
leven van de accijns op wijn, die in 1948 
was vervangen door een invoerrecht. 

Met ingang van 1 januari moesten ech
ter volgens de bepalingen van het EEG
verdrag de invoerrechten met tien procent 
worden verlaagd, maar dat zal niet gel
den voor wijn, want het invoerrecht is 
nog net voor 1 januari vervangen door 
accijns. 

Vooral de heer Lichtenauer (CH) vond 
deze manupilatie niet elegant. Hij dien
de een motie in met de strekking het 
wetsontwerp aan te houden, opdat de hele 
zaak, ook internationaal, nog eens rustig 
kan worden bekeken. 

De CR-motie kreeg alleen de steun van 
onze fractie, zodat zij met 10 tegen 46 
stemmen werd verworpen. 

Minister Zijlstra zette uiteen, dat d6 
manipulatie volgens de bepalingen v~>n 

het EEG-verdrag volkomen geoorloofd 
is. De Luxemburgse wijn is in ons land 
vrij van belasting. Dat voordeel zou ver
loren gaan als op den duur ook andere 
wijnen belastingvrij worden door af

schaffing van invoerrechten. 

Daarom heeft Luxemburg in een pro
tocol bij het EEG-verdrag het voorbe
houd gemaakt van accijnsheffing in Ne
derland. Wij doen dus, zei minister Zijl
stra, wat we tegenover Luxemburg ver
plicht zijn. Zou hij op oudejaarsavond, 
klokslag twaalf, op het nieuwe jaar heb
ben getoast met Riesling-perlé? 

V. v.D. 

H;-U, 

I 
I 
I 
I 

Uw wegwijzer: de HBU 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Dank zij onze vele eigen kantoren in 
het buitenland zijn wij in staat steeds 
een "up to date" voorlichting op het 
gebied van de aldaar geldende voorschrif
ten te verstrekken. 

I I Ook voo,. U: de HBU I 
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.v. ·L AMSTERDAM - DEN HAAG - ROTTERDAM .. -. I _____ ... 
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Copie voor deze ruorrek te zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander• 

atraat 16, Haarlem. 

Zestig-jarig bestaan van de 
Nationale Vrouwenraad 

H oewel de feestelijke viering vnn 
dit 60-jarig bestaan enigsrzins in 

mineur inzette, doordat de plotselinl-( 
opkomende mist vele buitenlanct~e 

gasten verhinderde aanwezig te zijn, 
is het toch een zeer geslaagde dag 
geworden. 

Een groot aantal deelneemster~. 

waaronder talrijke V.V.D.-sters, had 
zich verzameld in het Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen te Utrecht 

Na de openingsrede van de presi
dente, mej. mr. E. B. ten Bruggen 
Cate, die een historisch overzicht <'11 
een karakteristiek van de N.V.R. gaf. 
spraken onder meer het oud-Hoofdbe
stuurslid mej. van Eeghen uit Genèv<', 
de oud-presidente mevr. noorman
Kielstra en tenslotte mevr. G. H. Kcy
ser-Hardick, presidente van de Ned. 
Vereniging van Huisvrouwen, n3.n1rnz.; 
alle aangesloten organisaties. 

's Middags vond een show van N<·
derlandse klederdrachten uit het 
Openluchtmuseum te Arnhem plaats, 
waarvoor veel belangstelling bestonct . 

Het officiële gedeelte werd besloten 
met een bijzonder geslaagde ont
vangst, aangeboden door het gemeen
tebestuur van Utrecht, in de stijlvolle 
met kaarsen verlichte zaal van h!'i 
stadhuis. 

Na afloop daarvan was er een geza
menlijk diner in hotel Noord-Brabant, 
waar men, thans in besloten kring, 
vele wederwaardigheden binnen en 
buiten N.V.R.-verband kon ophalen. 

E.V.-S. 

Vrouwengroep Oe9stgeest 

Deze vrouwengroep heeft ied('J' 
jaar een Kerstbijeenkomst Dit 

jaar werd deze gehouden op donder
dagmiddag 18 december in het "Witte 
Huis" te Oegstgeest. Er werd een 
Kerstverhaal voorgedragen en er was 
een koor (G.S.V. koor uit Wassenaar), 
dat Kerstliederen uit v.~rschillcnde 

landen en een Kerstcantate zong. 
Het onderling contact en de saam

horigheid worden door een dergelijke 
viering zeer bevorderd en men k;1n 
de politiek dan eens in een ander licht 
zien. 

Vergaderingen, enz., enz. 

Op het ogenblik zien wij de poli

tiek vooral in het licht van de 
komende verkiezingen. Overal wor

denden op korte termijn vergaderin

gen gehouden; overal is men in actie. 
Lat0n '\Vii vrou"·en vooral flir~_k n1et: 

doen. Het is uitermate belangrijk. 

Helpt mee en komt om te beginnen 

op de vergaderingen. 

Vergaderingen zijn niet altijct leuk 

en het vergt soms heel wat er heen 
te gaan bij een gure storm of een pak 

sneeuw. 

Maar ons enthousiasme, die de on

zekeren, de twijfelaars zal moet<•n 

overwinnen, zal zulke bezwaren ook 

wel te boven komen. 

Achterhoek 

I n dit verband herinneren wij de 
Achterhoekse dames er aan, dat 

er· op 12 januari voor haar weer een 
bijeenkomst in Doetinchem wordt ge
houden. 

Komt allen en werkt allen mee. 

J.H.S. 

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



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

1'~ussentijdse overpeinzingen 
Wat de Nederlandse boeren en 

Bij de jaarwisseling zijn veel goede wensen geuit in allerlei \·ormen en bij allerlei 

on>moetingen. Veel is er overdacht over bet beden en de toekomst, vooral door 

mensen, die nieuwjaarsredevoeringen of -artikelen moesten houden of schrijven. 

1{Jet alleen de jaarovergang, maar ook de huidige politieke situatie geeft aanlei

ding tot overpeinzingen. 
\Vat zal 1959 brengen? Een nieuwe samenstdling van de Tweede Kamer; een 

ni.,uwe Regering; een nieuwe politieke Iwers? En welke? 

Nu wij ons allen opmaken om vol optimistische verwachtingen de verkiezingsstrijd 

a:m te binden is bet goed ons af te vragen wat de Nederlandse boeren en tuinders 

wensen. 

Men kan zich buiten de kringen van de 

l~ndbouw nauwelijks voorstellen hoe 

sterk de grote landboun;crisis van de der

tiger jaren nog in de harten van de hui

dige generatie voortleeft. 

De ellende, die men toen heeft door

staan, wenst men nooit weer terug. Iedere 

poging om die moeilijke tijden, waarin 

iedere produktie vrijwel waardeloos was 

en vele boerengezinnen in stille armoede 

leefden te voorkomen zal de sympathie 

hebben van elke boer. 
De vrees voor de terugkeer van een 

landbouwcrisis bestaat nog sü~eds. Dit is 
de voornaamste drijfveer voor de strijd 
om de garantieprijs. 

Gewapend met deze ke11nis en ervaring 

hebben onze agrarische Kam~rleden 

steeds het stelsel van een prijsgarantie 

voor de voornaamste land- en veelteelt

produkten verdedigd zonder daarbij de 

eis van vrijheid en onafhankelijkheid van 

de boer los te laten. 

Zelfstandigheid 

Die drang t<Jt \Tijheid en onafhan!~:elijk-

Stemmen hij 
volmacht 

heid is ook een oude wens van iedere boer 

en tuinder. Hij beseft volkomen, dat hij 

onder dwang of verstrikt in tal van maat

regelen zijn bedrijf niet op een verant

woorde wijze kan leiden. 
Elk bedrijf, maar vooral een land- en 

tuinbouwbedrijf is van zoveel factoren 

afhankelijk, dat het onmogelijk is deze 

van te voren vast te leggen of te bere

kenen. 
De kennis, het inzicht en de besluit

vaardigheid van de boer zelf zijn facto

ren, die elk moment moeten worden ge

bruikt. Deze kunnen alleen tot hun recht 

komen als de boer vrij is in zijn doen en 

laten. 

Zekerheid van 
bedrijfsbehoud 

Het is noodzakelijk te weten, dat hij 

zijn bedrijf kan blijven uitoefenen. Ter

men als structuurpolitiek, vergroting der 

bedrijven en dergelijke doen een onrust 

en een wrevel ontstaan, welke direct hun 

invloed doen gelden. Een stabiele land
bouwpolitiek, ook wat betreft de grond

en pachtpolitiek, is noodzakelijk. 

Zowel de eigenaar als de gebruiker 

moeten weten waar ze met hun bedrijf 

tuinders wensen 
en hun bedrijfsgebouwen aan toe zijn, op

dat ze rustig kunnen doorgaan deze aan 

te passen bij de ontwikkeling van de tijd. 

Wanneer hiervoor de zekerheid of de 

financiële mogelijkheid niet aanwezig is, 
zal dit tot grote verliezen in de (naaste) 

toekomst aanleiding geven. Op dit gebied 

is er al veel verloren gegaan en heeft de 
mogelijkheid tot aanpassing of verbete

ring al vele jaren ontbroken, vooral voor 

de eigenaren en verpachters. 

Dit leidt tot grote verliezen voor de 

Nederlandse landbouw in zijn geheel en 

voor de pachters in het bijzonder, want 

zij zijn het, die uiteindelijk toch weer het 

gelag betalen. 

Nog meer wensen 

We zouden ons wensenlijstje zo nog wel 

enige tijd kunnen vervolgen. Ook het 

vraagstuk van de sociale lasten en de ad

ministratieve rompslomp, welke daar

mede gepaard gaat, drukt zwaar. Het 
onderbrengen van alle werknemers in 

eigen fondsen waaraan zij zelf de afdracht 

moesten doen zou niet alleen gemakke
lijker, maar ook veel gezonder zijn. Ook 

bij de belasting zou iedere Nederlandse 

staatsburger verplicht moeten zijn om 

zijn bijdrage aan de Staatskas zelf af te 

dragen. 

Men zou dan beter beseffen hoeveel 

men betaalde en dat men naast directe 

rechten ook directe plichten had. 
Het feit, dat de werkgever dit moet 

doen moet ons inziens een belediging zijn 

voor de werknemer, die hierover goed 

nadenkt. Naast de (burger)rechten ook de 

(burger)plichten, is nog steeds een gezond 

standpunt. 

L.G. 0. 

Bij de aanstaande Tweede Ka
nwrverkiezingen bestaat wederom 
de mogelijkheid 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 
w11rden aangewPzen de echtgenoot 
of e~ht6enote, een der bloed- of 
aanverwanten in de <>erste tot en 
met de derde graad, de echtgenoot 
van een sch()onzustl'r of de echt
genote Yan een zwager, dan wel 
ècn der l•ui,~gcnoten van de vol
machtgever. 

~UIT DE PARTIJ 

De gemachtigd!' moet op dl' dag 
der kandida:1tsklling zUn opgeno
men in het 1\.iczcrsrPgist('r, waar
in de naam van de verzoeker voor 
komt, en bev•Pgd 7.ijn tot het deel
nemen aan d~7.c!fde verkiezing·. 

I Een kiezL"!' mag niet mPer dan 
. twee aanwijzingen als gemachtigde 

aannPmen. 
De verzoeken tot het stemmen 

bij volmacht kunnen worden in
gediend uiterlijk op de veertiende 
dag voor die der stemming, dus 
uitPrlijk op dond(•rdag 26 februari, 
ter secretarie van de gem<'enie, 
waarin men in het KiPzersrPgister 
is opgenomen. 

FormuliPren kunnen tPr ge
meentesecretarie of b\j het Alge
meen SPcrl'tariaat worden aange-
vraagd. 

STEMMEN IN EEN 
ANDERE GEMEENTE 

Voor hen, die hun vakantie bui
ten hun woonplaats, maar in Ne
derland denken door te brengen, 
bestaat de mogelijkheid om in een 
andere gemeente te stemmen. 

Zij, die van deze mogelijkheid ge
bruik willen maken, moeten hier
van uiterlijk donderdag 26 februari 
IN PERSOON ter secretarie van 
een willekeurige gemeente in Ne
derland mededeling doen. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dagelijks Bestuur en 
Hoofdbestuur vergaderden 
Het dagelijks bestuur van onze partij 

heeft zaterdag 3 januari in Den Haag ver
gaderd ter bespreking van de voorlopige 
kandidatenlijsten voor de komende 

Tweede Kamerverkiezingen, welke lijs

ten definitief zullen worden vastges·teld 

op de Buitengewone Algemene Vergade

ring van de VVD op zaterdag 10 januari 

1959 te Hilversum. 

Deze zaterdagmiddag heeft het hoofd

bestuur van onze partij eveneens in Den 

Haag over dit zelfde een uitvoerige be

spreking gevoerd. 

Voorgesteld zal worden om de 18 kies

kring~n in 4 groepen te ver·delen, in iedere 

gr·oep een gelijkluidende lijst in te dienen 

en op alle lijst<>n als lijstaanvoerder te 

plaatsen de voorzitter van de Tweede Ka_ 

mer-fractie. prof. mr. P. J. Oud. 

Geslaagde bijeenkomst van de 
drie noordeliike centrales 

Op 3 januari kwamen vooraanstaande 

figuren uit de Kamercentrales Groningen, 

Drente en Friesland te Beesterzwaag bij

een om de "Problemen van het Noorden" 
te bespreken. 

De vergadering stond onder leiding van 

de heer B. C. Algera jr. Deze sprak zijn 

grote blijdschap uit .Jver het felt, dat men 

in zo'n grote getale aan de uitnodiging 

gehoor had gegeven. Het Kamerlid de 

heer R. Zegering Hadders hield een boei

end betoog over de grote noodzakelijkheid 

zich te verzetten tegen de achterstand, die 

het noorden bij de industriespreiding 

heeft opgelopen en die zeker nog groter 

zal worden wanneer het noorden zich niet 

met alle middelen tegen deze discrimina

tie zal verzetten. 

Nodig is het om nu reeds met klem bij 

de regering aan te dringen op uitvoering 

van de bestaande pl2nnen, die er zijn 

om het klimaat voor het vestigen van in

dustrieën aantrekkelijk te maken. 

Hoewel momenteel de aanvraag voor 

het vestigen van nieuwe industrieën niet 

zo groot is, is het zaak juist thans plannen 
tot uitvoering te brengen, die bij de te 

verwachten grotere vraag de nodige faci

liteiten aan nieuwe i!',dustrieën zal kun

nen bieden. 

Spreker vestigde er de aandacht op, dat 

in de komende verkiezingsactie zeer hard 

gewerkt zal moeten worden. 

De voorzitter van de een trale Gronin

gen. de heer Loopstra, bracht de heer Ze

gering Hadders dank voor het gebedene 

en meende, dat deze bijeenkomst zeker 

aan zijn doel had beantwoord en veel zal 
hebben bijgedragen tot versterking van 

de VVD-gedachte en versteviging van de 

innerlijke kracht van onze partij. 

Haarlem belegt openbare 
vergadering op 23 ianuari a.s. 

De VVD, afdeling Haarlem, belegt op 23 

januari a.s. om 8 uur een openbare verga

dering in café-restaurant "Suisse" te 

Haarlem-Noord, Rijksstraatweg 191. 

Het woord zal worden gevoerd door me

vrouw mr. E. A. J. Scheltema-Conradi, 
wethouder van de gemeente Haarlem. 
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Misplaatst 
De dagbladen hebben onlangs ver

haald. hoe de heer Drccs jm"ior in 
het personeelflorgaan van het Minis
tcric van Financiën heeft uiteen
gezet, dat er rekening mede moet 
worden gehouden, dat eerlang Den 
Haag als zetel der Rijksove~·heid 0!1-

voldoende ruimte zal bieden en dat 
daarom naar een niCU\V RPgcrings
centrum moet \Vorden on1gezH~n. 

Deze hoofdambtenaar, belast met 
de leiding van de zaken der RijKs
begroting op genoemd Departement, 
zeide te menen, dat ergens tw;sen Al
melo en Assen slechts de nodige vrije 
ruimte zou kunnen worden gevonden 
om een nieuw Regeringskasteel op te 
trekken, - Elders in ons land schijnt 
dat dan ondenkbaar te zijn! 

Zo is dan weer een nieuw plan ge
boren, waarbij evenwel reeds aan
stonds enkele kanttekeningen mogen 
worden geplaatst. 

Is het nodig. dat een personeels
orgaan van een 1\Iinisteric van derrre_ 
lijke bladvulling wordt voorzkn? Öin 
plaats van praat voor de vaa_k te ver
kopen over het ter hand nemen van 
functionele en structurele studiën 
over mogelijke bezuinigingcon in de 
Staatsdienst. en in de Staatstaak, zou 
Financiën beter doen, in eigen huis 
aanstonds overbodigheden op te ~ui
men. 

De heer Dref's mag denken en 
schrijven over publiPke belangen wat 
hi.i wil, maar slechts in rublieke 
stukken op kosten van belastingbeta
lers en verder elders - evenzo als . 
elke andere burger - en dus zeker 
niet Óp diens kosten. 

Zal de agglomeratie van Den Haag 
geen ruimte bieden aan het 2pparaat 
van de Centrale Overheid? Het lijkt 
mij een bijzonder onvruchtbare ver
onderstelling. Zij moet wel uitgaan 
van overspannen denkbeelden over de 
groei in omvang van dit apparaat. 

Nederland echter is van die groei 
geenszins gediend. Het hcf'ft hele
maal geen behoefte aan al die aanwas 
van ambtenaren. die redderen en rak
keren waar niets te redderen valt. De 
kunst van werkgeven moet weer wor
den geleerd; de kunst ook van rege
ren. van het trekken van hootdlijnen 
en het besturen van hoofdzaken. De 
J..:unst der delegatie tevens moet op
nieuw worden beleefd. Kennen hoofd
ambtenaren van heden Thorbeeke's 
principieel patroon van autonomie en 
zelfbestuur niet meer? Kénnelijk 
neen! 

En dan: zo maar in gedachten af
stand doen van de Residentie? Brengt 
het nieuwe Europa ons dit knikkeren 
met in onze nationale historie geves
tigde waarden. waartoe ik voor Ne
derland Den Haag als Residentie van 
de Kroon en als zetel der Landsover
heid, bepaald reken? Maar daar denkt 
Nederland niet over! Dat :>:ijn van die 
strevingen van een schijnbaar krach
tig groeiende club onder de zin
spreuk "Hoofdambtenaren aller zes 
landen van West-Europa, verenigt 
U!" Ivfaar daartcgcnover mag de Ne
derlander - en de liberale Nederlan
der vooraan -- toch wel slellen: "Jon
gens, kalm aan en blijf binnen Uw 
nationale ambtelijke perken!" 

Ik waarschuw tegen al deze voor
uit-ij]cnde luidruchtigheden "naar een 
nieuwe toekomst". Want ongemerkt 
verfrommelt. men allerlei, wat in (>ns 
Nederlandse volk essentieel is. 

Een voorbeeld? Hebt u zich wel 
eens afgevraagd waar in de nieuwe 
Europese orde de plaats Is. zal zijn 
en zal bliiven van de Koning- der Ne
derlanden? Ook ergens in d·è ruimte 
tussen Almelo en Ass<:>n? 

Neen. in Nederland zal <le Kroon 
zeggen, waar Zij Haar Residentie zal 
gelieven te houden en Haar I-legering 
zal believen te vestigen, ook zonder 
dat een personeelsblad van een Mi
nisterie daaromtrent ongevraagd en 
geheel misplaatst oordeelt. 

W. H. FOCKEMA ANDREAE 

Rotterdam. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
"s-Gravenhage 

Tel. 01700 • 111768 • 114375 
Giro 67880 
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Gelderse Landbouwdag 
van .de 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

De goed geslaagde landbouw dagen, welke de Landbouwcommissie voor Gelderland 

van de V.V.D. vorig jaar heeft georganiseerd te Geldermalsen en te Zutphen, zullen 

dit jaar worden gevolgd door een enkele landbouwdag voor de gehele provincie 

Gelderland. Deze dag is vastgesteld op : 

Vrijdag 16 januëJri 1959 
aanvang 10.15 uur einde 15.30 uur 

in het ,Sonsbeekpaviljoen" te Arnhem 
Zijpendaalseweg 30 

In de morgenvergadering zal spreken de voorzitter van de V.V.D. 

Prof. Mr. P. J. Oud 
over het onderwerp: 

"De huidige politieke situatie in ons land" 

In de namiddagvergadering spreekt het lid der Eerste Kamer 

de Heer H. D. Louw es 
over het onderwerp: 

"Hoe ligt de landbouw in de politiek 7" 
Na beide redevoeringen is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Niet alleen leden van de V. V.D., doch alle belangstellenden zijn van harte welkom. 
Tijdens de middagpauze, die gehouden zal worden van 12.30 uur tot 13.30 uur, zijn 
lunchpakketten en koffie verkrijgbaar. 

Bij het Soosbeekpaviljoen is een parkeerterrein beschikbaar, terwijl ook auto's en 
autobussen geparkeerd kunnen worden langs de Zijpendaalseweg. 

Namens de Landbouwcommissie voor Gelderland 
van de V. V.D. 

Ir. W. Kooy, voorzitter, 
.J. Q. G. Bastiaanse, secretaris. 

------
-
---------------------

------
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Zaterdag 17 januari 1959 - No. 523 

en DEMOCRATIE 
Steunt ons 

verkiezingsfonds! 

1\ 
I ,, 

IN HILVERSUM VIELEN DE BESLISSINGEN 
Lijsten, u~aarmee de V. Ji .D. voor de dag kan komen! 

Om half elf begon onze huishoudelijke ver
gadering van j.l. zaterdag in Hilversum, 

waar de kandidatenlijsten definitief moesten 
worden vastgesteld. Om half zes des middags 
kon partijvoorzitter prof. Oud het slotwoord 
spreken. 

Dat was dus met aftrek van een uur voor de 
lunch, een vergadering met een tUdsduur van 
zes uur, alleen en uitsluitend gewijd aan de sa
menstelling van de lijsten. 

Een respectabele duur, maar, eerlijk gezegd, 
het had erger gekund en het viel dus toch nog 
wel mee. 

In het vorige nummer, aan de vooravond van 
onze Hilversumse vergadering, veronderstelden 
we, dat er heel 'Wat gedicussieerd, gepleit, 
gemeten en gewogen zou worden. 

Wij schreven ook reeds, dat het onmogelijk 
zou zijn, dat de honderden afgevaardigden tot 
precies gelijke waarderingen ten aanzien van 
alle kandidaten zouden komen; dat er dus wel 
afgevaardigden, afdelingen of centrales zouden 
zijn, die in hun wensen zouden worden teleur
gesteld, maar dat, wanneer de beslissiligen een
maal zouden zijn gevallen, ieder zich ongetwij
feld in volkomen eensgezindheid achter de langs 
democratische en reglementaire weg tot stand 
gekomen besluiten zou scharen. 

• • • 
ll!ij zijn in dat vertrouwen niet beschaamd. 
f f In tegendeel. Wij zijn, ondanks de ge

passioneerdheid, waarmee bepaalde kandidaten 
somtijds werden voorgedragen en verdedigd, 
diep onder de indruk gekomen van de eenheid 
van wil, die allen bezielde en van de partijgeest 
in de beste zin des woords, welke zich in onze 
V.V.D. heeft ontwikkeld. 

"V.V.D." is voor velen een begrip geworden, 
waarvoor te werken naast hun dagelijkse ar
beid meer inhoud en kleur geeft aan hun leven. 

Daar zijn er onder, die in het politieke leven 
naar voren komen, zitting krijgen in de gemeen
teraad, Provinciale Staten of enkelen zelfs op 
den düur in een der Kamers. Er zijn er echter 
ook, die voor zichzelf niets begeren, hetzij uit 
bescheidenheid, hetzij wegens onmogelijkheid 
van combinatie van zulk een functie met hun 
particulier~ werkzaamheden. 

Aan deze trouwe partijgenoten zouden wij 
eens een bijzonder woord van waardering wil
len wijden. Velen van hen kennen wij al tiental
len jaren, uit vroegere vrijzinnige groeperingen, 
waaruit de V.V.D. is opgebouwd. 

Zij zijn de getrouwen, waarop de partij kan 
bouwen; zij lopen niet weg, wanneer er eens 
iets gebeurt, waar zij het persoonlijk niet geheel 
mee eens zijn, want zij weten, dat zulks onver-

ATTENTIE!!! ATTENTIE!!! 

Luistert vriidag, 23 ianuari a.s., over 
de zender Hilversum 11 ( 298 m), van 
19.20-19.30 uur naar 

.. DE STEM VAN DE V.V.D." 
Spreker: Mr. F. G. van Diik, Lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Onderwerp: 
"De liberaal en het platteland". 

mijdelijk is wanneer dagelijks door onze afge
vaardigden concrete beslissingen in soms moei
lijke zaken en situaties moeten worden geno
men. 

Zij vormen het cement, dat de V.V.D. tot zulk 
een hecht bolwerk heeft gemaakt. 

• * * 

Na dit uitstapje op een zijpad, keren wij 
terug tot ons uitgangspunt. 

Twee ontroerende momenten waren er, waar
bij de heer Oud in het middelpunt stond. Het 
eerste deed zich voor in het begin vim de ver
gadering, toen deze de leiding tijdelijk aan mr. 
Van Riel als vice-voorzitter van de partij wilde 
overdragen, opdat men vrij zou kunnen discus
sieren over het voorstel van het hoofdbestuur 
om hem wederom als lijsttrekker in het gehele 
land te stellen. 

Prof. Mr. P. J. OUD 
Nummer één op al onze lijsten 

Op dat ogenblik ging er een golf van protest 
door de vergadering. Er klonk een gebiedend: 
neen! Niemand had behoefte aan enige discus
sie. Er was slechts één oordeel en een minuten
lange ovatie bevestigde aller wil, dat de voor
zitter van onze Tweede-Kamerfractie en van 
de partij, prof. mr. P. J. Oud, opnieuw de lijst
aanvoerder van de V.V.D. in het gehele land 
zou worden. 

Het einde van de vergadering bood een her
haling, toen na het korte, maar bezielende slot
woord van de heer Oud, de zaal als één man (en 
vrouw) oprees om in haar bijna niet ten einde 
komende toejuichingen de bevestiging te leg
gen van haar vaste wil, het na-oorlogse libera
lisme tot een nieuwe overwinning te voeren. 

* * * 

De hulde aan de heer Oud gold tevens en 
tegelijk onze gehele Kamerfractie, zo

als wel blijkt uit de unanimiteit, waarmee men 
zich verenigde met het voorstel, ook alle twaalf 
medeleden van de heer Oud wederom kandidaat 
te stellen en de plaatsen 2 tot en met 13 te 
doen innemen. 

Wie in de gelegenheid is, het werk van onze 
Kamerleden geregeld ter plaatse te volgen, kan 
getuigen van het uitstekende werk, door hen 
in de afgelopen jaren verricht. Zij in de eerste 
plaats dienen in de gelegenheid gesteld, dat 

werk voort te zetten en in de Algemene Verga
dering was daarover dan ook geen enkel ver
schil van mening. 

Wij willen hier geen voorspellingen doen, 
maar wij durven toch wel te zeggen, dat er goe
de hoop bestaat, dat uit de Kamerverkiezingen 
van 12 maart de V.V.D.-fractie van 13 leden 
nog versterkt naar voren zal komen. 

In de eerste plaats zullen dan naar alle 
waarschijnlijkheid in aanmerking komen diege
nen, die op de nummers 14 en 15 van alle lijs
ten zijn geplaatst. De keuze lijkt ons zeer ge
lukkig: een econoom van naam, p r of. S. 
K o r t e we g , uit Groningen, en een militaire 
specialist. 

Zoals ook elders reeds werd geschreven, is 
het verblijdend, dat er ook onder de liberale be
roepsofficieren in actieve dienst werden gevon
den, die bereid waren een eventuele kandidatuur 
voor de Kamer te aanvaarden. 

De keuze is tenslotte gevallen op de luit-ge
neraal J. H. Co u z y, te Apeldoorn, comman
dant van het vierde legerkorps en oud-directeur 
van de Hogere Krijgsschool. 

* * * 

Zo moest telkenmale een keuze worden ge
daan. De plaatsen 16 tot en met 20, die 

op alle vier de lijstengroepen verschillend zijn, 
kunnen ten dele als kans-, ten dele als eerste 
invallersplaatsen worden beschouwd. 

De bezetting van deze plaatsen was dus een 
uiterst gewichtige en hoe de keuze hier is uit
gevallen (waarbij meermalen veel tijd vergen
de stemmingen moesten worden gehouden on
der de vele honderden afgevaardigden uit het 
gehele land), kan men uit de elders in dit num
mer afgedrukte lijsten zien. 

In de komende weken zal zich waarschijnlijk 
nog wel de gelegenheid voordoen, wat meer aan
dacht aan de kandidaten te schenken. 

Voor het ogenblik willen wij ons ertoe bepa
len, er onze vreugde over uit te spreken, dat 
het jongerenelement inderdaad de kansen heeft 
gekregen, waarop het o.i. stellig recht had. 

Eens komt nu eenmaal de tijd, waarop jon
geren de taak der ouderen moeten overnemen. 
Daarmede is thans zeker in voldoende mate 
rekening gehouden. 

Degenen, die op de plaatsen 21 tot en met 30 
van de vier lijstengroepen voorkomen, vormen 
tenslotte de waardevolle reserve, welke boven
dien een zekere trekkracht in de onderscheide
ne kieskringen vertegenwoordigt. 

De V.V.D. kan met haar kandidatenlijsten 
voor de dag komen. Ook op grond van deze 
lijsten gaan wU de verkiezingen met groot ver
trouwen tegemoet. 

Aan het slot van de vergadering bracht de 
voorzitter van de Haagse afdeling, mr. Th. 
Bakker, hulde aan de algemene secretari.<;, de 
heer D. W. Dettmeijer, voor het werk, in deze 
enkele weken tussen het afkomen van het be~ 
sluit der Kamerontbinding en de Algemene Ver
gadering verricht. 

De heer Dettmeijer droeg deze hulde echter 
onmiddellijk over op de secretaresse, mej. mr. 
Van Everdingen, de heer Van Vlaardingen en 
het gehele personeel van het Algemeen Secre
tariaat. Wat zij in die enkele weken hebben moe
ten verrichten om dit alles voor te bereiden, is 
voor buitenstaanders slechts bij benaderinP," te 
schatten. A.W. A. 



Flitsen van Het Binnenhof 1500 miljoen op zichzelf genomen indruk· 
wekkend, zei prof. Witteveen. De rege
ring becijfert echter dat van dit tekort 
ruwweg 500 miljoen in ieder geval ge
dekt zal kunnen worden via de voorin
schrijfrekening en door gebruik te ma
ken van de geblokkeerde huurbedragen. 

De verlenging van de tijdeliike belastingverhogingen · Maiden
speech van prof. dr. H. J. Witteveen ·Werkloosheid nog boven 
een peil dat wii wensen en nastreven • Verlaging van belasting 
daarom gewenst als coniunctuurstimulans · Gevaren voor 1960. Zij meent, dat maximaal 800 miljoen 

op de kapitaalsmarkt kan worden opge
nomen en zij komt op die wijze tot de 
conclusie, dat verlenging van de belas
tingmaatregelen, die 100 miljoen opbren
gen, onvermijdelijk is. 

Prof. dr. H. J. Witteveen heeft op 30 
december in de Eerste Kamer een 

beschouwing gewijd aan de regerings
voorstellen tot verlenging van de tijdelij
ke belastingverhogingen. Het was, nadat 
hij een week tevoren was geïnstalleerd, 
zijn maidenspeech is de senaat. 

Als vervolg op het overzicht van vorige 
week moge daarom thans nadere aan
dacht worden besteed aan de nadelen van 
de verlenging, waarop hij attent maakte. 

Met de bepalingen omtrent de ver
vroegde afschrijving en de investerings
aftrek kon hij op zichzelf instemmen. Hij 
achtte het juist, dat deze weer in werking 
komen en ook, dat zij als een conjunc
tuurpolitiek-instrument worden gehan
teerd. 

Maar aan de verlenging van de belas
tingverhogingen zijn bezwaren verbonden 
tn de huidige situatie. 

* ... 

De tijdelijke belastingverhogingen zijn 
ontstaan als een uitdrukkelijk con

junctuurpolitieke maatregel. Hun functie 
was: ertoe mee te werken, dat de aver
lpannen hausse, die zich op dat moment 
tn onze conjunctuur voordeed, kon worden 
afgeremd. 

Deze belastingverhogingen zijn echter 
blijven bestaan toen de conjuncturele 
1ituatie zich wijzigde. Daarom heeft ver
leden jaar reeds onze fractie zich tegen 
verlenging van deze verhogingen ver
klaard. Het motief voor die verhogingen 
was immers vervallen toen het duidelijk 
was geworden, dat de hausse overging in 
een recessie. 

Wij menen, aldus zei prof. Witteveen, 
dat handhaving van deze belastingverho
gingen ook thans op grond van conjunc
turele overwegingen niet kan worden 
verdedigd. Wel is de recessie in onze eco
nomie tot een einde gekomen en begint 
ûch een zeker herstel af te tekenen, maar 
de werkloosheid is nog gebleven op een 
peil, dat enigszins ligt boven datgene wat 
wij wensen en nastreven. 

Zeker is van een hoogconjunctuur geen 
1prake en nog minder van een overspan
nen hoogconjunctuur. Daarmee is het mo
tief voor de invoering van deze belasting
verhogingen vervallen. 

De regering heeft dit zelf in zoverre 
erkend door te verklaren, dat ook 

in verband met de conjuncturele situatie 
de wederinvoering van de vervroegde af
schrijving en de investeringsaftrek als 
stimulans gewenst is. 

Het komt mij voor, aldus prof. Witte
veen, dat de noodzaak tot verlenging van 
deze belastingverhogingen thans niet zo
zeer wordt bepleit op grond van con
juncturele overwegingen als wel op grond 
van een budgettair motief. 

De begroting geeft al in 1958 een be
langrijke achteruitgang te zien in verge
lijking met de oorspronkelijke ramingen. 
Het tekort is zeer aanzienlijk toegenomen 
en op de gehele dienst bedraagt het bijna 
1500 miljoen. In verband daarmee heeft 
de regering betoogd, dat het nodig is in 
ieder geval op de gewone dienst een even
wicht te bereiken en de uitgaven van de 
buitengewone dienst op de kapitaalmarkt 
te dekken. 

Dit zou alleen mogelijk zijn volgens de 
regering wanneer de belastingverhogin
gen zouden worden gecontinueerd. Tegen
over dit betoog wilde prof. Witteveen een 
andere zienswijze stellen. 

* * .. 

I n de eerste plaats komt het mij voor, 
zei onze woordvoerder, dat in de 

huidige conjuncturele situatie, die nog 
pas het begin van een herstelproces aan
geeft, een evenwicht op de gewone dienst 
van de begroting zeker niet als een ab
solute eis kan worden gesteld. 

Bovendien geloof ik. dat wij de oor
zaken van de achteruitgang van de begro
ting in 1958 in het oog moeten nemen. 
De begroting is sterk achteruitgegaan en 
het tekort is toegenomen, maar de oor
zaken daarvan hangen in belangrijke 
mate samen met de teruggang in onze 
conjunctuur. 

Er zijn belangrijke uitgaven voor aan
vullende werken verschenen, de belas
tingopbrengst vloeit minder ruim dan 
anders het geval zou zijn geweest en ook 
het belangrijke tekort op het Landbouw
Egalisatiefonds zal in ieder geval ten de
le met de recessie in onze conjunctuur 
en in de wereldconjunctuur samenhan
gen. 

In zoverre is de achteruitgang van de 
begroting niet zo alarmerend als zij 
schijnt. Die achteruitgang werkt conjunc
tureel eerder gunstig dan ongunstig en 
hierin ligt dus ook geen bijzonder motief 

PROF. WITTEVEEN 
• • • • maidenspeech 

om tot tot verlenging van deze belas
tingverhoging over te gaan. 

De begroting voor 1959 sluit zich im
mers geheel aan bij die voor 1958 en be
rust op schattingen, die bij dezelfde con
juncturele situatie behoren. Wij mogen 
daarom verwachten dat, wanneer het her
stel in onze economie zich inderdaad ver
der zal gaan ontwikkkelen, het begro
tingstekort voor 1958 er belangrijker 
gunstiger zal kunnen uitzien dan men nu 
verwacht. 

Er zitten in deze begroting meevallers, 
waardoor ook zonder verlenging van de 
belastingverhogingen een overschot op 
de gewone dienst zou kunnen worden 
bereikt. • 

Ook wanneer die verbetering in de 
conjunctur zich niet zou voordoen, wan
neer wij in een aarzelende conjunctuur 
zouden blijven, zou het uit conjuncturele 
overwegingen toch aanbeveling ver
dienen deze belastingverhogingen niet te 
verlengen. Dan is een verlaging van be
lastingen conjunctureel gewenst om de 
economie over haar aarzeling heen te 
helpen. 

* .. 
Waarschijnlijk is de overweging, die 

de meeste indruk heeft gemaakt 
deze, dat het grote tekort op de buiten
gewone dienst op niet inflatore wijze op 
de kapitaalmarkt moet worden gedekt. 

Inderdaad is een tekort van 1400 tot 

Deze Burger 

Het opnemen van 800 miljoen op de 
kapitaalmarkt lijkt veel, aldus prof. Wit
teveen, maar ik geloof, dat wij er ons 
daarbij duidelijk bewust van moeten zijn, 
dat de regering de :financiering van de 
woningbouwvoorschotten van de gemeen
ten heeft overgenomen en dat die finan
ciering voor 1959 met een bedrag van 
een kleine 700 miljoen op de buitengewo
ne dienst van de begroting drukt. 

Jarenlang is die woningbouw door de 
gemeenten gefinancierd. Of de financie
ring van de woningbouw door de ge
meente geschiedt of door het Rijk op de 
rijksbegroting, maakt voor de financiële 
en conjuncturele situatie en ook voor 
de situatie van de kapitaalmarkt, uit de 
aard der zaak geen enkel verschil. 

.. * * 
Wanneer het Rijk deze financiering 

weer aan de gemeente terug zou 
geven, zou de situatie niet veranderen, 
maar zou het tekort op de buitengewone 
dienst met een kleine 700 miljoen afne
men. 

Wanneer dat zou gebeuren, wanneer 
het tekort, dat door het Rijk op de kapi
taalmarkt zou moeten worden gedekt, 
zou teruglopen van 900 of 800 miljoen bij 
verlenging van de belastingontwerpen tot 
200 miljoen, resp. tot 100 miljoen, dan zou
den wij er anders tegen aanzien. 

Wanneer wij ons dan zouden afvragen 
of de overheid in staat zou zijn 200 mil
joen op de kapitaalmarkt op te nemen, 
zou daarover niet zo spoedig twijfel op
komen. 

De heer In 't Veld (P.v.d.A.): De ge
meenten behoren toch ook tot de over
heid. 

Prof. Witteveen: Inderdaad; daarom 
zeg ik juist dat het niet veel verschil 
maakt of de ene sector van de overheid 
of de andere voor de financiering van 
deze uitgaven zorgt. 

Wij hebben dus de indruk, concludeer
de onze woordvoerder, dat de kapitaal
markt ruim genoeg is om in ieder geval 
ook zonder verlenging van de belasting
ontwerpen voor een niet-inflatare finan
ciering zorg te kunnen dragen. 

Dat wordt ook bevestigd door het zeer 
belangrijke overschot op de lopende re
kening van de betalingsbalans, dat voor 
1958 op 1,3 miljard wordt geschat . 

Een dergelijk overschot wijst er op, dat 
ook in het totaal van besparingen en in
vesteringen een overschot van soortge
lijke orde van grootte moet bestaan; dat 
de besparingen dus aanmerkelijk groter 
zijn dan de investeringen, zowel in de 
particuliere sector als bij de overheid, en 

leest geregeld de prachtige proza-stukken van de heer Pak-an in Het 
Vrije Volk en hij vraagt zich - onverbeterlijk nieuwsgierig als hij nu 
eenmaal is - af, wie zich achter die fikse schuilnaam verbergt. 

Zou het meneer Patijn zijn? Of meneer Kranenburg? Meneer Hofstra
zelf? Of de hooggeleerde Samkalden? 

De taal van die stoere Pak-an moet hen wel als muziek in de oren 
klinken want zij behoort tot het geestelijk goed, zo niet van de prole
tariërs ~ller landen, dan toch wel van het proletariaat. waaruit deze 
heren wel niet voortspruiten, doch waarmede zij toch naar den geest 
wel ten zeerste verbonden zijn. 

Ik heb zo'n idee, dat de heer Van der Beugel, de heer Vondeling en 
de heer Drees echt in hun schik zijn met Pak-an's hartige taai, want de 
taal is niet alleen geheel een volk, doch ook geheel een mens en het is 
den men.s altijd een vreugde te worden toegesproken in een taal, die de 
zijne is. 

Maat Pak-an geeft bovendien, tussen de regels van zijn stoere pro
za, een goede les aan de pé-genoten, die een beetje_ waren C:fgedwaald 
van het open hemd, de pilo-broek en de rode vlag m de vutst. 

Vroeger stond Pak-an zó in de Notenkraker en zó was hij het mensl!
lijk symbool van het socialistisch streven: vastberaden, cloeckmoedtg 
en vervuld van verachting voor de heren met rijksdaalders om hun 
hoge hoed. 

Wanneer Pak-an wil bereiken wat hij wil, dan zal hij ervoor moeten 
zorg dragen, dat hij, behalve in de volksheid van zijn taal, ook in zijn 
uiterlijke verschijning zich met zijn kiezers identificeert. Want een 
meneer Patijn, die in een goed-zittend pak gestoken en met e.en stetson 
op 't heufd van-dik-hout-zaagt-menJordaans gaat spreken, ts een on
geloofwaardige figuur. Die boord moet af, dat hemd moet open e.n de 
mouwen moeten tot ver boven de elleboog opgestroopt, opdat de spteren 
zichtbaar worden. 

Zó wil het Pak-an en zó zal het dus moeten. Want "maat, pak-an" 
met een maatpak an, klinkt een beetje vals. 

En heus niet alleen in de oren van 
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dat derhalve alle ruimte op de kapitn.al
markt aanwezig moet zijn. 

Minister Zijlstra, als nieuwe minh•ler 
van Financiën ad interim, zdte 

zeer uitvoerig uiteen, dat het overschot 
op de betalingsbalans nodig is om het 
tekort van vorige jaren te dekken. Hij 
verwacht in 1959 een voor Nederland vrij 
snel conjunctureel herstel en in die situa
tie acht hij waakzaamheid geboden ten
einde nieuwe overbesteding te voorko
men. De verlenging van de belastingver
hogingen beschouwt hij dus als een n•m 
op nieuwe overbesteding. 

Prof. Witteveen was het met miniHier 
Zijlstra eens, dat wij van de ontwikke
ling van de laatste jaren moeten lP-ren 
en dat wij moeten voorkomen, dat wij 
opnieuw in een periode van overbt•ste
ding raken. 

Het meningsverschil gaat alleen hiPr
over of die overbesteding al in 1959 dreigt 
en of het dus reeds in 1959 nodig i~< de 
hogere belastingopbrengst ter beschik
king van de schatkist te hebben. Op dit 
punt bleef prof. Witteveen met minister 
Zijlstra van mening verschillen. 

De minister had zelf meegedeeld, dat 
het Centraal Planbureau bet overschot 
op de lopende rekening van de betalings
balans van 1959 schat op 1 miljard. Dit 
betekent ook een overschot van bcHpa
ringen boven investeringen van 1 mil
jard. Blijkbaar wordt dus in 1959 be
paald geen overbesteding, maar nog een 
onderbesteding verwacht, zodat uit dien 
hoofde de hogere belastingen in 1959 niet 
nodig zouden zijn. 

Overigens is het typisch conjunctur·••le 
argument natuurlijk altijd moeilijk te be
oordelen. . . . 
Minister Zijlstra had ook gezegd: het 

herstel gaat voor Nederlandse 
verhoudingen vrij snel. 

Het is moeilijk te overzien hoe snel 
zich dit herstel in 1959 zal voortzetten. 
Naar mijn indruk, aldus prof. Wittevcen, 
zal het in 1959 nog niet zo snel gaan dat 
deze rem, gelegen. in de verlenging van 
de belastingverhoging, onmisbaar zou 
zijn. Daarom komt eigenlijk een zekere 
vrees bij mij op. 

Men handhaaft nu voor 1959 de bC'Ins
tingverhogingen, terwijl de conjunctuur 

PROF. ZIJLSTRA 
herstel verwacht .... 

nog zeer rustig is. Waarschijnlijk zal hC't 
herstel in de loop van 1959 meer op gang 
komen. Wellicht zal dan juist in 1960 op
nieuw een te sterke expansie gaan drei
gen. 

Is er nu niet een zeker gevaar, dat 
men op het ogenblik, nu dit conjunctu
reel niet nodig is, de belastingverhogin
gen nog wel accepteert, maar slechts 
voor €én jaar, maar dat straks in 1960, 
als de belastingverhogingen conjunctu
reel wèl nodig zijn, men ze niet wil ac
cepteren? Dit is een zuiver zakelijk con
junctureel bezwaar. 

Overigens wil ik gaarne zeggen, zo be
sloot prof. Witteveen, dat mijn fractie in 
minister Zijlstra en in de wijze waarop 
hij de situatie beschouwt, vertrouwen 
stelt. 

Gezien de huidige politieke situatie en 
gegeven de bereidheid van minister Ziji
stra om de economie een stimulans te 
geven wanneer dit nodig is, en gelet op 
zijn waakzaamheid tegen overbesteding, 
wilde onze fractie haar steun aan de be
lastingontwerpen geven, nadat uit het 
betoog van prof. Witteveen was gebleken 
hoezeer ons de Wlllvaart ter harte gaat. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
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Candidatenlijsten van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie voor 
de Tweede Kamerverkiezing 19 5 9 

De Buitengewone Algemene Vergadering van onze Partij, welke op 
.zaterdag 10 januari in Hilversum we< · ~ehouden, heeft besloten het 
Rijk voor de candidaatstelling voor de Tw-. l~ Kamer in te delen in vier 
groepen van kieskringen, te weten: 

I. Amsterdam, Haarlem, Den Helder. 
11. RoHerdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht. 

111. Leeuwarden, Groningen, Assen, Zwolle. 
IV. Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Middelburg, 's Hertogenbosch, Tilburg, 

Maastricht. 

De lijsten binnen dezelfde groep zullen gelijkluidend zijn. 
Op alle lijsten worden de eerste vijftien plaatsen ingenomen door de

zelfde candidaten, te weten: 1. P. J. Oud, Rotterdam; 2. H. A. Korthals, 
Leiden; 3. J. M. Stoffels-van Haaften te Haarlem; 4. F. den Hertog, 
Hoog-Biokland; 5. J. G. H. Cornelissen, Amsterdam; 6. R. Zegering Had
ders, Emmen; 7. G. Ritmeester, 's-Gravenhage; 8. H. F. van Leeuwen, 
laren; 9. E. H. Toxopeus, Breda; 10. F. G. van Dijk, 's-Gravenhage; 11. 
C. Berkhouwer, Alkmaar; 12. Mej. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, 's-Gra
venhage; 13. M. Visser, Arnhem; 14. S. Korteweg, Groningen; 15. J. H. 
Couzy, Apeldoorn. 

Echter zat in afwijking van deze algemene volgorde de tweede plaats 
in groep I worden ingenomen door J. G. H. Cornelissen te Amsterdam 
en in groep 111 door R. Zegering Hadders te Emmen. 

De plaatsen 16 t/m 30 .zullen worden bezet als volgt: 

Groep I: Amsterdam, Haarlem, Den Helder: 
16. G. V. van Someren, geb. Downer, Amsterdam; 17. J. C. Corver, 

Heemstede; 18. D. Breebaart, Zijpe N.H.; 19. H. H. Jacobse, Amster
dam; 20. F. C. Vorstman, Hilversum; 21. H. van Riel, 's-Gravenhage; 
22. T. G. Tomson, Heiloo; 23. R. Th. J. Ie Cavelier, Amsterdam; 24. J. 
E. Goudsmit, Haarlem; 25. G. Wijsmuller, geb. Meijer, Amsterdam; 26. 
A. J. Vis, Bussum; 27. S. Keyser Jbz:n., Texel; 28. Cornelis Boekel, Am
sterdam; 29. P. H. van Essen, Halfweg; 30. H. W. Holsmuller, Alkmaar. 

Groep IJ: Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht: 
16. W. J. Geertsema, 's-Gravenhage; 17. A. Kuiper, geb. Struyk, Rot

terdam; 18. G. Dorsman, Vlaardingen; 19. H. van der Houwen, Dubbel
dam; 20. F. Portheine, Leiden; 21. H. van Riel, 's-Gravenhage; 22. J. 
Alers, Barendrecht; 23. A. van Vuure, Wassenaar; 24. W. H. Fockema 
Andreae, Rotterdam; 25. J. N. van den Ende, 's-Gravenhage; 26. C. van 
der Linden, Rotterdam; 27. W. H. Jas, Dubbeldam; 28. J. Kruijsheer, 
Gouda; 29. W. K. J. J. van Ommen Kloeke, 's-Gravenhage; 30. J. J. 
Tekelenburg, Rotterdam. 

Groep 111: Leeuwarden, Groningen, Assen, Zwolle: 
16. B. P. van der Veen, Leeuwarden; 17. J. Baas, Zutphen; 18. G. 

Doornbos, geb. Oosting, Pietcrburen (Gr.); 19. J. A. van Overklift, Mun
nekezijl; 20. T. E. Willems, Roden; 21. K. van Dijk, Groningen; 22. J. A. 
Heemstra, Deventer; 23. 0. Tammens, Schildwolde; 24. A. J. Blijdenstein, 
Enschede; 25. J. Homan, Assen; 26. H.A. Boersma, Leeuwarden; 27. W. 
Steenbergen Jzn., Staphorst; 28. R. J. Clevering, Eenrum; 29. B. C. van 
Balen Walter, Leeuwarden; 30. H. K. de Langen, Meppel. 

Groep IV: Arnhem, Nijmegen, Middelburg, Utrecht, Brabant/Limburg: 
16. D. Schuitemaker, Utrecht; 17. C.A. Kammeraad, Middelburg; 18. 

L. G. Oldenbanning, Arnhem; 19. S. Willinge Gratama, Wapenveld; 20. 
P.A. Spanjer, Winterswijk; 21. J. H.M. Dassen, Heer (L.); 22. H. P. 
Beets, Nijmegen; 23. E. Noorman, Bergen op Zoom; 24. S. W. Numann, 
Boxtel; 25. Jhr. W. H. D. Quarles van Ufford, Breukelen; 26. C. A. L. 
Horstmann, Sas van Gent; 27. W. Briët, Tiel; 28. J. F. G. Schlingemann, 
Goes; 29. P. de Haart, Heerlen; 30. L. M. van Voorene, Amersfoort. 

De democratie met voeten getreden 
Waarom de V. V.D. niet op het televisiescherm? 

Naar De Telegraaf weet te melden, is er een grote politieke actie voor de 
televisie op komst. De t.v.-sectie van de vara zou reeds in nauwe SG;menwer
king met de Partij van de Arbeid een grootscheeps televisie-verkiezingspro
paganda voorbereiden. 

Wat dit betekent heeft de bezitter van een t.v. toestel o.m. kunnen zien in 
de uitzending van 5 januari j.l. toen o.m. oud-minister Hofstra demonstreerde 
hoe snel hij zijn ministerieel niveau reeds had vergeten door te spreken over 
.. demagogisch gechicaneer der reactionaire krachten" en het beschuldigen 
van zijn politieke tegenstanders van ,.het vergiftigen van elke politiek en het 
ondermijnen van de democratie". 

Welnu, wij krijgen een herhaling van al dat schoons en niet zoals wij het 
reeds eerder gezien hebben, zo engeveer een minuut of tien, nee, als wij goed 
zijn geïnformeerd, zal een belangrijk gedeelte van het t.v. programma van de 
varaaan de rode verkiezingspropaganda worden gewijd. 

Het schijnt inmiddels wel vast te staan, dat indien deze plannen doorgaan 
de krozich eveneens niet onbetuigd zal laten. En wat zal dan de ncrv doen? 

Op deze wijze ontwikkelen zich weer toestanden, die we tot voor kort ook 
voor de radio hebben gekend. VrijweJ alle andere politieke partijen met de 
socialisten voorop, mogen wel via het scherm in ongeveer 400.000 hui~kamers 
binnentreden. 

Maar de studiodeur voor de VVD blijft gesloten. 
Dit is de omroepdemocratie in Nederland in de praktijk. 
Daarvoor betalen wij nu ons kijkgeld. 
Waarom moet de stem van de VVD die ruim een tiende deel van ons volk 

vertegenwoordigt worden verstikt? Is dat democratie? 
Laat een klinkende liberale verkiezingsoverwinning het begin zijn om aan 

dit schreeuwende onrecht een eind te maken. 
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STEUNT ONS VERKIEZINGSFONDS! 
De penningmeester doet een dringend beroep 

op alle partijafdelingen 
Onze penningmeester, de heer Sidney J. van den Bergh, heeft op de 

j.I. zaterdag te Hilversum gehouden Buitengewone Algemene Vergade-o 
ring een dringend beroep gedaan op alle afdelingen der Partij om de 
leden op te wekken een éénmalige bijdrage van i 5.- te geven ter on
dersteuning van de verkiezingsactie. De heer Van den Bergh zeide het 
volgende: 

"In de ochtendvergadering heb ik horen spreken over slapeloze nach
ten van a.s. Kamerkandidaten. Ik kan U de verzekering geven, dat zij niet 
de enigen zijn, die daaraan lijden. 

Sinds korte tijd kent ook Uw penningmeester slapeloze nachten over 
de komende verkiezingscampagne. Onze tegenstanders beschikken over 
grote bedragen om hiervoor te kunnen uitgeven. 

Ook beschikken zij over radio- en televisiezendtijd om hun propaganda. 
kracht bij te zetten, terwijl de V.V.D. slechts om de veertien dagen tiea 
minuten in de ether is om deze aanvallen te weerstaan. 

Om een krachtige tegenactie te kunnen ontwikkelen is GELD nodig. 
Reeds werd in ons Partij-orgaan een oproep gedaan tot ondersteuning 
van de Partijkas. 

In aansluiting hierop zou ik de aanwezige afdelingen willen vragen 
een dringend beroep op hun leden te doen tot het storten van een éénma.
lige bijdrage ad f 5.- per lid ten gunste van de verkiezingsactie van het 
Hoofdbestuur. 

Churchill heeft bij het begin van de tweede wereldoorlog gezegd: "Give 
us the tools and we will do the job". WeJnu, zo is het ook met Uw penning
meester gesteld: Verschaf hem geld en hij zorgt voor Uw verkiezingsactie 

Nogmaals, ik doe een krachtig beroep op a 11 e afdelingen der Partij 
hun leden te willen opwekken tot het storten van deze bijdrage voor ééa 
keer ad f 5.-." 

V era.ntwoording van de in de afgelopen week op giro 67880 binnenge
komen giften: 
A. G. te E. f 25~-; A. A. G. te E. f 25.-; M. P. V. te E. f 25.-;; 
H. v. M. L. te Z. f 10.-; B. P. te H. f 10.-; H. J. v. K.-B. te Z. f 5.-; 

· M. C. K. te A. f 100.-; N.N. f 1200.-; G. M. te Z. i 10.-; A. C. T. te 
R. 10.-; Th. F. R. te S. f 100.-; B. H. E. R. te M. 1 100.-; P. J. P. G. 
te A. f 50.-; B. K. te S. 1 5.--; E. B. 't H.-L. te R. f 2.50; C. v. d. P. 
te V. f 10.-. 

UIT DE PARTIJ 
Centrale Leeuwarden 

vergaderde 
In hotel Amicitia te Leeuwarden werd 

op 2 januari j.l. een druk bezochte verga. 
dering van de Centrale gehouden. De ver
gadering, welke onder voorzitterschap 
van mr. A. van der Werf stond had zich 
te beraden op de maatregelen, welke in 
verband met de vervroegde verkiezingen 
moeten worden genomen. 

Besloten werd dat de Centrale de pro
paganda voor geheel Friesland zal verzor
gen. Een propagandacommissie, die zich 
hiermee zal belasten, is reeds benoemd. 

Naarden act~ef 
Op 6 januari vond in ,.De Doelen" in 

de vesting een ledenvergadering plaats 
van de afdeling Naarden van de V.V.D. 
onder voorzitterschap van mr. P. C. F. v. 
Geer, die begon met het herdenken van 
zijn voorganger, wijlen de heer Grirnm, 
aan wie wij te danken hebben, dat we 
hier thans een homogene afdeling zijn. 

Later kwam aan de orde de candidaat
stelling voor de Tweede Kamer. 

Aan het einde werd nog een drukke 
discussie gehouden over het voor en te
gen van de PBO, een onderwerp waar
over makkelijk een hele avond gevuld 
kon worden, zoals de voorzitter in zijn 
slotwoord opmerkte. 

Ondanks sneeuwstorm. goede 
propaganda in Idaarderadeer 

Ondanks de sneeuwstorm was de zaal 
van hotel Castelein te Warga op 7 janu
ari j .1. geheel gevuld, toen de afdelings
voorzitter G. Terpstra de talrijke aanwe
zigen een welkom toeriep. Het Kamer
lid R. Zegering Hadders zou spreken over 
,.De toekomst van het platteland" doch 
kon in verband met de huidige politieke 
situatie niet nalaten stil te staan bij de 
omstandigheden, die tot de Kamerontbin
ding hebben geleid. 

Het is een voorrecht, dat in een demo
cratisch geregeerd land het mogelijk is, 
de kiezers te raadplegen over het gevoer
de regeringsbeleid. Het doet daarom 
vreemd aan, dat een regeringspartij 
zich thans tegen de Kamerontbinding ver
zette. 

Door de snelle opeenvolging van de ge-

beurtenisen zal er voor de a.s. ver
kiezingscampagne door de VVD hard ge
werkt moeten worden. Het is daarom van 
zo groot belang, dat de VVD-ers zich 
aansluiten om gezamenlijk met het afde
lingsbesttuur de noodzakelijke actie te 
ontplooien. 

Uitvoerig memoreerde spreker de on
bevredigende gang van zaken bij het 
landbouwbeleid van de regering. 

Dit was een onderwerp, dat in deze 
agrarische gemeente, met bijzondere aan-
dacht werd gevolgd. · 

Na de pauze werden enkele nteressan
te vragen gesteld, die uitvoerig en op 
duidelijke wijze beantwoord werden. Het 
behoeft geen vermelding, dat met een 
langdurig applaus de spreker dank werd 
gebracht voor zijn boeiende uiteenzetting 

Al met al een zeer geslaagde avond. 

Nieuwe secretaris afd. Zeist 
Op de buitengewone ledenvergadering 

van de afdeling Zeist, welke in verband 
met de a.s. verkiezingen op 8 januari 
werd uitgeschreven, werd de heer P. 
Noome, Homeruslaan 55 A in plaats vaa 
de heer Simonis, die naar elders vertrok
ken is, tot secretaris van deze afdeling 
benoemd. 

Drs. Korthals spreekt te Zeist 
op 20 januari a.s. 

De afdeling Zeist belegt op dinsdag 20 
januari a.s. een openbare vergadering in 
hotel Hermitage . 

Het woord zal worden gevoerd door 
het Kamerlid drs. Korthals, die zal spre
ken over het onderwerp: ,.De Algemene 
politieke toestand in binnen- en buiten• 
land". 

De vergadering begint om 8 uur. 

Secretariaat afdeling V eisen 
Als secretaresse van de afdeling Vel

sen zal optreden mejuffrouw F. Zand
stra v. d. Vondellaan 43 te Driehuis-Vel
sen, Telefoon K 2550-4151. 

Verloren en gevonden 
voorwerpen 

Na afloop van de Buitengewone Alge.. 
mene Vergadering te Hilverswn werden 
een dictaat, waarop het woord "Duits
land" geschreven staat en een Bronswerk 
Almanak 1959 gevonden. Deze voorwer
pen zijn terug te bekomen bij het Alge
meen Secretariaat van de VVD, Koningia
negracht 61, Den Haag, telefoon 111768. 



'VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

V.V.D. ALS VOLKSPARTIJ 
WIJ MOE1'EN HET HEBBEN De grote verliezer van de verkie

zingen van vorig jaar, de Partij 
van de Arbeid, is zenuwachtig en 
angstig geworden. Dagelijks wordt 
de Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie via pers, radio en televisie 
door ile Partij van de Arbeid aan· 
gevallen. Helpt ons deze aanvallen 
op duidplijke <"11 waardig<" wijze te 
beantwoorden. Steunt ons Verkie
zingsfonds! Uw bijdrage voor onze 
strijd kunt U overmaken op giro 
67880 ten name van V.V.D., Den 
Haag. Ook een postwi!isel is wel
kom. 

Jl AN D~' JlOORVITS1,REJlEIVDEN 
Mr. H. van Riel, de vice-voorzitter van onze partij, lid van de Eerste Kamer en van 

Geileputeerde Staten van Zuid-Holland, hield vrijdag 9 januari in ile zendtijd van de 
V.V.D. een radiorede, welke wij hier gaarne woordelijk laten volgen. 

Onze partij-voorzitter, prof. Oud, heeft, aldus mr. Van Riel, diPgenen onder U 
die regelmatig naar onze uitzendingen luisteren, op de hoogte gPbracht van alles wat 
zich rondom de Kabinetscrisis afspeelde. Ook wePt U allemaal, dat wij op clondPrdag 
12 maart 1959 ter stembus gaan, als goede democratische Nederlanders, die hun eigen 
lot als vrije mensen in handen nemen. 

Ongeteld velen willen niets meer van het socialisme weten. Op de Partij van de Ar
beid zullen zij zeker hun stem niet uitbrengen. De grote toon van de heer Burger 
heeft hen afgeschrikt. Diens betogen smaken te veel naar het voor-oorlogse socialis
me, waarvan nu eenmaal maar circa 1/5 van ons volk gediend was. 

niet naar de Staat te gaan via de rode be
lastingheffer, of die nu Lieftinck, v. d. 
Kieft of Hofstra heet. Het moet dáár blij
ven, waar het voor Nederland echt ren
dabel wordt gemaakt. Dat komt ons allen 
straks ten goede. Als wij nu m0t luxueuze 
publieke voorzieningen doorgaan, kunnen 
wij later niet tegen de Duitsers concurre· 
ren. 

Voor die Nederlanders, die wel vooruit
fltrevend zijn, maar toch volstrekt geen 
11ocialisten, is het heel gelukkig-, dat na de 
C>orlog een nieuwe volkspartij tot snelle 
wasdom is gekomen. Een partij, die men
~~>en uit alle welstandsgroepen onder haar 
~tanhang mag rekenen. 

De V.V.D. is dus een echte volkspartij. 
Pat kàn ook wel niet anders, gezien het 
aantal stemmen van 7 of 800.000, dat bij 
de laatste verkiezingen op haar of op 
verwante groepen werd uitgebracht. 

De grote meerderheid van die aanhang 
bestaat uit eenvoudige landgenoten, men
sen die op de vrijheid gesteld zijn en die 
door eigen kracht in de wereld vooruit 
willen komen. Het zijn heus niet alleen 
ondernemers of zakenmensen, of ambte
naren of kantoorbedienden, die daarnaar 
streven en die daarom de V.V.D. steunen. 
Ook de niet-socialistisch denkende arbei
der weet nu langzamerhand, dat echte 
welvaartsvergroting voor hem en zijn kin
deren alleen is te bereiken door eigen 
krachtsinspanning. 

Van dergelijke echt vooruitstrevende 
Nederlanders moeten wij het als land heb
ben. Uit die flinke arbeidersgezinnen moe
ten onze aanstaande bedrijfsleiders voort
komen, maar ook onze dokters en inge
nieurs, en onze accountants. Daartoe 
moet de weg in de eerste plaats worden 
geopend. 

Nut van het sparen 
En dan moet er door sparen ook wel

stand in de gezinnen kunnen komen, en 
een eigen huis worden gekocht. 

Dat zal alles mogelijkheid worden in de 
komende jaren, mits wij hard werken en 
de waarde van ons geld op peil houden. 

Twee dingen zijn daartoe nodig: lage 
belastingen en een uiterst spaarzaam be
heer. Indien de vrouw van de arbeider of 
de kantoorbediende door zuinig overleg 
kant ziet wat bezit te vormen, is dat veel 
mooier, veel nuttiger, kweekt het veel be
tere en sterkere karakters, dan wanneer 
een te groot stuk van het inkomen door 
de Staat wordt weggenomen. 

Gemeenschappelijke voorzieningen zijn 
absoluut noodzakelijk om in nood te 
voorzien, te zorgen voor onze ouden van 
dagen, onze invaliden, onze weduwen en 
wezen. Maar verdergaande voorzieningen 
gaan ten koste van hardwerkende zuinige 
landgenoten en vooral ten koste van de 
echtgenoten. Die passen beter op het geld 
dan de Staat dat doet. Van het gelijkma
ken van inkomens zijn zij daarom vol
strekt niet gediend en het laatste wat zij 
willen is om door rode machthebbers ge
dwongen te worden cadeaus te gaan uit
delen. 

Het belang van de honderd!luizenden 
arbeiders en kleine middenstanders, die 
tot de nuttigste groPp van de samen
leving behoren, kan alleen worden ge
diend als ile socialisten definitief uit de 
RPgering verdwijnen. 

Helaas, luisteraars, zijn t>r onder de 
confessionele politici, katholiek" en pro
testants-christelijke, nog tevelen, die 
maar al te graag mPt de socialisten sa
menwerken. Die politieke figuren vin
den de brede basis wel makkt>lijk. 

En van hen moet de vooruitstrevende 
' Nederlander het dus niet hebben. Voor 

die man en die vrouw bestaat er maar 
één partij; dat is de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie. 
Daar vindt U de mensen, die altijd en 

overal op de bres staan. tegen de socialis
tische dwangstaat. Dat zijn de mensen, 
die altijd gepleit hebben voor belasting
verlaging en voor inkrimping van d.e 
Staatstaak. 

Luisteraars, wij leven nu al meer dan 
10 jaar onder een zware rode druk. 
Schudt die last van U af. Handelt in de 
geest van ware vooruitstrevendheid en 

·dient een hoog ideaal: het leven in vrij
heid onder eigen verantwoordelijkheid. 

Internationale problemen 
Internationaal komt Nederland alme

(le voor grote problemen te staan. De 
voortdurende rode Russische druk maakt 

de Europese eenheid op ieder gebied tot 
een noodzaak. De V.V.D. stelt zich daar
om bij monde van ons Kamerlid Korthals 
in Straatsburg met volle kracht achter 
die gedachte. 

Echter mogen wij niet vergeten, 
luisteraars. dat die eenheid ons bedrijfs
leven aan zware concurrentie zal bloot
stellen. Op den duur zal er welvaartsstij
ging uit voortkomen, tenminste dat ver
wacht ik stellig, maar wat wij voorlopig 
nodig hebben is meer en betere machines 
kopen, en veel wegen aanleggen, om aan 
de buitenlandse concurrentie het hoofd te 
kunnen bieden. 

Goedkoop transport is een van onze 
sterkste troeven, en dat betekent weer, 
behalve wegen aanleggen, ook prima 
moderne schepen bouwen. Knappe kapi
teins en zeelui zijn er in Nederland ge
noeg, maar wij moeten hun de beste ma
terialen geven. Ook hun werk moet bij
dragen om Uw inkomen te vergroten! 

Voor al die aanschaffingen is veel geld 
nodig, en ook daarom behoort het geld 

Juist de positie van de vooruitstreven
de arbeider, die voor zich en zijn gezin 
wat wil bereiken, staat en valt met zo 
laag mogelijke belastingen, voor hemzelf 
èn voor een ander. Er zijn misschien ve
len, die in het verleden de op afgunst ge
baseerde socialistische politiek wel eens 
aanvaardbaar hebben gevonden. Gelukkig 
zijn honderdduizenden in het laatste jaar 
tot andere gedachten gekomen. 

Gelukkig maar, want voortzetting van 
het rode beleid is niet alleen onrechtvaar
dig en onidealistisch, maar voor onze in
ternationale positie naar mijn gevoelen 
noodlottig. Een sterk volk gelooft nu een
maal in de vrijheid, en het sterke volks
deel stemt daarom alleen op d" partij die 
de vrijheid hooghoudt en altijd hoog heeft 
gehouden, 

(Jel~~p"~ane 
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RADIO-O~RECHT nog steeds 
NIEl, HERSTEI_JI> 

HALFBAKKEN MAATREGELEN CAMOUFLEREN 
VERPOLITlEKT OMROEPBESTEL 

Elders kan men in dit blad lezen, hoe het in ons land mogelijk is, 
dat de VVD geen enkele kans krijgt om zich via het televisie-scherm 
in de Nederlandse huiskamers te laten zien en horen, terwijl de Par~ 
tij van de Arbeid zulks wel kan doen en dit ook doet. En hoe! 

Met betrekking tot de radio is aan deze willekeurige en volkomen 
on-democratische verhoudingen nog niet zonlang geleden een schijn~ 
baar einde gekomen. 

Doch dit geschiedde niet, dan nadat vooral van VVD zijde in en 
buiten het parlement op felle wijze tegen deze wantoestanden werd 
geageerd. 

Het was vooral ons Tweede Kamerlid mevr. Fortanier-de Wit, 
die het de betrokken minister bij herhaling moeilijk maakte met het 
gevolg, dat eindelijk de VVD eens in de veertien dagen tien minuten 
politieke zendtijd kreeg toegewezen. · 

Maar was daarmee het radio-onrecht in Nederland opgelost? 
Welnee! 
Tegen de tien minuten, die de VVD per veertien dagen krijgt, 

staan de vele kwartiertjes en soms uren, die de Vara in haar eigen 
programma, wekelijks kan en mag besteden aan zuivere propa~ 
ganda voor de Partij van de Arbeid. 

Dit is de democratie in de praktijk. 
Nog te vaak wordt vergeten, dat het niet zo is, dat de VVD er in 

berust slechts met tien minuten zendtijd in de veertien dagen te wor~ 
den afgescheept. 

Ook hieraan zal een einde moeten komen. 
Ons standpunt is: liever helemaal geen politiek in de ether. Maar 

als dat dan al moet, dan ook op volkomen democratische wijze. Ge~ 
lijke rechten en geen bevoordeling van de ene politieke partij boven 
de andere. 

Er is zo in ons land nog wel het nodige onrecht aan te wijzen, dat 
in scherpe tegenstelling is met het ware begrip van de vrijheid. 

Helpt ons mee om aan de onrechtvaardige toestanden een einde te 
maken door de verkiezingsstrijd feller dan ooit te voeren. 

Meer VVD-afgevaardigden in ons parlement betekent een garan~ 
tie voor meer waarachtige vrijheid en minder aanslagen op de demo~ 
era tie! 
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VVD voorstander 
van een krachtige 

buitenlandse 

politiek 
Scherpe verklaring van minister Luns 
voor de tv plaatste de visie van ons 
Kamerlid Korthals nog eens in een bij
zonder juist daglicht. 

Het zal wellicht velen bekend ZIJn, 
dat de Britse regering op een wel n-cr 
bruuske en weinig gebruikelijke wijze 
plotseling heeft besloten, dat onze 
KLM in het vcrvolg maar één ma a I per 
week te Singapore zal mogen landw. 

Naar aanleiding van dit onverw.tthte 
Britse besluit heeft onze minister van 
Buitenlandse Zaken, de heer Luns, 
maandagavond j.l. voor de televisie een 
nogal scherpe verklaring afgelegd, die 
overigens velen uit het hart zal zijn ge
grepen. 

De minister sprak niet alleen zijn 
diepe teleurstelling uit over de houding 
van Engeland ten deze, doch bracht 
voorts in herinnering, dat Engeland de 
laatste acht jaar alle verzoeken van de 
KLM, waar ter wereld ook, voor over
vliegen, voor commerciële rechten of 
wat dan ook, steeds heeft afgewezen. 

De minister zei, "Na andere tclt:ur
stellende ervaringen - ik stip maar 
even aan: de wapenleveranties a.tn In
donesië en wat zich direct na de oor
log heeft afgespeeld voor wat betreft 
het Indonesische vraagstuk - kunnen 
de Nederlandse regering en ik niet an
ders zeggen, dan dat deze Britse hou
ding bepaaldelijk onze betrekkingen 
niet heeft verbeterd". 

\Xi'e kunnen deze besliste houding 
van de minister ten volle onder~! hrij
ven. Het wordt langzamerhand wel 
eens tijd, dat we ons krachtig gaan ver
zetten tegen de politiek van Engcland 
en Amerika, die in zekere zin van de 
kleine naties een speelbal maken. 

Zeer onlangs heeft ons Tweede Ka
merlid Korthals, daarop nog eens in 
een felle kritiek in het parlement ge
wezen. 
Zo noemde onze geestvcrwant de hou
ding van Amerika ten aanzien v;\11 In
donesië eenvoudig onbegrijpelijk. Te
recht wees hij er op, dat, terwijl Ne
derlanders in Indonesië onschuldig in 
de gevangenis zaten, Soekarno enkele 
jaren geleden met veel pracht en praal 
in \Xi'ashington werd ontvangen en dat 
hem het ere-doctoïaat in de rechten 
(welke "rechten"? zo vroeg eens \X1im 
Kan) werd toegekend in verband met 
de "magnifieke rechtsstaat", die er in 
Indonesië zou zijn. 

Thans nu weer honderden Plilioe
nen aan' ons zijn ontnomen, aldu~ 'o~s 
Tweede Kamerlid, en te;wijl duizenden 
van onze landgenoten het bestaan in 
Indonesië onmogelijk is gemaakt, zijn 
de Amerikanen er toe gekomen w.1pens 
aan Indonesië te leveren. Dit is niet al
leen een veronachtzaming van onze be
langen, maar ook van onze gevoelens. 
Jarenlang heb ik reeds gewezen op het 
vcrtreden van onze gevoelens door de 
Amerikanen. Zij zijn fiks bezig, aldus 
de heer Korthals, onze sympathie te 
verspelen. 

De hierboven aangehaalde uit latin
gen van minister Luns maken tevens 
de woorden van het VVD-Tweede Ka
merlid weer actueel. Het kan in deze 
verkiezingsstrijd van belang zijn hierop 
nog eens in ruime kring te wijzen. 

De VVD houdt allerminst van natio
nale zelf-overschatting. \X7 el is zij cch- . 
ter van oordeel, dat tegen de hoqding 
van Engeland en Amerika met de 
grootste kracht verzet moet worden 
aangetekend. Zelfrespect is in dit leven 
ook wel wat waard. 

Wie hiervan doordrongen is, stemt 
op 12 maart VVD! 



De nood 
En de middelen 
ter bestrijding 
daarvan 

In ons blad van 3 januari j.J. plaatsten 
wij een ingezonden artikel van onze 
geestverwante mej. G. Boekhof f, math. 
dra., te Apeldoorn, over "De nood van het 
onderwijs", met als onderkop: "Is een 
school voor VHMO een onderwijsinstel
ling of een kinderbewaarplaats?" 

Als reactie hierop schrijft ons thans 
mej. C. Mallinckrodt, oud-lerares Ge
schiedenis en Frans A, eveneens te Apel
doorn: 

Naar aanleiding van het ingezonden 
ariikel van mej. Grada Bockhoff is het 
misschien wel goed, ook de officiële cij
f~rs te publiceren, die 22 november 1958 
door ik meen het Departement van On
derwijs, K. en W. aan de pers zijn ver
strekt omtrent het tekort aan bevoegde 
leraren. (Het betrof een nota aan de 
Tweede Kamer. -Red. V. en D.) 

Nodig: Beschikbaar: Tekori: 

1958 9300 7100* 2200 
1959 10400 7200 3200 
1960 10900 7400 3500 
1961 11300 7700 3600 

• gernarnd: 6500 

Aantallen leerlingen: 
1958: 143000 (geraamd: 137000) 
1959: 161000 
1960: 173000 
1961: 182000 

Volgens de wet onlJt'vO(>gde lera.rt>n in 
1958: 

Openbaar onderwijs 19 pct. 
Prot.-Chr. onderwiJS 30 
R.K. onderwijs 27 
Overig Bijz. onderwijs 17 

Het aantal volgens de wei bevoegde 
leraren is tweemaal zo groot als het aan
tal volgens de wet onbevoegde leraren. 

Ik kan niet begrijpen, dat door deze -
niet goed te keuren - toestand, Gymna
sium, Lyceum en HBS zouden afdalen tot 
kinderbewaarplaats. 

De geestkracht en wetenschappelijke in
vloed der bevoegden, de praktische be
kwaamheid der onbevoegden en aller toe. 
wijding aan de kinderen en aan het eigen 
vak zorgen er toch wel voor, dat zulks 
niet ge beurt? 

Zoals men zich zal herinneren, plaats
ten wij - red. V. en D .. - een commen
taar bij het ingezonden artikel van mej. 
Boekhoff, waarin wij o.a. de aandacht ves
tigden op een aantal van verschillende 
zijle in de Kamer gedane suggesties, om 
door tijdelijke maatregelen aan de lera
rennood enigszins tegemoet te komen. 

....................................... , 

Redactionele mededeling 
De redactie heeft er, zoals ieder 

in de afgelopen maanden en jaren 
heeft kunnen vaststellen, nimmer 
enig bezwaar tegen gehad, dat 
door geestverwanten in ons blad 
over actuele onderwerpen van con
crete aard met haar of onderling 
van gedachten werd gewisseld, of 
controversiële punten aan de orde 
werden gesteld. 

Zij heeft het voornemen, aan de
ze regel vast te houden, maar op 
elke regel moeten uibmnderingen 
mogelijk zijn. 

Ieder zal het billijken, dat de re
dactie besloten heeft, voor de ko
mende verkiezingswek,en, waarin 
bovendien veel ruimte voor partij
publikaties, e.d. zal moeten wor
den gereserveerd, deze discussie 
stop te zetten. 

De op deze pagina ·gepubliceerde 
gedachtenwisseling over de nood 
van het onderwijs is dus voorlopig 
de laatste van deze aard. 

Na de 12e maart zullen wij weer 
gaarne open staan voor al hetgeen 
inzenders op hun (haar) hart heb
ben, voor zover althans de ruimte 
dat toelaat. 

Het boven medegedeelde geldt 
ook voor een inmiddels ontvangen 
nieuw ingezonden artikel (van 9 
getypte pagina's) van de luit.-kol. 
F. M. F. Claassen, waarin deze 
dupliceert op de repliek van onze 
defensie-medewerker. 

Wij zullen ons alsnog met de in
zender en met onze medewerker 
in verbinding stellen om na te 
gaan hoe deze discussie eventueel 
na de verkiezingsdrukte kan wor
den· voortgezet. 

....................................... , 

van het onderwijs (11) 
Een der Kamerleden, dr. Tans (PvdA), 

bepleitte o.a. het aànleggen van een lijst 
van bevoegde leraren, die zich wellicht 
beschikbaar zouden willen stellen om bij
voorbeeld op vrije middagen les te geven 
aan andere scholen, waar men met vakan
te of onverantwoord bezette plaatsen zit. 

Naar aanleiding van onze redactionele 
aantekening schrijft mej. Boekhoff ons 
thans, dat het niet haar bedoeling was, 
de zaak in ons weekblad uit te praten. 
Omdat zij op één suggestie, in ons onder
schrift aangehaald, echter reeds reageer
de in het weekblad van de A.V.M.O. {Alg. 
Veren. van Leraren bij het Voorbereidend 
Hoger- en Middelbaar Onderwijs), zond 
zij ons dat nummer alsnog toe. 

Hoewel mej. Boekhoff ons dat niet ver
zocht, willen wij haar commentaar, dat 
als opschrift "Waarschuwing" draagt, 
hier toch wel laten volgen, zonder daar 
nu verder op in te gaan. 

Wij sluiten hiermede voorlopig tevens 
de discussie over dit onderwerp. 

Mej. Boekhoff schreef in A.V.M.O.: 
In een onzer grote dagbladen las ik, in 

het verslag van de Kamerdebatten bij de 
begroting van 0., K. en W., dat de minis
ter een aantal suggesties wil bestuderen, 
o.a. het aanleggen van lijsten van bevoeg
de leraren, die bereid zijn om in hun vrije 
uren les te geven. 

Zonder de pretentie te hebben dat ik de 
zaak bestudeerd heb, vestig ik uw aan
dacht op de onderwijskundige kant van 
de zaak en ik adviseer u: 

Collega's, als die lijst komt, zorgt er
voor, dat uw naam er niet op komt, want 
indien u zich bereid verklaart: 

1e. dan geeft u de minister een wapen 
in handen, dat tegen de leraren zal wor
den gebruikt; 

2e. dan schaadt u in de meeste gevallen 
de kwaliteit van uw onderwijs; 

3e. dan schaadt u in ieder geval de kwa
liteit van het onderwijs in de toekomst; 

4e. bovendien is uw hulp als een drup
pel op een gloeiende plaat bij het huidige 
enorme lerarentekort. 

Hier volgen nog enige toelichtingen: 
Ad. 1. Vóór de volledige betrekking in 

1953 een feit werd, is door de lerarenver
tegenwoordigers m het Georgamseerd 
Overleg zwaar daarvoor gestrede~. Indien 
een aantal leraren vrijwillig meer geeft 
dan de volledige betrekking, zal ongetwij
feld later iedere leraar verplicht worden, 
meer urén te geven. 

Ad 2. Het denkbeeld van de lijst kan 
slechts komen van een buitenstaander, of, 
als het uit leraarskringen komt, van een 
slechte leraar of van één van de zeer wei
nigen met extra veel energie. Immers, 
wil men zich goed prepareren op zijn les
sen, goed corrigeren en genoeg werk van 
de leerlingen zelf beoordelen en dan bo
vendien nog niet verpauperen in zijn eigen 
vak, dan kan men niet meer uren geven 
dan in de volledige betrekking van thans; 
m.i. is zelfs vermindering van de uren
tabel gewenst. 

Collega's, die nog energie overhouden 
voor liefhebberijen als sport of fotografe
ren, enz., die actief meewerken als be
stuursleden van verenigingen, kortom, in 
de maatschappij staan als gewone men
sen, moeten niet denken dat ze, in de tijd 
hieraan besteed, ook les zouden kunnen 
geven. Dit andere werk buiten de school 
kan gelden als ontspanning en geeft het 
nodige contact met andere groepen vol
wassenen. Verlaagt een leraar zich tot les
machine en gaat hij slechts om met col
lega's en leerlingen, dan zal op de duur, 
zelfs bij de beste leraar, zijn onderwijs in 

waarde dnlen, omdat zijn persoonlijke 
ontwikkeling lijdt onder de eenzijdigheid 
van zijn leven. 

Overigens zijn het alweer de energieken 
onder ons, die nog komen tot de ontspan
nende werkzaamheden, waar ik hierboven 
op doelde en die bovendien in onze sa
menleving zeer nodig zijn. 

Ad 3. Dit begrijpt u wel in verband met 
de toelichtingen op 1 en 2. 

Ad 4. Dit spreekt voor zichzelf, maar 
het is toch goed dat te constateren, opdat 
niet uit sentirnentsoverwegingen één vnn 
ons toch maar zou meedoen. 

7,5 ton 
01IET KLAGEN over onze 

I'- paperassenwinkel, want, 
broeders in de dalles we zijn heus 
er niet alleen mee behept. Ik lees 
in een bericht van de Amster
damsche Bank dat men in Bra
zilië de klachten van koffie-ex
porteurs over de bureaucratie 
eens heeft onderzocht. 

Wel, succes heeft dat onder
zoekje wel gehad! Van alle for
mulieren, die bij de uitvoer van 
koffie moesten worden ingevuld 
kon men er acht_ zó missen. Die 
acht verplichtten elke exporteur 
op zijn minst veertien maal een 
officiële instantie te bezoeken. 
Volkomen voor niets. 

De acht formulieren zijn thans 
verdwenen, en deze maatregel 
bespaart jaarlijks 150.000 arbeids
uren en 7,5 ton papier. 

Gaarne ter navolging ook hier 
en daar buiten Brazilië aanbe
volen. 

U mag raden aan welk land 
ik óók denk. 
(Aldus Castagnet in het Alge
meen Dagblad). 

BaRker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 
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Copie voor d.ese ruor~ek te senden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander

straat 16, Haarlem. 

Rotterdamse activiteiten 

Uit Rotterdam kregen wij een 
jaarverslag, dat evenals ons 

eigen jaarverslag loopt van zomer 1957 
tot zomer 1958 en verder enige mede
delingen over het laatste kwartaal van 
1958. Het is met elkaar te lang om in 
onze rubriek te plaatsen, zodat wij ons 
ertoe bepalen, een en ander aan de 
verslagen te ontlenen, wat misschien 
andere vrouwengroepen kan inspi
reren. 

Dan valt allereerst op, dat men zo
wel in 1957 als in 1958 in oktober het 
seizoen begonnen is met een gezamen
lijke koffiemaaltijd. 

Is dat ook niet iets voor andere 
plaatsen? De deelneemsters kunnen 
's morgens haar huishouden doen en 
's middags na afloop winkelen. 

In 1957 ging men 's middags eerst 
nog samen luisteren bij een zitting van 
de gemeenteraad; in 1958 bracht na de 
lunch mevrouw Van der Pols, bijge
staan door mevrouw Van Route en 
mevrouw Bierrnan, verslag uit over 
onze conferentie op de Pietersberg. Er 
volgde hierover een discussie, waarna 
dit zeer geslaagde samenzijn om 3 uur 
eindigde. 

Op een avondbijeenkomst werd door 
het gemeenteraadslid de heer H. A. 
van Route een terugblik gegeven over 
de gerneenteraads- en wethoudersver
kiezingen. En op een algemene leden
vergadering in december (d.w.z. van 
de plaatselijke vrouwenorganisatie) 
werd als smakelijk nagerecht een voor
dracht opgediend door de heer J. J. 
Kloppert over de V AEVO (vereniging 
voor aesthetische vorming bij 't voort
gezet onderwijs) welke veren1gmg, 
voortgekomen uit particulier initia
tief, thans rijkssabsidie krijgt. 

Prachtige kleurenopnamen werden 
vertoond, die dienst moeten doen bij 
het onderwijs. 

Uit het jaarverslag noemen wij nog 
een reeds eerder vermelde lezing van 
mevrouw ir. A. Kuiper-Struyk over 
het Hansa Viertal en de internationale 
bouwtentoonstelling Interban in Ber
lijn; benevens een excursie naar het 
bejaardencentrum van de Rotterdam
se Droogdok Mij. 

Hoogtepunt was natuurlijk de Pro
vinciale Dag, die in Rotterdam werd 
gehouden. Twee liberale en deskundi- · 

ge sprekers behandelden "het zee
havengebied van Zuid-Holland" en 
"werking van haven en loodsdienst", 
waarna een boottocht volgde. 

Aan deze provinciale dag namen 180 
darnes uit de hele provincie deel; voor 
de gewone bijeenkomst werden uit
nodigingen gestuurd naar de vrouwen
groepen van Schiedam en Ridderkerk, 

zodat er regionaal contact is. 

De meeste van de bijeenkomsten 
worden gehouden ten huize van een 
der leden. Dat is altijd erg prettig en 
ook voor andere plaatsen zeer aan te 
raden. Het is dan niet zo vergader
achtig, waar de meeste vrouwen niet 
van houden en het bevordert het on
derling contact en de gezellige sfeer, 
waar vrouwen wel van houden. 

. ..... en elders 
Dat elders is Ezinge, dat wij reeds 

eerder in één adem met Rot
terdam noemden. Ook daar heeft men 
succes met de huisbijeenkornsten, die 

men laat rouleren. 

Een opkomst van 4/5 van de vrou
welijke VVD-leden; waar doet men 

dit na? 
J.H.S. 
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Wat de Rotterdammer bezig houdt 

~ynmoná: doelgemeenschap van gemeenten 
Een actueel vraagstuk 
aandacht trekt 

dat alom de 

zoals de burgemeester van Rotterdam in zijn Nieuwjaarsrede 1959, al had aan
gekondigd, is het rapport van de professoren mr. N. W. Prins en dr. D. Simons over 
samenwerking van de gemeenten aan de Nieuwe Waterweg thans verschenen. 

Eerst heeft de gemeenteraad van Rotterdam er in een besloten vergadering van 
kunnen kennis nemen en daar- is het ook aan de andere gemeentebesturen gezonden 

en de pers ter publicatie verstrekt. 
De eerste indruk van het omvangrijke stuk werk, dat de hoogleraren hebben ge

produceerd, is, dat het, vervat als het is, in een proeve va.n een wet op een boven
gemeentelijke regeling met betrekking tot de bestuursvra.agstukken in het Nieuwe 
Wa.terweggebied, en voorzien va.n een memorie va.n toelichting, deze, dat er eea 
rapport is ter ta.fel gebracht, dat een uitstekende grondsla.g vormt voor de besprekin
gen en onderhandelingen tussen de gemeenten in het betrokken gebied, welke dis
cussies op een gegeven moment wa.ren doodgelopen. 

Men kent de historie en ka.n ze anders nog eens uit de memorie van toelichting aan 

de weet komen. 

belangen van zijn gebied te behartigen in
zake: 
a. de ruimtelijke ordening; 
b. het stellen van regelen voor de uit

voering van de ruimtelijke ordening; 
c. het geven van uitvoering aan plannen 

en voorschriften van ruimtelijke orde
ning door het gereed maken van ter
reinen of op andere wijze, zoals door 
verwerving van onroerende goederen 
in der minne of door onteigening in
gevolge de Titels I, II, Ila, Ilb, IV en 
VIII der Onteigeningswet; 

d. land- en waterwegen, alsmede oever
verbindingen; 

e. het vervoer van personen en goederen; 
f. de drinkwater-, gas-· en elektriciteits-

voorziening; 
g. de industrialisatie; 
h. de recreatie; 
i. de exploitatie van overzetveren; 
j. de zuiverheid van water en lucht; 

k. radarinstallaties. 

Voor uitbreiding vatbaar, zou men bij 
dit artikel 3 kunnen aantekenen. 

Indien het openbare lichaam Rijn
m~nd gekenschetst wordt als bovenge
meentelijk, dan is zulks niet te verstaan 
in die zin, dat het in de bedoeling zou 
liggen een lichaam te creëren welks be
voegdheden andere zijn dan die, welke in 
het algemeen aan de gemeente toekomt. 
De bestaande gemeenten zullen een be
paald gedeelte van hun bevoegdheden 
moeten afstaan aan een lichaam met een 
groter territoir, dat echter overigens ge· 
sneden zal zijn naar het beeld der ge
meente. 

Er is dit belangrijke verschil, dat de 
gemeente in beginsel vrijheid geniet zelf 
nieuwe taken op zich te nemen, terwijl 
Rijmnood een doelgemeenschap zal zijn, 
waarvan de werkzaamheid beperkt blijft 
tot die belangen, welke haar bij of 
krachtens deze wet ter behartiging wor
den opgedragen; aldus de reeds genoem
de memorie woordelijk. 

Bestuur van Rijnmond 
Als we nu nog vermelden dat Prins en 

Simons zich als bestuur van Rijnmond 
hebben gedacht: een raad, gekozen door 
de kiezers uit het hele gebied, de eerste 
maal te benoemen door de gemeentera-

den; ten tweede een College van gecom
mitteerden, benevens ten derde een voor
zitter en daarbij uiteenzetten, dat gedacht 
is aan de burgemeester van Rotterdam 
op de presidentsplaats, aan gecommit
teerden, die zeven in getal, zo iets alll een 
college van wethouders vormen, en dat 
de financiën zullen moeten bijeengebracht 
worden via een verordening als bedoeld 
in art. 277 letters b en j. van de Ge
meentewet (bebouwd en onbebouwd en 
weg-straat-brug-gelden enz.) dan menen 
we te hebben aangetoond, dat de beide 
hoogleraren een uit Rotterdams oogpunt 
gezien zeer aannemelijk wetsontwerp 
hebben ontworpen, dat evenwel in de 
eerste tijden door de andere 26 (casu quo 
13) gemeenten duchtig onder de loep zal 
worden genomen en de nodige kritiek zal 
uitlokken. 

We mogen veronderstellen dat het aan 
pogingen om een andere vorm van sa
menwerking te construeren niet ontbre
ken zal, en dat de andere gemeentebe
sturen onder leiding van Vlaardingen 
(welks burgemeester de grote tegenspeler 
van burgemeester Van Walsurn in een 
vorige fase is geweest) zullen streven 
naar een andere regeling, gebaseerd op 
de wet gemeenschappelijke regelingen, 
welke wel de beide hooggeleerden als 
niet geschikt voor het beoogde doel met 
opzet niet als basis voor hun ontwerp 
hebben genomen. 

Niet alleen de andere gemeenten, doch 
vanzelfsprekend ook de Kroon, Gedepu
teerde Staten en last but not least, de 
commissie-Klaassen zullen met belang
stelling van het ontwerp hebben kennis 
genomen. In elk geval ligt er nu een 
concrete regeling, die aan de discussies 
richting kan geven. 

In februari 1956, zo lezen we op pag. 1 
v;~ de memorie, is, op initiatief van de 
burgemeester van Rotterdam een be
spreking belegd met de vertegenwoor
digers van dertien omliggende gemeenten 
teneinde te komen tot een beraad over 
mogelijke vormen van samenwerking. 
Sedertdien heeft de ontwikkeling van 
zaken met name de publicatie van het 
rappo~t van de Provinciale Planologische 
Dienst in Zuid Holland, "Randstad en 
Delta" de behoefte doen gevoelen om nog 
dertien andere gemeenten te betrekken 
in het overleg, dat zich aldus uitstrekte 
tot alle gemeenten langs de Nieuwe Maas 
van Krimpen afd IJssel tot Hoek van 
Holland, de eilanden Rozenburg en 
Voorne en Putten en het westelijk deel 
van IJsselmonde. 

Hoewel alle gemeentebesturen de nood
zaak om te komen tot samenwerking 
hebben erkend, heeft het overleg niet tot 
concrete resultaten kunnen leiden, aan
gezien geen overeenstemming kon wor~ 
den bereikt over de vorm, waarin deze 
samenwerking zou moeten worden ge
realiseerd. 

Enkele grepen 
burgemeester 

uit 
van 

de 
Van 

Nieuwjaarsrede 
Walslim 

Samenvoeging Vda gemeenten, het 
meest radicale middel om te komen tot 
een voor Rotterdam misschien aanneme
lijke toestand, is van meetaf aan buiten 
beschouwing gebleven. Wel is er van 
Rotterdamse zijde onmiddellijk voorop
gezet, dat het havenbeheer in één hand 
moest blijven. Annexatie van delen van 
Spijkenisse, Geervliet, Rhoon en Rozen~ 
burg heeft de havenstad dan ook al aan
bangig gemaakt. 

Er behoeft geen twijfel aan te bestaan, 
dat het rapport in de andere gemeenten 
niet de nodige bezwaren zal oproepen. 
Reeds heeft de burgemeester van Schie
dam, heet van de naald, aan een verslag
gever van De Maasbode gezegd, dat de 
terreinen waarop het door de hoogg~ 
leerde heren ontworpen lichaam Rijn
mond zich bewegen zal, veel breder lig
gen dan bij de opening der onderhande
lingen is gedachL 

En volgens Het Vrije Volk heeft er 
maandagmorgen 12 januari al ten stad~ 
huize te Vlaardingen een bijeenkomst 
plaats gehad van burgemeesters uit het 
betrokken gebied. om zo mogelijk te ko
men tot een gemeenschappelijk optreden 
der andere gemeenten dan Rotterdam, 
tegenover de denkbeelden der profes-
80ren. 

Oordeel van de makers zelf 
In de dagbladen heeft men kunnen le

zen hoe het ontwerp van wet dat de 
beide professoren hebben samen gesteld, 
er uit ziet. Ze zeggen er zelf van: "Het 
openba.a.r lichaam, dat gezien zijn ligging 
de naam Rijnmond zal kunnen voeren -
Rottemond klonk volgens prof. Prins in 
een uiteenzetting voor de pers, niet 
fraai - zal in meer dan één opzicht een 
novum zijn. Het is niet geraden om bij 
eerste vorming van zulk· een lichaam 
reeds aanstonds al te strakke lijnen te 
trekken. 

Het ligt voor de hand, dat zulk een zin 
in het rapport al dadelijk tegenstanders, 
althans andere betrokkenen dan Rotter
dam de opvatting in de geest zal geven, 
dat de andere gemeenten niet weten waar 
ze aan toe zijn. Burgemeester Peek van 
Schiedam althans, heeft al zo iets laten 
doorschemeren. 

Wat de taakomschrijving betreft, waar
op de memorie doelt, die wordt in art. 3 
van het ontwerp van wet aldus om
schreven: 

1. Het openbaar lichaam is bevoegd 

Een nieuwjaarsrede van de eerste magistraat pleegt niet aan polemische politiek 
te doen. Althans niet aan politiek, waarbij de raad zelve, tot wie de burgemeester 
zich richt, betrokken is. 

Wel vindt men er ditmaal in zekere verwijzingen naar maatregelen in het buiten
land genomen, of van het buitenland te verwachten, en die dus op internationaal 
niveau liggen. 

Zo zegt mr. Van Walsurn o.m.: Het afgelopen jaar heeft weer laten zien, dat de 
problemen verbonden aan de onderlinge verhouding van de zeehavens, die in tijden 
van opgang geen rol van betekenis spelen, in tijden van neergang of :r.elfs van stil
stand en aarzeling onmiddellijk weer aktueel worden. 

Nieuw pleidooi 
zelfstandigheid 
der gemeenten 

voor 

.,Antwerpen of, liever gezegd, België 
heeft in het verstreken jaar weer zijn 
toevlucht genomen tot een verhoging van 
de Rijnvaartpremies om de verkeers~ 

stroom naar zich toe te trekken. Men 
heeft van Nederlandse zijde niet nagela
ten daartegen protest aan te tekenen. Ik 
sluit mij daarbij ook thans weer met over
tuiging aan. 

Europese economische samenwerking, 
wanneer men in Duitsland zulke maatre
gelen om interne redenen gewettigd zou 
achten? Laat ons hopen, dat men er als
nog in slagen zal, een eleganter oplossing 
te vinden voor deze recente en naar te ver
wachten is, tijdelijke moeilijkheden. Mis
schien blijkt het ook het belang van de 
Duitse industrie, een aansporing naar 
zulk een oplossing te zoeken." 

Ook mogen we even de vinger leggen 
op de opmerking van de bur<>:emeester, 
dat het regiem op 12 juni 1957, ingeluid 
met de ministeriële circulaire, die tenge
volge had, dat de gemeenten praktrisch 
niet op de kapitaalmarkt konden komen, 
in het afgelopen jaar niet al te knellend 
is geweest. Het is tamelijk soepel toege
past en wij hebben over het algemeen 
zowel bij Gedeputeerde Staten als bij de 
regering begrip voor onze situatie ge
vonden. 

Niettemin bleef de heer Van Walsurn 
het voor de gemeenten geldende regiem 
voor de zelfstandigheid van de gemeenten 
verderfelijk achten. Deze steunt op drijf~ 
zand, wanneer zij zo afhankelijk is van 
het bon vouloir van de centrale overheid 
en van haar ambtenaren. Daaraan kan 
alle begrip en alle welwillendheid niets 
veranderen. 

En dan gaat hij voort: "Ik moet nog 
zien - en ten deze ben ik minder opti
mistisch dan onze wethouder voor de 
financiën - dat de regering, welke minis
ters er ook aan het bewind zijn, de greep, 
die zij via dit stelsel met het rentegamma 
daarin begrepen, op de gemeenten heeft 
verkregen, ooit weer zal prijsgeven! 

In dit opzicht kan het pas aangevangen 
jaar, wanneer althans de verbetering van 
de conjunctuur aanhoudt, leerzaam wor~ 
den. Zou mijn pessimisme worden be
waarheid, dan hebben de gemeenten wel 
weinig recht zich te beklagen, omdat tot 
dusver althans niet gebleken Is, dat zij 
zich beijverd hebben om andere wegen te 
wijzen. Het is bij het stellen van het pro
bleem op het in mei gehouden congres 
van de Ver. van Nederlandse Ckmeenten 
gebleven". 

Besluiten we deze greep uit de Nieuw
jaarsrede met deze droge vermelding van 
het feit: "Het reizigersvervoer van de 
Rott. Elektr .. Tram nam weer verder af. 
Het bedroeg 149 miljoen passagiers tegen 
150 miljoen in 1951. 

In onze ogen blijven Rijnvaartpremies 
en de manipulaties daarmede een doorn 
in het vlees van een economische unie 
tussen Nederland en België. Zij gaan lijn~ 
recht In tegen de geest van samenwerking, 
zowel in Benelux- als in Europees ver
band. De vraag, die ons thans bezig houdt 
Is, of wij het maar lijdelijk moeten blij
ven aanzien, totdat dit inzicht ook bij 
onze zuiderburen erkenning vindt." 

.,Een ernstige bedreiging zou het ook 
zijn, wanneer de geruchten waarheid 
werden, dat de Duitse Bondsrepubliek het 
voornemen koestert de invoer van Ame
rikaanse kolen voor Zuid-Duitsland te 
verbieden. Wij begrijpen zeer wel, dat 
men in Duitsland een oplossing zoekt voor 
het kolenprobleem; wij hebben een open 
oog voor de moeilijkheden van de Duitse 
Noordzeehavens en met name van Ham
burg, dat door het ijzeren gordijn van 
een deel van zijn achterland is afgeslo
ten, al schijnt het goederenvervoer daar 
van ruim 24 miljoen ton in 1957 tot ruim 
27 miljoen in 1958 geklommen te zijn, 
maar wij zouden daarom een zo grote dis
criminatie ten nadele van de Nederlandse 
en Belgische zeehavens nog niet kunnen 
aanvaarden. 

H. GERRITZEN 

Hoe kan men vertrouwen hebben in de 
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en DEMOCIATIE 
Durf je 'Wel ? 

(Zie pag. 3) 

DE POLITIEKE VERSTARRING MOET 
EINDELIJK WORDEN DOORBROKEN 

De k.ie~er heeft dit op 12 maart • IR • etgen hand 

waarom verschaften de kiezers de V.V.D. bij de verkiezingen van 
1958 zulk een grote overwinning? 

Omdat zij zo tevreden waren met de bestaande situatie? 
Niemand, die d a t zal durven beweren! 
Het tegendeel is het geval. 
Er w a s en er i s een volstrekt onbehagen over de ontwikkeling van 

het politieke leven in ons vaderland. 
In de eerste jaren na het einde van de tweede wereldoorlog was er 

geen keus. 
Het land bloedde uit duizend wonden en overheid en volk hadden 

geen andere taak dan de handen ineen te slaan en al het verwoeste 
weer op te bouwen met de schaarse middelen, die ter beschikking 
stonden. 

Dat in deze eerste jaren veler sympathie uitging naar de brede-basis
samenwerking is begrijpelijk. 

Niets echter is blijvend op dit ondermaanse. Niets ook is zo funest in 
het politieke leven als verstarring der verhoudingen. 

Verstarring is in strijd met de dynamiek van deze tijd. Zij betekent 
staan blijven waar voortgaan geboden is. Zij betekent in wezen het 
CONSERVATISME ten troon heffen, waar VOORUITSTREVEN ge
vraagd wordt. 

* * * 
ijit iedere v.erkiezing en uit elke crisis kwam, na eindeloos gemar

chandeer, weer een zelfde Kabinet tevoorschijn. 
De politiek der grauwe eentonigheid legde een domper op geheel ons 

staatkundig leven. 
Het Rood-Roomse compromissen-spel leek een fatum, waaraan ons 

volk zich nimmer meer zou kunnen ontworstelen. 
Het politieke leven werd een dorre woestijn. Slechts de V.V.D. fun

geerde als een frisse oase in het doodse landschap van onze vaderlandse 
politiek. 

De brede-basis-samenwerking had zichzelf duidelijk overleefd, maar 
politici zonder fantasie en durf tastten niet door en bouwden steeds 
wrakker getimmerten op de verouderde en steeds wankeler grondslagen, 
die onder gans andere omstandigheden en verhoudingen waren gelegd. 

Tegen alle behoudzucht in echter moet óók in de politiek het overleef
de het tenslotte tóch afleggen. ~ 

De kiezers zelf grepen in. De verkiezingen van 1958 vormden een vurig 
teken aan de wand. Zij hadden betrekking op de Provinciale Staten en 
de Gemeenteraden, maar de keuze van de kiezers werd geheel bepaald 
door de Landspolitiek. 

Zij brachten de socialisten een nederlaag, de V.V.D. een klinkende 
overwinning. 

De uitslagen van deze verkiezingen vormden de diepste oorzaak voor 
de crisis van de 11de december en niet de in het licht der gevolgen eigen
lijk slechts onnozele vraag of nu dan wel enkele maanden of ten hoogste 
een half jaar later over de verlenging van enige tijdelijke belasting
verhogingen óók voor 1960 diende te worden beslist. 

* * * 
zullen de consequenties thans eindelijk worden getrokken? 

De kiezers en kiezeressen hebben het in eigen hand. 
Prof. Romme, de voorzitter van de K.V.P.-fractie, heeft, ondanks 

alles, zijn sterke voorkeur voor de brede basis met de socialisten op
nieuw beleden. 

Prof. Zijlstra, exponent van de samenwerking met de socialisten, is 
wederom lijstaanvoerder van de anti-revolutionairen geworden. 

De christelijk-historischen hebben bij iedere Kabinetsformatie een
voudig geweigerd iets anders dan een Kabinet m e t socialisten te 
aanvaarden. 

Elke stem aan deze partijen betekent, zolang zij zich niet duidelijk 
in andere richting hebben uitgesproken, een stem vóór handhaving van 
de verstarde verhoudingen en tegen het inslaan van de weg naar een 
krachtig, doelbewust Regeringsbeleid. 

Een Regeringsbeleid, sociaal maar n i e t socialistisch, dat 
Ons volk het geloof in zichzelf teruggeeft. 

De vrije krachten in de maatschappij bevordert en versterkt. l 
Natuurlijke verhoudingen herstelt. 
Rechtvaardigheid naar alle zijden betracht. 
En bovenal: het jongere geslacht de kansen geeft en de inspira
tie verschaft zonder welke ons volk in de strijd om zijn bestaan 
ten achter komt. 

• • • 
slechts KRACHTIGE VERSTERKING VAN DE LIBERALE IN

VLOED IN DE KAMER zal die verstarring van het pOlitieke en 
maatschappelijke leven kunnen doorbreken en tot NIEUWE VORMEN 
VAN SAMENWERKING leiden. 

Kamerontbinding is geen onschuldig spel. Zij betekent een beroep 
op de kiezers. 

Zij zal, achteraf, alleen dan zin blijl>:en te hebben gehad wanneer zij 
een duidelijke streep zet onder hetgeen verouderd is geworden en wan
neer zij nieuwe perspectieven opent. 

OP 12 ~IAART. HEEFT DJ~ NF~Dl~RLANDSF~ KIJ~ZI<~R DAT IN 
EIGEN HAND! A.W.A. 

VARA 
5TUDIJO~~ 
Ai-TOD oPEN 
vo~ "P. V. nA 
~oPAGANDA 

Burger tot Oud : "In dit geval zqn tve voor 
ongelijke verdeling" 
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Grote belangstelling 
Landbouwdag 

voor de Gelderse 
te Arnhem 

InstructietJe en 
. prof. Oud 

inspirerende rede'Voerin~:en 
en het Kamerlid Louwes 

'IJUD 

Ondanks het winterse weer en gladde wegen was een groot aantal bezoekers uit 
Gelderland, doch ook uit andere delen van het land in het Sousbeek-paviljoen te 
Arnhem samengekomen om onze partijvoorzitter, prof. mr. P. J. Oud, en de heer 
H. D. Louwes, lid der Eerste Kamer, op de Gelderse Landbouwdag te kmmen 

)leluisteren. 

mand, die ons daartegen kan bescher
men. Ontwikkeling van de zelfstandige 
kracht voor alle groepen van ons volk 
is thans meer dan ooit geboden. Daarom 
zal de Overheid alleen leiding moeten 
geven en ingrijpen als de vrije ontwik
keling van een groep in het gedrang 
komt. 

Geen wonder, dat de VOQrzitter van de KantereenVale Arnhem, mr. H. P. Jager, 
die de bijeenkomst opende, zijn vreugde hierover duidelijk liet blijken. Hij wenste de 
Geld.erse Landbouwoommissie geluk met deze opkomst. 

In de P.B.O. ziet prof. Oud ook een 
mogelijkheid om de zelfwerkzaamheid en 
de eigen verantwoordelijkheid van een 
groep te bevorderen. De mogelijkheid tot 
het oprichten van de P.B.0.-01·ganen is 
door de Wet geschapen •• Iedere groep 
zal echter zelf moeten beoordelen in hoe
verre hij daarvan gebruik wil maken. 
Opleggen van overheidswege is fout. 

Hij zag hierin mede een teken van een steeds grotere ontsluiting van het platte
land en een grote verandering van de menta.Iiteit van de boerenstand. Terwijl men 
vroeger leefde en werkte in de afgeslotenheid van de boerderij, is de boer tJtans uit 
zijn isolement getreden en leeft en werkt mee aan de openbare zaak. 

Dit is voor de toekomst van de landbouw van grote betekenis. 
Mr. Jager me~mde, dat alle voorwaarden aanwezig waren om deze dag te tloen 

slagen. 
Prof. Oud ziet met vertrouwen de ver

kiezingen tegemoet. De socialistische po
litiek biedt geen perspectief mee:r, vooral 
niet voor de jongeren. 

Hij gaf het woord aan prof. Oud en droeg de verdere leiding van de dag over aan 
lr. W. Iiooy, voorûtter van de Gelderse Landbouwoonmtissie. 

De huidige politieke 
situatie in ons land 

Dit was het onderwerp, waarover mr. 
Oud sprak. Bij de voorbereiding van deze 
landbouwdag kon niet worden verwacht, 
dat dit onderwerp zo actueel ?..OU zijn. 
Onbewust was het tijdstip van de dag 
zeer gelukkig gekozen. 

Prof. Oud stond eerst stil bij de samen
stelling van onze Kamerfractie. Steeds 
heeft de VVD er voor gezorgd, dat de 
samenstelling van de Kamerfractie zo 
veelzijdig mogelijk is en bestaat uit des
kundige krachten op een zo breed mo
gelijk terrein. 

Ook de landbouw is daarin goed ver
tegenwoordigd. Naast de man uit de 
praktijk - de heer Den Hartog - staat 
tie jurist mr. F. G. van Dijk, die op het 
•ebied van het samenstellen van rege
lingen op het gebied van de landbouw 
aijn sporen t·eeds heeft verdiend. 

Ook de andere vertegenwoordigers heb
l!len echter een grote belangstelling voor 
de landbouw en uiten dit bij diverse gele
&;"enheden. 

Bij prof. Oud, geboren en opgegroeid 
tn de provinciestad Purmerend, is de be
langstelling reeds van jongs-af aanwe
zig. De VVD heeft echter te letten op de 
belangen van heel ons volk, dus van alle 
CTOepen, 

Prof. Oud stond daarna een ogenblik 
stil bij de moeilijke crisisjaren. Ook toen 
heeft hij zich, vooral in de jaren 1933-
1937 als minister van Financiën, veel met 
de landbouw beziggehouden. 

Het was toen zeer moeilijlt om in de 
stad het juiste begrip te krijgen voor de 
positie van de landbouw, die al zeer 
moeilijk was toen prof. Oud het minister
schap aanvaardde. Steeds heeft hij op het 
standpunt gestaan, dat de consument 
geen crisiswinst mocht maken en niet 
mocht profiteren van de moeilijke positie 
van de landbouw. 

Het is in het belang van onze volks
kracht wanneer het platteland welvarend 
is. Als één lid van de gemeenschap lijdt, 
lijden alle andere leden mee. We zullen 
hopen, dat dit in de toekomst zo mag 
Zijn. Geen enkele politieke partij l{an 
echter een crisis verhinderen. Wel kan 
men echter trachten door een juiste eco
nomische politiek de conjunctuurgolven 
zoveel mogelijk te verkleinen en de ge
volgen te verzachten. 

VVD niet met socialisten 
in Kabinet 

Hierna stond prof. Oud uitvoerig stil 
bij het ontstaan van de huidige kabinets
crisis. De zwakte van het Kabinet was 
al lang gebleken, Het vraagstuk van het 
subsidiebeleid heeft zij niet tot een op
lossing kunnen brengen. De Sociaal Eco
nomische Raad werd om advies ge
vraagd. Niet om advies over het stand
punt van de regering, zoals het bij een 
regering, die beleid moet voeren past, 
maar om de oplossing zelf. Dit is fout. 
De regering moet regeren, niet de SER, 
dit is een raadgevend orgaan. 

Sterke geruchten wezen er op, dat de 
socialistische ministers door hun partij 
onder druk werden gezet. De voorzitter 
van de Partij van de Arbeid had reeds 
verkondigd, dat als aan de eisen van de 
Partij niet werd voldaan, de socialistische 
ministers zich zouden terugtrekken. 
Blijkbaar wilde de PvdA in de oppositie. 

De winst van de VVD bij de Staten
en Raadsverkiezingen kwam voor hen 
onverwacht. Alhoewel de socialisten 

reeds eerder om een uitspraak van het 
volk hadden gevraagd, hebben ze zich 
nu een tegenstander van vervroegde ver
kiezingen getoond. Ook dit laatste besluit 
kwam voor hen te onverwacht. 

Prof. Oud stond daarna uitvoerig stil 
bij het na-oorlogse verschijnsel van het 
brede-basis-Kabinet. De christelijke par
tijen en vooral prof. Romme nemen een 
tweeslachtige positie in. Vele van hun 
kiezers wensen een liberale politiek, an
deren een socialistische. Om deze reden 
is een samengaan met de P.v.d.A. wel 
prettig. Prof. Zijlstra is hiervan een expo
nent. 

Prof. Oud is er dan ook niet gerust op 
wat er na de verkiezingen gaat gebeu
ren. Zullen de christelijke partijen toch 
weer samengaan met de P.v.d.A.? Hij 
acht dit beslist niet uit<;csloten. Duide
lijke taal ware gewenst vooral voor de 
kiezers. die straks hun stem moeten 'lit
brengen. De V.V.D. zal echter Jliet deel
nemen aan een Iiabinet waaraan de ro
cialisten meedoen en stelt er prijs op dit 
nu reeds aan de kiezers mee te delen, op. 
dat zij weten wat zij aan de V.V.D. heb
ben. 

Zij meent. dat de liberale en de socia
listische opvattingen zo strijdig zijn, dat 
een samengaan van deze twee partijen 
alleen in uiterste nOQd kan plaa.t.s vin
den. Als de Overheid zelf een grote eco
nomische macht gaat vormen is er nie-

Deze Burger 

Het vertrouwen in de brede-basis-poli
tiek is verloren. 

Alleen als de V.V.D. nog sterk<:'r 
wordt, heeft men de beste kansen voor 
het eind van de brede-basis-politiek. 

Hierna werd gelegenheid geboden om 
zowel mondeling als schriftelijk vragen 
te stellen waarvan druk gebruik ge
maakt werd. De heer Kooy sloot daarna 
de morgenbijeenkomst. Als dank voor 
zijn bereidheid om voor de V.!.:J.dbouwdag 
te spreken ontving de heer Oud een 
kistje Betuws fruit. 

Middagbijeenkomst 
Na de middag leidde Ir. Kooy de heer. 

H. D. Louwes met een kort woord in. Hij 
wees op het brede arbeidsveld van deze 
bekende landbouwvoorman. Iemand die 
zoveel functies bekleedt moet de kunst 
verstaan om zijn tijd goed in te delen 
Hij bracht enkele uitspraken van de heer 
H. D. Louwes in herinnering en wees er 
op, dat de heer H. D. Louwes met al zijn 
functies had gezegd, dat niets zo moeilijk 
is als het goed uitoefenen van het boe
renvak 

Geen wonder dan. dat hij vroeger wel 
eens had gezegd, dat de activiteit van 
de landbouw in de politiek nog te wen
sen overliet. De opkomst van vandaag 
bewijst wel. dat hier veel veranderd is. 
Hierna kreeg· de heer Louwes het woord. 

heeft, nu hij zich zet om zijn wekelijkse Burgerplicht te gaan doen, twee 
minuten geleden plaatjes zitten kijken, pl.aatjes in Paris Match, van 
Fidel Castro, de zoveelste Bevrijder van Cuba. Dat waren beelden van 
aangrijpende hevigheid, schokkende taferelen uit een zonnig en getour
menteerd land. 

Ge bedenkt dan dat Nederland aan de vooravond staat van wat w ij 
politieke strijd noemen en van wat w ij een belangrijke dag heten in 
de politieke geschiedenis van ó n s land. 

Ach ja .... waar uit zich onze heftigheid heviger dan in de on-echte, on
geloofwaardige, onnatuurlijk-joviale prietpraatjes van de here Pak-an; 
flinkheid en ouwejongens-jovialiteit op papier, waar morgenvroeg de 
vlam uitslaat, om op een nuttige wijze de kachel mee aan te maken? 

Neen, ge behoeft Cuba niet te benijden en Nederland niet te beklagen 
om de vurigheid ginds en de bedaagde pogingen tot overreding hier, 
maar een sprankje van het Caraïbische vuur zouden wij ook hier kun
nen gebruiken, met de weldoende zekerheid dat een uitslaande brand 
bedaard voorkomen zou worden. 

Ik zag de pl.aatjes van Fidel en zijn getrouwen in het woud, rooste
rend een gehele koe aan 't spit en dacht: waarom laat Romme zijn baard 
niet woekeren rondom dat beate-mse gezichtje van hem? Het zou weer 
eens wat anders zijn om tegen aan te kijken; wat warriger en bewoge
ner; ge zoudt, zelfs als tegenstander, kracht uit zulke verwildering rond
om een al-te-bedaard mensengezicht kunnen ontlenen. 

Zijlstra in haveloze dracht; Bruins Slot wat slordiger op een pam·dje 
dan nu met al zijn papieren in de eerste klas; en Vermeer, met de ouwe 
getrouwen voor zijn tent - Patijn in trui, .Samkalden met ontblote 
tors, Vermeer in gerafelde broek -met een hele Oud aan 't spit, wen
telend in het zachte vuur der takkebossen. 

Een béétje meer schilderachtigheid, hevigheid, baardwoekering en 
wondloperschap zouden wij ècht wel kunnen gebruiken. 

Waarna w ij dan, dóór de juichende menigte ten slotte oprukkend 
naar het Binnenhof. Oud op de eerste van de lange rij zegewagens en 
helemaal achteraan, op een muilezel met baard en bloemslingers: 

-

Hoe ligt de landbouw 
in de politiek? 

De heer Louwes meent. dat d<' voor
naamste oorzaak waarom de landbouw 
thans in de politiek vrij sterk is, gelegen 
is in de goede scholing, welke in de land
bouworganisaties is verkregen en de 
grote invloed welke deze hebben. Vele 
van deze landbouworganisaties ;>;ijn reeds 
meer dan een eeuw oud. Zeer V<·d land
bouwers ontplooien daarin een ~rote aC

tiviteit. Ook de landarbeidersorganisa
ties bestaan al een halve eeuw. 

Hierna besprak de heer Louw<'s uit
voerig de opkomst van het Landbouw· 
schap als centraal orgaan van all•· agra
rische bedrijfsgenoten. De grot<' taak 
van het Landbouwschap is niet het ma
ken van regelingen. Enkele ding<'n zal 
men zeker moeten regelen, maar de 
kracht van het Landbouwschap ligt in 
het feit, dat een deskundig org:um aan
wezig is dat Overheid en bedrijfsl<'ven op 
deskundige wijze adviseert en de belan
gen van de Nederlandse Landbouw eens
gezind behartigt. 

Mede hierdoor is de invloed van de 
landbouw in Regering en Volksvertegen
woordiging vrij groot. De invl<wd van 
het Landbouwschap blijkt duidelijk uit 
de Handelingen van de Kamers, waar bij 
de behandeling van de Landbouwpolitiek 
vrijwel steeds een grote een~L<'mmig
~id - uitgezonderd bij de P.v.d.A., waar 
andere principes gelden - heerst. 

In de Tweede Kamer hebben lX leden 
uit de kringen van de Landbouw zitting, 
waaronder 6 vertegenwoordigers van de 
landarbeiders. In de Eerste Kamer zijn 
7 leden uit boerenkringen aanw<'zig en 
één uit de kring der landarbeid!'rs. 

Ons volk denkt in wezen niet agra· 
risch. De landbouw zal daaraan terdege 
aandacht moeten schenken. In de mo• 
derne democratie speelt de macht van 
het getal een grote rol. De consumenten· 
Ietten scherp op het index-cijfer van het 
levensonderhoud, Door samenwerking 
met de machtige vakbonden kan dat een 
groot gevaar voor de landbouw beteke· 
nen. Afgezien daarvan dient men echter 
wel te bedenken. dat men, ook o.l be· 
schikt men over de beste organi~atie en 
de beste plannen, niet altijd zijn zin kan 
krijgen. 

De landbouwpolitiek is uitermate in
gewikkeld. Er zijn weinigen in en buiten 
de landbouw, die alle regelingen kenne_n. 
:Men zal echter moeten komen tot éen 
Landbouwwet. waarin de doelstelling 
van de landbouwpolitiek wordt neerge. 
legd en elk perfectionisme moet worden 
verwijderd. 

Het ware doel van de 
landbouwpolitiek 

Het doel van de landbouwpolitiek moet 
tljn: het voeren van een beleid, waarbij _ 
het economisch en sociaal verantwoorde 
landbouwbedri.if een zetel kan blijven 
van een boerengeslacht. Gestreefd moet 
worderi naar een zelfstandige en fina.n• 
cieel onafhankelijke boerenstand. Mo· 
menteel dreigt het grote gevaar, dat de 
boer - naast ontginning en verbetering 
van zijn land - ook voor de verbetering 
en het onderhoud van de bedrUfsgebou· 
wen bij de Overheid moet aankloppen. 

Het is onjuist, dat het zelfstandig dee 
van ons volk geheel afhankelijk word 
van de Overheid. Doordat men In de n 
oorlogse jaren niet voldoende heeft kun 
nen besparen is dit gevaar groot. 

Er is meer nodig dan het betalen va 
zijn arbeid alleen, De vader moet ook i 
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VBJJBEID EN DEMOCRATIE 

Ons 

Verkiezingsfonds 
Een stroom van giften voor on.ze strijd 

Ja, dank U wel, het gaat uitstekend met de v~ijV.:illige bijdragen die in 
een grote stroom binnenkomen voor ons Verk1ezrngsfonds. 

Giro 67880 ten name van de Secretaris der V.V.D. te 's-Gravenhage 
begint in de Partij een bekend nummer te worden en alle geefsters en 
gevers zijn wij zeer dankbaar. Maar het is nog lang niet genoeg. Helpt 
Uw penningmeester een zo goed mogeliJke verkiezingscampagne te kun
nen voeren. 

De grote verliezer van de Staten- en Raadsverkiezingen 1958, de Partij 
van de Arbeid, is angstig en zenuwachtig geworden. Dagelijks wordt de 
V. V.D. via de rode pers, de radio en de televisie aangevallen en bestreden. 

Helpt ons deze aanvallen op waardige, doch duidelijke wijze te beant
woorden. Uw Partij is U dankbaar. 

Zorgt er voor, dat Gij op de avond van 12 maart kunt zeggen: Dit is 
bereikt mede dank zij mijn steun. 

SIDt•UY J. VAN DEN BERGH, 
Penningmeester. 

E. N. te Z. f 10.-; J. A. D. te Y. f 2.50; J. Th. E. te R. f 100.-; 
W. M.H. te H. f 5.-; G. v. G. te A. f 10.-; A. K. B.-K. te 's-G. f 15.-; 
G. E. K. te R. f 10.-; J. P. W. te A. f 10.-; H. te W. f 250.-; 
A. H. v. D.-B. te B. f 3.50; L. S. te D. f 1 0.-; A. A. 0. te L. f 1 0.-; 
E. J. G.-v. d. W. te Z. f 50.-; C. S. te B. f 10.-; H. S. te A. f 10.-; 
A. H. te B. f 2.-; L. H. V. te N. f 50.-; A. J. F.-D. te A. f 2.50; 
H. J. H. J. te 's-G. f 50.-; M. K. te B. f 25.-; A. de V. te A. f 50.-; 
A.v. d. M. te R. f 100.-; J. H. M. E. te B. f 25.-; P. R. K. te 's-G. 
f 10.-; L. J. 0. te H. f 5.-; A. J. P. W.-v. G. te A. f 10.-; W. v. V. te 
8. f 25.-; C. M. B. te B. f 5.-; J. C. A.-B. te K. f 10.-; A. A. F.-S. 
te A. f 25.-; J. W H. U. te W. f 200.-; J. C. L. te B. f 50.-; J. M. 
V. te H. f 10.-; M. A. te K. f 10.-; A. de B. te H. f 10.-; G. C. B. 
teL. f 10.-; M. E. B.-S. te A. f 5.-; C. F. IJ. te 's-Gr. f 10.-; G. D. 
te D. f 10.-; P. M. V. te H. f 10.-; M. W.-H. te A. f 100.-; H. P. 
B. te A. f 25.-; W. P. teW. f 100.-; P. v. K. te H. f 75.-; R. de V. 
te H. f 25.-; N. E. F. te R. f 50.-; B. A. te A. f 25.-; D. J. C. Z. 
te A. f 10.-; 0. v. N. te B. f 10.-; J. S. H. M. v. S.-C. teW. f 50.-; 
H. S. te H. f 50.-; J. N. te 's-G. f 25.-; G. H. L. V. te A. f 1.-; R. W. 
G. te D. f 10.-; M. C. M.-V. te 's-G. f 100.-; L. S. ten H. te R. 
f 100.-; J. M. S. B. te B. f 5.-; E.A. v. V. te 's-G. f 50.-; A.v. d. W. 
te G. f 100.-; J. E. du C.-W. te Z. f 15.-; J. V .. te A. f 50.-;·S. E. 
en M. E.-D. te H. f 5.-; A. J. G. te A. f 1 0.-; A. M. te A. f 25.-; 
J. M. Th. C. T. te D. f 500-; M. T.-C. te A. f 5.-; M. S.-R. te T. f 10.-; 
B. B. te H. f 50.-; G. B. te P. f 1 00.-; G. M. L. te E. f 1 0.-; C. M. 
te A. f 100.-; H. G. W.-L. te G. f 5.-; A.M. te A. f 25.-; J. W. te K. 
te V. f 10.-; H.H. teL. f 10.-; M. J. A. R. U. te A. f 25.-; P. H. V. 
te L. f 50.-; R. B. te H. f 10.-; T. H. H. te G. f 50.-; D. Z. te B. 
f 10.-; P.A. 0. te A. f 10.-; F. P. te A. f 50.-; H. L. te 's-G. f 50.-; 
A. C.-M. te 's-G. f 25.-; G. H. D. te S. f 10.-; R. M. v.d. K.-v. d. V. 
te V. f 10.-; D J. v. G. te 's-G. f 25.-; E. M. te 's-G. f 5.-; J. B. te 
R. f 3.-; W. R. te A. f 10.-; J. M. te V. f 25.-; A. D. H. F. A. te A. 
f 50.-; J. A. te V. f 30.-; R. H. C. B.-M. te G. f 1 0.-; H. L. S. te A. 
f 100.-; S.v. d. M. teM. f 20.-; W.G. W. te J. f 100.-; J. M. v.B. 
te 's-G. f 100.-; M. B. te A. f 10.-; W. M. te S. f 5.-; P. L. te V. 
f 10.-; J. S. te 's-G. f 25.-; J. V. te D. f 10.-; W. T. K. te S. f 10.-; 
M. H. D. te A. f 5.-; W. G. J. te E. f 20.-; G. W. te U. f 50.-; 
A. S. H. te A. f 10.-; W. P. M. te 's-G. f 10.-; H. D. R. te 's-G. 
f 25.--; H. L. te L. f 15.-; C. J. H. W. te B. f 30.-; J. B. te H. f 5.-; 
W. S. te 's-G. f 1 0.-. 

KLARE TAAL 
1 Naai" aanleiding van de verklaring van prof. Oud op de Gelderse Land-

bouwdag van de V.V.D., dat de V.V.D. in geen geval zal deelne
men aan een Kabinet, waarin socialisten zitting hebben, schreef "Het 
Vaderland" op zaterdag 17 januari ten besluite van een hoofda.rtikel 
ever "Verkiezingen": 

Het is daarom bijzonder prettig, dat althans in één partij begrepen 
wordt, dat zó de kiezer niet kan worden tegemoet getreden. Op de Gel
derse Landbouwdag te Arnhem heeft prof. Oud, voorzitter van de 
V.V.D. en lijstaanvoerder van deze partij in de komende verkiezingen, 
verklaard, dat de V.V.D. er niet aan denkt1 steun te geven aan een Ka
binet met socialisten. 

Mogelijk zal deze of gene zich de vraag stellen of het niet wat zachter 
gezegd had kunnen worden, maar deze uitspraak moet van harte wor
den toegejuicht. De socialisten hebben immers duidelijk laten weten -
hun ministers hadden niet weg behoeven te gaan - dat zij zich geen 
medewerking aan een Kabinet kunnen voorstellen, dat het étatisme niet 
bevordert. 

Dit is tenslotte de kem van de zaak en het is daarom goed, dat de libe
ralen even radicaal een standpunt hebben ingenomen. De kiezer, die de 
brede-basis-politiek voor ogen heeft gezweefd, weet nu tenminste waar 
hij aan toe is. 

Het ware te wensen, dat de lijsttrekkers van de andere partijen even
eens duidelijk maakten waar zij staan en vooral, welke volmachten zij 
van hun partijen hebben gekregen. 

Wat is het voor een figuur, dat "men" bijvoorbeeld van de A.R. zegt: 
de lijsttrekker prof. Zijlstra is een exponent van de brede basis, maar 
no. 2 op de A.R.-lijst, de heer Bruins Slot, tevens voorzitter van de A.R.
fractie in de Tweede Kamer, is daar tegen. Hoe moet men dan kiezen? 

Daarom, het wachten is op nadere verklaringen. 
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TOURNEE MET POLITIEK CABARET 

DURF JE WEL? 
4 TEGEN 1 

Onder auspiciën van Frans MuriloH maken wii ook in 
deze verkiezingscampagne een toumée met een politiek 
cabaret langs de verschillende Partii-afdelingen. 

De naam van dit cabaret is: .. Durf ie wel? 4 tegen 1". 

De medewerkenden zijn: 

Alexander Pola 
Katïa Berndsen 
Rob van Reiin 
en 
Anton Dijkman. 

Uitsluitend eerste klas artiesten met een geheel nieuw 
en vanzelfsprekend eerste klas programma. 

De première van dit cabaret-programma zal gaan op 
dinsdag, 3 februari a.s., in de gr~te zaal van hotel Figi te 
Zeist. De onder-voorzitter der Parti;, mr. H. van Riet, zal 
vóór de pauze een kort propagandistisch woord spreken. 

Partii-afdelingen, die belangstelling hebben voor het 
optreden van dit cabaret-gezelschap, kunnen zich in ver
binding stellen met het Algemeen Secretariaat. . .............................................................................. .. 
DE I(LJ.A.SSESTRIJD IN 

DE I.1ANDBOlJW 
P .v.d.A. als de tovenaarsleerling 

Onlangs heeft de Dr. Wiardi Beek
man Stichting te Utrecht een confe
rentie belegd over de landarbeiderspro
blemen naar aanleiding van het onlangs 
verschenen rapport "De landarbeider 
in de nieuwe tijd'". 

Blijkens een verslag in "Het Vrije 
Volk", werd tijdens deze conferentie 
o.m. het woord gevoerd door de heer 
S. Schagen, die de verhouding boer~ 
arbeider besprak. 

Volgens dit verslag "meende spr. te 
kunnen vaststellen, dat de klassenstrijd 
van de arbeiders in het verleden, nog 
steeds zijn stempel drukt op de tegen
woordige verhoudingen". 

.,Onder de ouderen," aldus spreker, 
"vindt men bij beide groepen te velen, 
die de strijd als doel en niet als mid
del zien. Voorlichting in beide kam
pen, vooral via het landbouwonderwijs 
en de toekomstige landarbeidersscho-
len, achtte hij een middel om weder
zijds begrip te wekken." 

Tot zover de heer Schagen. 
Ongetwijfeld een verstandig woord. 

Vooral ook, omdat van socialistische 
zijde nu eens openlijk wordt erkend, 
tot welke ongezonde gevolgen het aan
kweken en bevorderen van de klassen
strijd kan leiden. 

Dat de Partij van de Arbeid echter 
andere wegen in deze gaat bewande
len, blijkt overigens niet bepaald nu 
zij de oppositie heeft gekozen. De uit
latingen van haar voormannen wijzen 
in een geheel tegengestelde richting, 
de openhartige vcrklaringen van partij
genoot Schagen ten spijt. 

Om in landbouwtermen te blijven: 
wie wind zaait, zal storm oogsten. En 
dat is blijkbaar zelfs sommige socialis
ten te gortig. 

Wc zien hier weer het beeld van de 
rode tovenaarsleerling, d1e krachten 
heeft opgeroepen, die zij zelf niet meer 
kan bezweren. 

Een trieste gang van zaken, die toch 
wel te denken geeft. Wij nemen er aan 
de vooravond van de verkiezingen, in 
ieder geval goede nota van ! 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Belgische waardering 

N ederland is inderdaad het 
land in West~ Europa. 

waar de liberalen in de laatste 
jaren van de merkwaardigste 
levenskracht getuigen. 

Onze Nederlandse geest ver~ 
wanten hebben geen sociale or~ 
ganisaties zoals wij. zodat· hun 
vooruitgang enkel is toe te 
schrijven aan het feit. dat zij 
meer en meer als werkelijke 
vertegenwoordigers worden 
aanvaard van hen. die tot de 
middengroepen behoren. 

De liberale doorbraak bij pro~ 
testantse en katholieke midden~ 
standers komt dan ook bij elke 
verkiezing duidel!jker te voor~ 
schijn. 

Onze partij~instanties zouden 
er goed aan doen naar het 
voorbeeld van ons verbond ge~ 
regeld contact te nemen met de 
Nederlandse liberalen. 

HET VOLKSBELANG 
Orgaan van het 

Liberaal Vlaams V er bond 

. ............... ·············· 
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IN VOLLE VAART VOORUIT 
In de laatste dagen hoorde ik enige ke

ren de opmerking maken: .,Nu de alge
mene vergadering van de Partij voorbij is, 
is eigenlijk de grootste drukte toch wel 
afgelopen?" Zij die dit zeiden, gingen van 
een goede en van een verkeerde stelling 
uit. Een goede stelling, dat het opmaken 
en verzorgen van de kandidatenlijsten een 
:z:eer nauwkeurig en tijdrovend werk is, dat 
de uiterste zorg vereist om geen fouten te 
laten insluipen. De Partij mag zich gelukkig 
prijzen, dat mej. Van Everdingen dit met 
zoveel accuratesse verzorgt; maar daar
naast blijft er nog genoeg werk aan de 
winkel in verband met de actie, die ge
voerd moet worden voor de verkiezingen 
en het voeren van propaganda. Daarover 
hebben op het secretariaat aan de Konin
ginnegracht op 4 januari en 17 januari de 

heren Van Riel, v. d. Bergh, Van Vlaardin
gen, mej. Van Everdingen en ikzelf al uit
voerig vergaderd met onze adviseurs om 
te trachten aan de hand van de beschik
bare middelen een plan de campagne op 
te stellen. 

palen van wat wel en wat niet in de ver~ 
kiezingsstrijd zal worden gedaan. 

Daarnaast komt de verzorging van d~ 
propaganda in de algemene zin van he1 
woord: affiches, kranten, advertenties e~ 
alles wat er aan deze sector van de poli1 
tiek vastzit. Men kan er verzekerd van zijn; 
dat de heer Van Vlaardingen daarmede de 
handen meer dan vol heeft. I 

(Vervolg van pag. 2) 

staat zijn zijn bedrijf in goede staat over 
te dragen aan zijn zoon. 

De fiscus eist dan een te zware tol. Dit 
moet allemaal uit het bedrijf komen. 

Hierbij is geen verschil tussen eigenaar 
en pachter. Beiden hebben principieel de
zelfde belangen. Een verbeterd pacht- en 
prijsbeleid moet de grondslag zijn van de 
toekomstige landbouwpolitiek. 

Hierop ging de heer Louwes uitvoerig 
In. 

De socialisten hebben steeds gezocht 
naar kostendragers voor hun economisch 
beleid. Huren en voedselpakket moesten 
laag in prijs zijn. Huiseigenaren en land
bouw zijn daarvan de dupe geworden. 
Subsidies op levensmiddelen zijn een leu
gen in het hart van de economie. Ons be
lastingstelsel zal herziening moeten on
llergaan. Vooral in E.E.G.-verband zal dit 
11odig zijn. 

Alleen de arbeid werd 
beschermd 

De na-oorlogse politiek heeft alleen de 
factor arbeid beschermd. In andere lan
den is dit niet steeds het geval. Wanneer 
de vetproduktie in de tropen door goed
kope, onbeschermde arbeid wordt uitge
voerd zal de Nederlandse boer daartegen 
nimmer kunnen concurreren. Men zal ook 
zijn produktie dan moeten beschermen. 
Wanneer men een 40-urige werkweek wil 
invoeren ter betere verdeling van de wel
vaart, zal men toch eerst eens aan de 
landbouw moeten denken. 

Daar wordt hard gewerkt door vele 
zelfstandigen, die hun lasten zelf hebben 
te dragen. 

Niet alleen de boer zit in een moeilijke 
positie, maar alle kleine zelfstandigen en 
dit is verreweg het grootste deel der on
dernemers. Deze krachten zal men niet 
mogen smoren. 

De arbeider en de ambtenaar hebben 
een uitvoerig stelsel van sociale zeker
heid. Dit kunnen de zelfstandigen alleen 
verkrijgen door zelf offers te brengen. 
Hieraan wordt te weinig aandacht ge
schonken. 

Op 1 januari 1959 zijn we het nieuwe 
Europa ingetreden. De economische en 
sociale politiek zal worden geharmo
nieerd. Ook met de fiscale politiek zal dit 
echter het geval moeten zijn, opdat de 
zelfstandige kracht van ons volk bewaard 
blijft. Men zal de landbouwgt·ond niet aan 
de Overheid mogen overdragen. Ook niet 
aan grote sociale instellingen, die al het 
voordeel hebben van vrijstelling van ver
mogensbelasting en successierechten. 

Wanneer men de mond vol heeft van 
bezitsvorming zal men het huidige bezit 
niet moeten laten verwaarlozen. Het gaat 
om de daad. De V.V.D. zal blijven strijden 
voor handhaving en ontwikkeling van de 
zelfstandige mens. Het is duidelijk geble
ken, dat wij deze politiek metterdaad na
streven. 

Het spreekt vanzelf, dat ook de heer 
Louwes vragen te beantwoorden kreeg. 
Hierbij bleek onder andere duidelijk, dat 
de grondbelasting niet meer in deze tijd 
past. 

De heer Kooy sloot hierna. de uitste
kend geslaagde Gelderse landbouwdag, 
waarvoor ook van de zijde van de Ka
merleden en het Hoofdbestuur van de 
V.V.D. grote belangstelling was. De Gel
derse landbouwcommissie zet haar activi
teiten voort. L.G.O. 

Een zeer belangrijke zaak is het vast
stellen van het verkiezingsmanifest en 
daarvoor zal het Dagelijks Bestuur en het 
Hoofdbestuur van onze Partij op zaterdag 
3 I januari in Den Haag in vergadering bij~ 
eenkomen ter bespreking en ter vaststel
ling van dat manifest van onze Partij. Ver
der zal er op 7 februari eveneens in Den 
Haag een open gesprek plaatsvinden tus
sen het Hoofdbestuur, de Eerste- en Twee
de-Kamerfracties en alle Kamerkandida
ten, die op de lijsten van onze Partij voor
komen, om met elkaar de richting te be-

Als ik tenslotte nog vermeld, dat mej/ 
Ohr bezig is met een schema te makeni 
een lastig en tijdrovende arbeid, van d~ 
spreekbeurten, welke aan de kandidate1 
gevraagd worden en welke zij kunnen verl 
vullen de dagen waarop zalen gehuur~ 
kunnen worden, dan geloof ik, dat de coni 
clusie, welke ik als kop boven dit artikel 
plaatste: ,.In volle vaart vooruit", ze kei 
gerechtvaardigd is. D. W. DETTMEIJE~ 

Gulden woorden: Zeker! 
Waarom niet? 

Onder het opschrift "Gulden Woorden" publiceert Het Vrije Volk het 
navolgende hoofdartikeltj e: 

"Eerste citaat: 
"Wij wensen de inkomsten beslist niet te verlagen als daarvoor sociale 

voorzieningen, die eruit betaald moeten worden, zouden moeten vE.'rvallen", 
Tweede citaat: 
"Het is juist, dat wij allen goed beseffen, dat wanneer wij iets wiJlen heb

ben, dat ook geld kost. Wij moeten er dan ook toe bereid zijn hiervoor te 
betalen". 

Derde citaat: 
"Het zou valse propaganda zijn met voorstellen voor allerlei mooie zaken 

te komen, zonder daarbij de consequentie te aanvaarden, dat het o!fers kost 
om dit alles te verwezenlijken". 

Deze gulden woorden zijn opgetekend uit de mond van het Arnhemse ge
meenteraadslid de heer Van der Want, vertegenwoordiger van de VVD. 

Het komt ons voor, dat de VVD' ers in de Tweede Kamer, die zo dapper 
hebben stormgelopen tegen de belastingvoorstellen van minister Hofstra, het 
met deze uitspraken van hun Arnhemse partijgenoot kunnen doen. 

En het is ook wel goed dit te onthouden voor het geval dat er weer grote 
aanplakbiljetten van de VVD verschijnen met de leus: Dit bedrag moet om
laag!" 

Tot zover Het Vrije Volk. 
Wij kunnen het socialistische dagblad dankbaar zijn, dat het aldus de be

ginselen van de VVD nog eens aan haar lezers heeft voorgelegd. Immers, 
uit de verklaringen van onze Arnhemse geestverwant blijkt overduidelijk voor 
degene, die lezen kan, dat het hier om gezonde en reële beginselen gaat. Dat 
het hier gaat om beginselen, die niet overvragen, doch die rekenin()' houden 
met de werkelijkheid der politieke en economische praktijk. 

"Gulden woorden" noemt Het Vrije Volk de uitspraken van onze partij
genoot. Inderdaad, daar kunnen wij het mee eens zijn, aannemende, dat het 
onder het begrip ,.gulden" hetzelfde verstaat als wij, te weten: gouden woor-
den! · 

Maar zoals bij vele dingen, zit ook hier bij het commentaar van Het Vrije 
Volk het gif in de staart. 

Immers, het blad draait volkomen om de zaak heen en vergeet te ver
melden: 

a} Dat de VVD niet heeft stormgelopen tegen de belastingvoorstellen van 
Hofstra. De VVD wilde de minister van Financiën voor het jaar 1959 
volledig aan zijn trek doen komen. Doch de minister schreeuwde voor hij 
geslagen werd en wilde ook voor 1960 reeds regelingen treffen, waaromtrent 
de noodzakelijkheid nog allerminst was bewezen. 

b) dat de inkomsten van de Staat geenszins behoeven te worden verlaagd, 
indien de Overheid zuiniger met het geld omspringt door een efficië;lt beheer. 

c} dat het de socialisten zijn geweest, die dit beheer door een onnodige 
ambtelijke rompslomp steeds duurder hebben gemaakt. 

d) dat het o.m. een socialistische staatssecretaris was, die bepaald niet 
heeft aangetoond, dat efficiency in het beheer hem ten volle kon worden 
toevertrouwd. 

Hoe het socialistische dagblad de woorden van onze Arnhemse geestver
want ook noemen wil, wij staan daar volkomen achter en waarom wij dit 
doen hebben we, naar ons gevoelen, overduidelijk aangetoond. 

Reden te meer, dat wij de uitslag van de verkiezingen met een zeer groot 
vertrouwen tegemoet zien! 

••••••••••••••••• 

Stemmen bij 
volmacltt 

Bij de aanstaande Twt,ede Ka
mervt>rkiezingen bestaat wederom 
de mogelijkheid tot stemmen bij 
volmacht, indien men vt•rmoede
lijk niet in staat zal zijn persoon
lijk aan de stemming dt•el te ne
men. Als gemachtigde kan slechts 
worden a.angewpozen de tiChtgenoot 
of echtgenote, Pen der bloed- of 
aanverwanten in de Pcr~te tot en 
met de derde graad, de echtgenoot 
van Pen schoonzuster of de echt
genote van een zwag·er, dan wel 
een der huisgenoten van de vol
machtgever. 

De gemachtigde rnO<'t op de dag 
der kandidaatstt'lling zijn opgeno
men in het KiezersrPgistf>r, waar
in de naam van de verzoeker voor 
komt, en bevoPgd zijn tot het deel
nemen aan dezelfde verkiezing. 

Een kiezer mag niet meer dan 
twee aanwijzingen als gt"machtigde 

• aannemen. 
De verzoeken tot het stemmen 

bij volmacht kunnen worden in
gediend uiterlijk op de veertiende 
dag voor die der stemming, dus 
uiterlijk op dondt>rdag 26 februari, 
ter secretarie van de gemPente, 
waarin men in het Kit•zcrsregistf>r 
is opgenomen. 

Formulieren kunnen tf>r ge
meentesecretarie of bU het Alge
meen Secretariaat wordt>n aange
vraagd. 

STEMMEN IN EEN 
ANDERE GEMEENTE 

Voor hen, die hun vakantie bui
ten hun woonplaats, maar in Ne
derland denken door te brengen, 
bestaat de mogelijkheid om in een 
andere gemeente te stemmen. 

Zij, die van deze mogelijkheid ge
bruik willen maken, moeten hier
van uiterlijk donderdag 26 februari 
IN PERSOON ter secretarie van 
een willekeurige gemPente in Ne
derland mededeling doen. 

Stem uit het Zuiden 

"Een groot geluk voor de kiezers is, 
de KVP reeds nu - vóór de verkiezing 
- het tijdelijke masker, als ware zij 
vinden voor een christelijke regel'i 

heeft afgeworpen. 

De katholieke kiezers weten nu waar 
aan toe zijn. Zij zullen, voor zover zij 
rechterzijde van de katholieken verteg 
woordigen, nu de partij-Welter is opge 
ven, zich tot hun spijt wel gedwon! 
zien, opnieuw, zoals zij ook bij de Pro1 
ciale Staten- en gemeenteraadsverkie2 
gen deden, hun stem uit te brengen op 
enige aanvaardbare oppositiepartij, 

van de VVD van prof. Oud". 
Aldus is te lezen in het Weekblad L 

burg. 



lpie voor dese rubriek te senden naar: 

~juffr. Joh. H. Springer, Alexandor

~ot 16, Haarlem. 

rouwenkring in Doetinchem 

! en omgeving opgericht 
! 
Ondanks de sneeuw bezocht een 

verheugend aantal dames een 
kgadering, waar een kringen van 

rouwen in de V.V.D. van Doetin

!em en omstreken zou worden opge
tht. De aanwezigen kwamen uit 
~etinchem. Drempt, Rekken en 

~g-Reppel, zodat het ,.en omstre
fn" zeker op zijn plaats is. Als be
pur werden gekozen: mevr. H. C. 

singh-Stark, Laag-Keppel, voorzit-
r; mevr. C. S. Pijl-Gijtenl>eek, Het 

aatje 2. Doetinchem, secretaresse; 

\{r. H. Modderman-Ribbiu~. Laag
ppel. 

e gewone werkzaamheden, die het 

tuur zich voorstelt te gaan ver
ten. zoals uiteenzetting van de 
rnaamste punten van het beginsel

gramma, organisatie van de Par

. e. d., moeten even rusten tot na 
verkiezingen. Wel wordt op 26 ja

ri al begonnen met een cursus 

eken in het openbaar onder lei
g van mevr. Sissingh. Voor deze 

sus bestond groot enthousiasme. 
Is afgevaardigde van de afdeling 
mmelo en Keppel had mevr. Sis
gh de bijzondere algemene verga
ing van de Partij in Hilversum Lij
oond. waarvan zij een levendig 

slag gaf. 

a een korte pauze hield mevrouw 
derman een korte inleiding over 

achtergronden van de huidige ka
etscrisis. Zij besprak de aanlei
g, oorzaak en onze houding in 
e verkiezingsstrijd. Na afloop 
gde bij de rondvraag een geani
erde discussie. 

e start was goed geweest! 

Spreeksters nodig 

et is kort dag, voor de verkiezin
gen. Wij zullen dus een snd 

po in onze activiteit moeten bren
en met spoed bijeenkomsten be-

gen en spreeksters uitnodigen. 

eer dan de helft van de kiezers 
vrouwen. dat is een feit waaraan 
af en toe de heren afdelingsbe

ursleden met tact moeten herinne
. De propaganda moet dus ook op 
vrouwen gericht zijn en het ver
nt aanbeveling ook overal een 
uw te laten spreken. 

iefst een Kamerlid. of te,1minste 
and die op een lijst staat. 
a, ja, die vraagt men overal. Zij 
!en minstens een helicopter nodig 
ben. om overal heen te gaan, maar 
weet niet of de partijpenningmees-
daarvoor voelt. 

elukkig wonen de Statenleden 
ral wat dichter in de buurt en nog 
ter bij zijn de gemeentet·aadsleden. 
ouwelijke gemeenteraadsleden heb

wij sinds verleden jaar in een 
k aantal en zij hebben nu alle
l al wat praktijk in de politiek. 
rom is ons .advies: vraagt haar 

r een spreekbeurt in kleine kring. 
ons verzoek aan haar is: als men 
raagt, wijs dat dan niet af. Al is 

landelijke politiek niet Uw terrein 
de algemene V.V.D.-beginseley{ 

t U toch af en U kunt praten over 
en, die vrouwen interesseren. 

" Kamerleden en -candidaten kun
heus niet overal heen reizen voor 
handjevol pubÜek. Zij Vérdienen 
groter gehoor. 

n d~arom tot slot: als zij komen, 
ns m de omgeving, ziet dan iets 
rganiseren met auto's en bussen. 

schien kunt U op die manier vrou
meekrijgen, die tot dusver de po

, k langs zich heen lieten gaan. 
Wie weet, welke winst dat zal op
:eren! J. H. s. 

UIT DE PARTij 
Nieuwe afdeling te Zuidland 

Te Zuidland is een afdeling van onze 

Partij opgericht. Het bestuur bestaat uit 

de heren B. Vaandrager, voorzitter; B. 

Oosthoek, Beeldsweg 475a, secretaris en 

P. Rozendaal. 

Geslaagde contactavond 

Ondercentrale 

Goeree-Overflakkee 

Op woensdag 14 januari j.l. hield de 
Ondercentrale Goeree-Overflakkee haar 

jaarlijkse contactavond te Middelharnis. 
Spreker was het Tweede Kamet'lid mr. F. 
G. van Dijk, met als onderwet·p: Het Del

taplan en de gevolgen voor Goeree-Over
flakkee. Deze hield een gloedvol betoog 

over de kabinetscrisis en het verdere ver
loop hiervan voor de regering, de komen

de verkiezingen en de hoop dat onze ft·ac

tie met winst uit de bus zal komen. Ook 

het Deltaplan en wat de toekomst hier
van voor het eiland zal betekenen werd 
behandeld. Vele vragen werden hierover 

gesteld die alle vlot door de spreker wer
den beantwoord. Daarna volgde een pauze 
met een verloting ter versterking der kas. 

Hierna trad een cabaret op dat verzorgd 

werd door het Ned. Theater Bureau van 
Charles Renée uit Rotterdam. Tot besluit 

was er een gezellig VVD bal. De zaal was 
stampvol. Een zeer geslaagde avond. 

Bloemendaal 

hield jaarvergadering 

De afdeling Bloemendaal hield op vrij
dag, 16 januari haar jaarlijkse algemene 
vergadering. De heer H. Smidt van Gel
der werd benoemd tot lid van verdienste. 
Mevrouw M. C. Fahrenfort-Meuffels, die 
na 5 jaar weer in de gemeenteraad terug

keerde, trad af als bestuurslid, daal' het 
lidmaatschap van de raad onverenigbaar 

is met het bestuurslidmaatschap. In haar 
plaats werd benoemd mevrouw W. A. 
Lanting-Kreeft. 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 
W. B. Buma, voorzitter; jhr. H. P. F. 
Coenen van den Oosterhoff, vice-voorzit
ter; J. K. Lanting, secretaris-penning

meester; J. J. Bt·eman; M. Houbolt; J. E. 
van Hulst; mevrouw W. A. Lanting-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : : 
t LIBERALE BEGINSELEN : 
: : 
:.• E)nder bovenstaand opschrift :.• 

troffen wij in Het Vrije Volk i. het navolgende ingezonden stuk i 
• aan: • 
t "In uw kame1·verslag over het i 
t debat betreffende de liberale be- t 
•i ginselen heeft u een stukje weg- i 

gelaten. : 
i Een niet-liberaal kamerlid had t 
t gezegd, dat een liberaal een me- t 
t ning geuit had, die niet in over- t 
·t eenstemming was met de begin- • 
t selen der VVD. t 
t Daarop heeft prof. mr. P. J. i 
t Oud gewezen op art 88 tweede t 

:•• f i a deling, derde hoofdstuk van de 
grondwet: "De leden stemmen 

t zonder last van of ruggespraak i i met hen, die benoemen". • 
t De leden van de PvdA-fmctie t 
t plegen bij alle belangrijke kwes- t 
t ties ruggespraak met allerlei so- i• i cialistische instanties. • 
t Er werden prof. Oud toen al- •i 
t lerlei vragen en beledigingen toe- • 
t geschreeuwd die gewoonweg on- t 
t beschoft mogen heten. Vanzelf- t i sprekend heeft hij daar niet op t 
t geantwoord". : .
1
: W. v. d. K., Rotterdam ~· 

(Naam bekend) 

. Tot zover dit ingezonden stukje. t 
Ons commentaar: Dank U! f 

...................................... ~ 

Kreeft; mevrouw C. N. Roeterink-Mon

tijn; mej. G. W. Selle, H. Smuling en K. 
H. M. Wilmers. 

De afdeling telt 393 leden. Van de 17 ge

meenteraadszetcls zijn er 7 door de VVD 
bezet. 

Succesvolle avond 

liberale sociëteit Leeuwarden 

Door omstandigheden kon de bijeen
komst van de Liberale Sociëteit te Leeu

worden pas 16 januari j.l. worden gehou

den. De voorzittel' van de afd. Leeuwar
den mr. D. F. Went was zeer verheugd, 

dat hij een zo groot aantal leden in het 
Hotel .,De Nieuwe Doelen" welkom mocht 
heten. 

Een speciaal woo1·d van welkom richtte 
hij tot de gast van deze avond mr. W. H. 

Fockema Andrea. Deze had, niettegen

staande minder goede weersomstandighe

den de lange reis naar het hoge Noorden 
ondernomen. 

Mr. Fockema Andrea hield een inlei
ding over ,.Welke nieuwe machten groeien 

in Nederland door de P.B.O. ?". Met in
tense aandacht werd de boeiende rede 
door de aanwezigen gevolgd. Toegelicht 
met voorbeelden gaf spr. een overzicht 

van het ontstaan en ontwikkeling van de 
P.B.O. 

Na enige jaren aan de praktijk te zijn 

getoetst is het thans tijd om na te gaan 
of er en zo ja welke stappen zouden moe
ten worden genomen om ongewenste ge
volgen, welke uit het bestaan van de 
P.B.O. voortvloeien, te voorkomen. 

Een daverend applaus was het bewijs 

dat de aanwezigen het gehoorde bijzonder 
op prijs stelden en dat het bestuur met 
het organiseren van deze avond de roos 

had getroffen. 

Een aantal vragenstellers sprak una
niem zijn grote voldoening uit over de uit

stekende voorlichting. Hun niet gemakke

lijke vragen werden op uitvoerige en des
kundige wijze beantwoord. 

De afdeling 

Renkum-Heelsum-Doorwerth: 

een goed voorbeeld! 

Van grote activitRit getuigt de afdeling 

Renkum-Heelsum-Doorwerth van onze 

Partij. Deze afdeling heeft, naar de actie

ve secretaris-penningmeester, de heer H . 

J. de Ridder, ons berichtte, onmiddellijk 

na de Buitengewone Algemene V er gade

ring een circulaire aan haar leden doen 

uitgaan om een extra bijdrag·e te verkrij

gen voor het Verkiezingsfonds. Vele leden 

van deze afdeling hebben hierop direct 

gereageerd, getuige de girorekening van 

onze Partij! 

Bovendien heeft de afdeling Renkum

Heelsum-Doorwerth reeds nu een bedra.g 

van f 400, als voorlopige contributie-af

dracht over 1959 aan het hoofdbestuur 

overgemaakt, onder het motto: "Snelle 

hulp is dubbele hulp". 

Het Hoofdbestuur waardeert (leze geste 

ten zeerste en het hoopt, dat vele afdelin

gen door dit goede voorbeeld geïnspireerd 

zullen worden! 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Tel. 01700-111768-114375 
Giro 67880 
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BENEDEN DE MAAT 
Naar aanleiding van uw stuk 

"Crematie" wilde ik graag het 
volgende opmerken: 

1. De wet op de lijkbezorging, 
beYattende de erkenning der 
crematie, werd op 1 april 
1956 rechtsgeldig. 

2. Los van de beoordeling van 
de houding en de motieven 
der VVD zij er op gewezen, 
dat de wet - ook n{t nog -
geen gelijkgerechtigdheid, 
maar een ondergeschiktstellen 
(dus discriminatie der crema
tie) inhoudt, en ook blijft in
houden. 

3. De voorgestelde WI)Zrgmgen 
zullen niet anders dan enkele 
te wrange (en ons land in het 
buitenland belachelijk maken
de) artikelen verzachten. 

De PvdA is bencelen de maat 
gebleven. Zij had voor het stuk 
geestelijke vrijheidsstrijd pal 
moeten staan. Dan waren de 
"knevclartikelen'' van de tegen
woordige wet niet verwerkelijkt. 

Van het redden der crematie
erkenning door de PvdA-fractie 
in de Tweede Kamer is geen 
sprake geweest. Er is een te groot 
verschil in standpunt tussen de 
fracties van de Eerste en de 
Tweede Kamer. 

Men sla zich niet op de borst, 
maar zwijge. 

M. POLAK, 
Nic. Maesstraat 34, 
Amsterdam. 

(Overgenomen uit Het Vrije 
Volk) 

~--------------_/ 

{ EIND GOED, AL GOED 
Het is misgelopen met de Drees

mannetjes, zoals het is misgelopen 
met het paard van de boer, die 
meende slim te zijn. 

U weet nog wel, het verhaaltje 
van de hebberige boer, die zijn 
paard het eten wilde afwennen. 

Eerst ging het prachtig, maar 
op een kwade dag lag het arme 
paard dood in de stal. 

Voor de Dreesmannetjes is het 
jammer, het was immers bijna ge
lukt: een Kabinet, dat niet re
geert, omdat het de mening van 
de S.E.R. wil horen over alles 
waarover de S.E.R. het oneens is, 
en dus zwijgt. 

Daar reeds in 1956 het grote op
perhoofd er het volk per privé
visitekaartje op attent maakte, 
dat hij de pensioengerechtigde 
leeftijd had overschreden, kon de 
Kamer op de duur de ogen niet 
blijven sluiten. 

Hoffelijk als gewoonlijk, stelde 
de Kamer vast, dat haar winter
koninkje Hofstra helemaal geen 
hemdje droeg onder het nog te 
ontwerpen galatenue. 

Het schattige vogeltje consu
meerde trouwens veel belasting
zaad en legde daartegenover 
slechts minuscule eitjes. 

V:::orts meende men: met min
der melk meer vondelingetjes, als
ook: de woningnood begint het 
volk te ergeren en zelfs de huis
vestingsambtenaren te vervelen. 

De Dreesmannetjes troostten 
zich met het voornemen, dat in 
het nieuwe jaar iedereen leider 
van andermans fractie zou wor
den. 

Gisteren nog onopvallende bur
gers, morgen reeds geduchte ben
deleiders! 

En zij spraken ook af, voortaan 
op Oudejaarsavond altijd W. Kan 
te i:::lviteren om hen gezellig voor 
de mal te houden. 

En zij leefden nog lang en ge
lukkig te zamen. 

G. VAN WEEZENBEEK 

Dordrecht, 4 januari. _______________ J 
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Leerzame verkiezingscijfers 
te Amsterdam 

9110 Jl. Jl.D.-winst tussen 26 maart en Bijna 

28 • mer, 

gedeelte van de 

1958 werd ten koste van de P.v.d.A. behaald 
Met de nationale verkiezingen van 12 maart in het vooruitzicht is het goed nog eens 

een blik te werpen op het jongste verleden: de groei van onze partij bij de laatste 
vier verkiezingen, met name de twee, die in 1958 zijn gehouden. Een dergelijke analyse 

is nuttig om twee redenen: 

Tabel 2 Aandeelpercentages der 
uitgebrachte stemmen. 

'53 '56 '58 P.S. 
P.v.d.A. 35,6 40,2 33,6 

geldig 

'58G 
30,5 

te. Om een inzicht te verkrijgen waar vandaan de grote toevloed van stemmen is 
gekomen. Een dergelijk inzicht kan n.l. van groot nut zijn voor deelsgewijze, ge
richte propaganda, juist in de gesprekken van man tot man van onze voormannen 
en talloze geestdrifiige medestanders met potentiële kandidaat-stemmers. Geen 
invloed immers is zo groot als het directe, persoonlijke woord van een de aan

gesprokene bekende persoon. 

K.V.P. 18,4 17,1 17,6 17,5 
A.R.-C.H.U. 12,3 10,5 11,6 9,8 
V.V.D. 11,9 11,6 16,3 19,7 
C.P.N. 21,8 18,8 16,1 13,5 
P.S.P. - - 3,9 5,5 
Overigen - 1,8 0,9 3,5 

Telt men socialisten, communisten en 
pacifistisch socialisten tezamen, dan 
treedt van 1953 naar '56 een stijging op 
van 57,4 naar 59°/o, daar de P.v.d.A. meer 
winst boekte dan de C.P.N. verlies, het
geen verklaard kan worden uit het ver
lies van K.V.P., A.R./C.H.U. en wellicht 
de V.V.D., al is het waarschijnlijker dat 
deze 0.3°/o verlies naar de kleine "overige 
partijen" is gegaan. 

Ze. De analyse is ook nuttig om een nuchtere, reële kijk op onze verwachtingen voor 
12 maart te maken. Nuchter, omdat nu reeds geuite opmerkingen van niet-inge
wijden een aantal zetels in de Tweede Kamer willen suggereren, dat m.i. op grond 
van de huidige stand van zaken VIllil te groot optimisme getuigt. Reëel, omdat 
ons zelfvertrouwen in een belangrijke winst gerechtvaardigd is. 

Vóór mij ligt het onlangs verschenen 
,.Kwartaalbericht van het Bureau van 
Statistiek der Gemeente Amsterdam", 
supplement, dat een belangwekkende 
analyse geeft van de raadsverkiezingen in 
de hoofdstad des lands. En daar hierin 
circa 10°/o van het landelijk aantal uitge
brachte stemmen is verwerkt, zijn de 
hieruit te trekken conclusies zeker niet 
van belang ontbloot. 

Het aantal stemmen bij de verkiezin
gen voor de Gemeenteraad in 1953 uitge
bracht op de V.V.D., bedroeg in Amster
dam 56.202, vijf jaar later 98.859. Ons aan
deelpercentage in het totaal van de geldig 
uitgebrachte stemmen steeg van 11,9°/o 

via 11,6"/o in 1956 (Tweede Kamer) en 
16,3"/o voor de Provinciale Staten op 26 

maart 1958 tot 19, 7"/o op 28 mei 1958. 

In 9 weken tijds derhalve 
nog 3.4 % winst! 

Waar die stemmen vandaan kwamen, 
toont tabel 1. 

Tabel 1. Toeneming der aantallen geldige 
stemmen sinds 1953 a) 

Partijen 
P.v.d.A. 
K.V.P. 
A.R. + 
V. V.D. 
C.P.N. 
Totaal 

G 1953 T.K. '56 P.S. '58 G '58 
100 117 99 91 
100 96 100 100 

C.H.U. 100 89 100 84 
100 101 145 176 
100 90 78 65 
100 104 105 106 

G = Gemeenteraden; T.K. = Tweede 
Kamer; P.S. = Provinciale Staten. 

a) De verkiezingen voor de Provinciale 
Staten in 1954 worden in deze en 
volgende vergelijkingen ter wille van 
de overzichtelijkheid niet opgenomen. 

Duidelijk komt hier tot uiting dat de 
toeneming van onze partij in stemmen in 
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1956 onder het gemiddelde bleef, bij alle 
andere partijen echter nog wel meer en 
alleen de P.v.d.A. de grote winnaar was. 
Een veel grotere winnares echter werd de 
V.V.D. in 1958, toen socialisten en com
munisten 2 x een grote klap kregen, 
katholieken zich op het peil van 1953 (dus 
met 5 à 6°/o verlies) wisten te handhaven, 
de A.R./C.H.U. in mei een zeer groot ver
lies leden en al deze winst bij onze partij 
kwam 1), die zelfs in 2 maanden tijd nog 
20 % vooruitging. 

Zeer sprekend komen de grote ver
schuivingen der laatste jaren in Amster
dam tot uiting in tabel 2. 

Bij de eerste verkiezing in 1958 daalden 
deze linkse partijen van 59 tot 53,6•t., 
waarvan alle 3 partijen die in '56 bij het 
verlies betrokl!:en waren, profiteerden, 
met name de V.V.D. die 4,7°/o vooruitging. 
Zeer aanzienlijk was wederom het ver
lies van deze linkse groeperingen 2 
maanden later: van 53,6 naar 49,5°/o. Deze 
- 4,1°/o ging voor 3,6°/o naar de V.V.D., 
maar ook de "overigen" namen sterk toe. 
Sociaal Verbond en Sportbelangen ver
kreeg zelfs 2,18/e, de Partij voor Over
heidspersoneel 0,9°/e. Mede aan deze groei 
is de afbrokkeling der protestantse par
tijen met 1,80fo te wijten. 

1) In de plaats onzer inwoning (Voor
schoten), heeft zich eenzelfde ver
schijnsel voorgedaan. Bij vergelijking 
van de behaalde stempercentages der 
raadsverkiezingen in 1953 en '58 daal
de K.V.P. van 34 op 32, Prot. Christe
lijken van 33 op 30, P.v.d.A. van 20 op 
18 en steeg de V.V.D. van 13 tot 20! 

Interessant is de conclusie, die het 
Amsterdamse Bureau van Statistiek op 
grond van de stemresultaten voor de 
raadsverkiezing in de 75 stadsdistricten 
maakt: "Duidelijk komt naar voren dat 
de kiezers van de C.P.N. en - zij het in 
mindere mate - ook die van de V.V.D. 
het ongelijkmatigst over de stad zijn ver-

Parlementaire taalverrijl{ing 

Cf /Je er van der Goes van 
d1. Naters: Wij heb
ben de follow-up van dit 
op zichzelf prachtige 
systeem van verzoening 
van landbouw en natuur
bescherming nagegaan 
(Hand. Tweede Kamer, 
Dl. II, zitting '58159, pag. 
2369, l. kolom) 
Dezelfde: De ene hearing 
na de andere ... en men 
verslikte zich erin. (Hand. 
Tweede Kamer t.a.p.r. ko
lom) 

Heer Engelbertink: Men 
moet een overschottenbe
leid op de long run timen 
(Hand. Tweede Kamer. 
Dl. III, zitting '58159, pag. 
3209, r. kolom) 

Heer Den Uyl: Wij heb
ben gezien, dat op vrij 
grote schaal short-time 
vergunningen zijn aan
gevraagd en verleend. 
(Hand. Tweede Kamer, 
Dl. II, zitting '581'59, pag. 
2081, r. kolom). 

Staatssecretaris Van 
Rhijn: Ik weet niet, waar
om dit in het Engels moet 
worden gezegd, maar ik 
heb het overal in de lit
teratuur gevonden; ik 
spreek dus ook maar van 
minor ailments. (Hand. 
Tweede Kamer, Dl. III, 
zi:ting '581'59, psg. 3093, 
l. kolom) 

Staatssecretaris Van 
Rhijn sprak het verlos
sende woord: ik weet niet, 
waarom dit in het Engels 
moet worden gezegd; doch 
bracht de moed niet op 
om van (kleine) onge
steldheden te spreken. 

Met de geachte afgevaar
digden is het kwalijker 
gesteld. Met de follow-up 
bedoelt de heer Van der 
Goes van Naters, dat hij 
de ontwikkeling van het 
prachtige systeem is na
gegaan. Hij had daarvan 
beter kunnen spreken, 
want follow-up betekent 
voortzetting, ve·rvolg. 

Dat men zich in een 
hearing kan verslikken, 
lijkt me sterk, maar de
zelfde afgevaardigde zegt 
het. Overigens bedoelt hij 
met hearing raadpleging, 
wat echter geen hearing is 
want hearing is een juri
dische term voor verhoor 
en het betrof hier de ein
deloze voorbereiding van 
een wetsontwerp natuur
bescherming. 

De geachte afgevaar
digden Engeibertink en 
Den Uyl met resp. long 
run timen en short-time 
vergunningen hadden 
kunnen spreken van over
schotten beleid op lange 
termijn gericht en van tij
delijke vergunningen en 
zouden zich dan begrijpe
lijker hebben uitgedrukt 
voor het volk, dat de Han
delingen leest. Zij het niet 
zo geleerd en deftig. 

Bismarck moet eens ge
zegd hebben: Holland an
nektirt sich selbst. Het 
gaat er meer op lijken, 
dat we ons vrijwillig bij 
Engeland willen inlijven. 

VLIEGEND MEDIUM 

Freule Wttwaal van 
Stoetwegen: Dit massa
medium vliegt voorwaarts 
(Hand. Tweede Kamer Dl.. 

II. zitting '581'59, pag. 2363, 
l. kolom) 

De geachte afgevaar
digde had de televisie op 
het oog. Of de televisie
bezitters (al of niet op af
betaling) reeds een mas
sa vormen, laten we in het 
midden; zelfs dan kunnen 
we ons geen visuele voor
stelling maken van een 
voorwaartsvliegend mas
sa-medium. Misschien kan 
de televisiestichting ons 
dat op het scherm bre.,._ 
gen onder massa-regie 
van de geachte afgevaar
digde. 

DORENS ZONDER 
POINTE 

Heer Van der Goes van 
Naters: Het is dus volko
men rationeel, dat dit 
wetsontwerp er komt .•• 
maar als de staatssecreta
ris meent, dat hij daarmee 
op rozen zit, dan heeft hij 
het mis. 

Staatssecretaris Höppe
ner:. U wilt zeggen, dat er 
ook een paar dorens on
der zitten. Heer Van der 
Goes van Naters: En of, 
speciaal dorens, want hij 
is zeer sterk in mora. 
(Hand. Tweede Kamer Dl. 
II. zitting '58159, pag. 2369 
l. kolom) 

In mora zijn betekent in 
gebreke, in verzuim zijn
Wat zitten op speciale do
rens onder rozen te maken 
heeft met een staatssecre
taris, die in· verzuim is, 
begrijpen vermoedelijk 
slechts weinigen, indien 
al. De pointe ontbrak aan 
deze dorens. En dorens 
zonder pointe prikken 
niet. H. V. 

deeld". De V.V.D. is ook de enige partij 
die in elk stemdistrict winst boekte, ook 
ten opzichte van de twee maanden eerder 
gehouden verkiezingen. In het district 
Tuindorp-Buiksloot, dat het laagste ge
middelde inkomen per belastingplichtige 
in 1950 had, nl. 1 2.057 bedroeg de liberale 
winst ten opzichte van 1953 491°/o, waar
door het percentage V.V.D. stemmen in 
dat district steeg tot 6,5°/o. In 6 genoemde 
districten, allen met een gemiddelde in
komen per belastingplichtige in 1950 be
neden 1 2600 bedroeg onze toeneming 164 
tot 491'/o. Wel een duidelijk bewijs dat ook 
,.de kleine luyden", de mensen met kleine 
inkomens van de V.V.D. meer heil ver
wachten dan van de P.v.d.A. 

Voorkeurstemmen 
Interessant is het verloop van de voor

keurstemmen. Als steeds is dit bij de 
laatste verkiezingen het kleinste bij de 
K.V.P. (3,5°/o), vervolgens P.v.d.A. (3,9"/o), 
Pacifistisch Socialistische Partij (6,4'/o), 
A.R./C.H.U. (7,9"/o), V.V.D. (8,7°/o), Partij 
van Overheidspersoneel (10,6•/o), Sportbe
langen (13,1°/o), Communisten (15°/o) en 
Gereformeerd Politiek Verbond (18,4°/o). 
Opvallend dat de splinterpartijen juist 
door een bepaalde persoon aantrekkings
kracht uitoefenen, meer dan door be
ginsel. 

Bij de K.V.P. is dit percentage de laat
ste 4 keer nooit groter dan 3 :U. 0/o. Bij de 
V.V.D. is het steeds afgenomen: 11,41/o in 
'53, 10,1"/o in '56 en in 1958 9,1· en 8,7"/o. 
Het Amsterdamse Statistische Bureau 
verklaart dit aldus: "Het zal vooral de 
door deze partij voorgestane politiek zijn, 
die de nieuwe kiezers aantrekt en onder 
deze omstandigheden doet de voorkeur 
voor bepaalde kandidaten minder ter 
zake." 

Inderdaad, de aantrekkingskracht van 
ons nieuwe liberalisme blijkt ook reeds 
uit de snelle groei der jongeren
organisatie. 

Wel blijkt altijd bij onze partij een 
grote voorkeur voor de vrouwelijke kan
didaten, die bij de laatste verkiezingen in 
Amsterdam 3,13"/o van het totaal op de 
V.V.D. uitgebrachte stemmen verwierven. 
Bij de C.P.N. was dit nog iets hoger 
3,47"/o, bij de P.v.d.A. 1,29°/o en bij de con
fessionele partijen 0,480fo en 1,03'/o. (Bij de 
K.V.P. is dit steeds zeer laag). 

Conclusie 
Uit de analyse van tabel 2 bleek dat 

bijna 9/10 deel van de winst der V.V.D. 
tussen 26 maart en 28 mei 1958 behaald 
werd ten koste van de P.v.d.A. In het 
licht van de jongste gebeurtenissen, 
waarin de socialisten steeds extremer in 
hun eisen zijn geworden, ligt m.l. hier 
onze kans. De V.V .D. moet groeien door 
de afVallige socialistenstemmers op te 
vangen, onder wie zich nog vrij veel 
vrijzinnig-democraten bevinden. 

Het is mijn stellige overtuiging dat de 
V.V.D. met haar duidelijk en progressief 
program, ook op sociaal-economisch ge
bied, vele stemmen zal trekken, die voor
heen naar P.v.d.A. en protestants-christe
lijke partijen vloeiden. 

:Voorschoten 
M.. C. Tideman, econ. d1'"8. 

Teneinde vertragip.g in het op
nemen in ons blad te voorkomen, 
verzoeken wij de afdelingssecre
tarissen berichten over afdelings
activiteiten u i t s 1 u i t e n d te 
zenden aan het redactie-secreta
riaat van ons blad: Prinsengracht 
1079 te Amsterdam. 

Inlichtingen betreffende het lidmaat
schap der Volkspartij voor Vri,j'held ea 
Democratie zijn te verkrijgen bij de 
plaatselijke afdelingen en bij het Alge. 
meen Secretariaat: Koninglnnegracbt 61, 
'lf-Gravenhage (telefoon 1U 768). 



"Houdt de vrijheid hoog!" 

De Nederlanthe motor 

met een t.Dereldre putatie 1 

N. V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appl,~eclam 

VOOR DE WELVAART VAN MORGEN 

IN EEN LAND ZONDER ZORGEN 

IJVERT IEDER MET ONS MEE 

BUNDELT KRACHTEN: STEUNT V.V.D. 

, 
DE VRIES ROBBE & CO 

GORINCHEM 

staalconstructies 
metalen ramen en deuren 

VAN VLOTEN'S 
HANDELMAATSCHAPPIJ N. V. 

KEIZERSGRACHT 674 TELEFOON 32177 • 83490 (8 lijnen) 

AMSTERDAM 

koopt industriële objecten 

N. J'. Teer·, Bitumen· en V er/industrie 

Touwen & Co. 
Amsterdam 

Vierwindendwarsstraat I, tel. 46275-45393 

Fabrikante van prodokten voor: 

Houtbescherming (diverse kleuren) 

IJzerbescherming (op bitumen+ teerbasis) 

Betonbescherming (op bitumenbasis) 

Vochtige muren <op smconenbasïs> 

ABRAHAM VAN STOLK & ZOONEN 
KONINKLIJKE HOUtHANDEL N.V. 

STOBE • bekistingspiaten 
TIMMERFABRIEK • BOARDS 

HOUTBEREIDING 

Rotterdam • Telefoon 35400 - Postbus I I 00 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N.V. 



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

v/h J. W. Oonk & Co 
Telefoon 24941145 - Arnhem 
Postbus 42 

FABRIKANTE 
VAN 

NAADLOZE 
EN 

GELASTE 
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BETONKEIEN 
en 

BETON ANTI-KRUIPSTEEN 
In kleuren grijs en heiderood. 

• 
Voldoen aan de hoogste eisen. 
Keur en acceptatie op het werk . 

• 
N.V. Heesseltsche Steenfabriek v/h W. P. DE VRIES en CO 

Heesselt (Gem. Va rik) • Telefoon Ophemert K 3445 No. 271 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER & STAAL 

NON-FERROMETALEN 

SCHROOT 

SLOOPOBJECTEN 

SCHEPEN 

MACHINES 

N. V. Simons' Metaalhandel 
KATENDRECHTSELAAN 39 

ROTTERDAM 
TELEFOON 72630 

.. tuaus·· ~----~-
----....-d..L"ANDEL MIJ.N.V 

NORMAAL EN DIKWANDIGE STALEN PIJPEN 
~JJA~ 

VEER~ED~lC271a HEftDRil !DO AMBACHT TELOORDRECHT IKIB~Ol 6475en9~1~ 
"a &uur Dordrecht (KI8501 4792en 9792 ·Amsterdam ( K 20) 51376 

N.V. 

W. A. HOEI('s 
MACIDNE- EN ZUURSTOFFABRIEB; 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam 

Compressors voor alle gassen en lederen druk. 
Installaties voor de bereiding van zuurstof, stikstof enz. 
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De verklaring van 
Prof. Oud 

(Zie pag. 3) 

e kiezers vragen een duidelijke, redelijke, 
ondogmatische, waarlijk liberale politiek 

:, Drees Of Romme was de leus, waaronder de verkiezingsstrijd in 1956 
'\ van bepaalde zijden werd gevoerd. 

altijd in beginsel te belijden, kwam prof. Duynstee in "De Maas bode", 
die terecht ziet aankomen, dat DUIZENDEN ANTI-SOCIALISTISCHE 
KATHOLIEKEN V.V.D. ;lULLEN STEMMEN, in een hoogst ge
kunstelde en ingewikkelde redenering waarschuwen, dat wie de samen
werking van K.V.P. en P.v.d.A. niet wenst, niet V.V.D. moet stem-

Een onwaarachtige leuze, omdat zij, die haar propageerden, toen 

~[:~~e:.isten, dat zij de consequenties daaruit t o c h niet zouden 

Drees Of Romme was de leuze. Drees èn Romme is het toen t o c h 
eer geworden. 
De kiezers voelden zich bij de neus genomen - een wel zeer onaan
naam gevoel ! 
Wij zouden, zo schreven we op deze zelfde plaats in ons blad van 20 
ril1957, de intelligentie van ons kiezerskorps bepaald onderschatten, 
nneer we veronderstelden, dat het hieruit de consequentie niet zou 

ekken en zich een dergelijk onaangenaam gevoel een tweede keer niet 
u besparen. 
De kiezers hebben de consequenties getrokken. Zij hebben daar
. zelfs de volgende Kamerverkiezing niet afgewacht, maar bij de Sta-
n- en Raadsverkiezingen van 1958 hun voorlopig oordeel reeds uitge
roken en de V.V.D. een KLINKENDE OVERWINNING bezorgd. 
Een overwinning, welke de zenuwen van de coalitiegenoten van het 
egeringsblok heeft aangetast en hen oolf voor DEZE verkiezing het 
gste doet vrezen. 

1
1, Geen politieke radio-uitzending wordt er gegeven, geen verkiezings-

vergadering gehouden en geen propaganda-artikel geschreven, 
de V.V.D. speelt daarin de hoofdrol. 

Het is een GRATIS RECLAME, waarvoor wij even erkentelijk kun
·n zijn als voor de wassende stroom aan financiële bijdragen, die voor 

eigen propaganda van de V.V.D. uit geheel het land op de Haagse 
oninginnegracht binnenvloeit. 
ZO SNIJDT HET MES AAN BEIDE KANTEN: naast de eigen, 
chtstreekse propaganda, die onvermijdelijk geld kost, staat de GRA
S PROPAGANDA, die onze politieke tegenstanders voor ons voeren. 
De V.V.D., zo klinkt het in de commentaren door, verstoort onze rust. 
De V.V.D. is de spelbreekster in onze compromissen-politiek. 
De V.V.D. verkondigt zo maar positief en bij voorbaat, dat zij na de 
rkiezingen niet met de socialisten in een Kabinet zal gaan zitten. 
De V.V.D ....... De V. V.D ....... De V. V.D ....... 
Dag aan dag hoort, ziet en leest de kiezer maar steeds: V.V.D. 
I Dat is het ideaal van alle reclame-experts, want de kiezer, die 12 maart 
~ar de stembus trekt, zal het ook onderweg nog in de oren klinken: 

V.V.D. V.V.D. V.V.D. ! 

yrees maakt vindingrijk, maar sticht tegelijk verwarring. · 
·. Vrees en vindingrijkheid kunnen wij beide in het socialistische, 
aar óók in het rechtse kamp aantreffen. 
:De K.V.P. spande daarbij in de afgelopen week de kroon. 
'Terwijl prof. Romme voortgaat, de VOORKEUR VAN DE K.V.P. 
OOR DE BREDE-BASIS-SAMENWERKING met de socialisten nog 

~················ ........................................................... . 

ATTENTIE!!! ATTENTIE!!! 

luistert vriidag 6 februari a.s. over de zender Hilversum 11 
(298 m) van 19.20-19.30 uur naar 

.. DE STEM VAN DE V.V.D." 

Spreekster: mevrouw mr. J. M. Stoffels-van Haaften, Lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

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

men, maar ...... K.V.P. ! 
Dat is nu precies te veel gevergd van de GOEDGELOVIGHEID VAN 

DE INTELLIGENTE KATHOLIEKE KIEZER, die bovendien heeft 
moeten vaststellen, hoe een onafhankelijk man als mr. Van Rijckevorsel 
door het werk van "actie-comité's" binnen de K.V.P. van zijn plaats 
werd gedrongen en vrijwel zeker niet in de Kamer zal terugkeren. 

I n de K.V.P. is ongetwijfeld veel mogelijk, maar dat de rood ge
kleurde K.A.B.-ers op de K.V.P.-lijst zouden moeten stemmen om 

DE VOORTZETTING VAN DE BREDE-BASIS-POLITIEK MET DE 
SOCIALISTEN mogelijk te maken en dat de anti-socialistische katho

(vervolg op pag. 3) 

Als het vrijh.eidsleger nadert, slaat 
Romme de angst om het hart __ j 



Flitsen van Het Binnenhof groeien tot een kartel, dat algemeen ver
bindend zou zijn, want door de verorde
nende bevoegdheid kan het bestuur van 
een bedrijfschap in feite betzelfde doen 
als een algemeen verbindend verklaard 
kartel. 

Twee nieuwe beclriifschappen • Voor het eerst ingesteld via de 
wet - De VVD acht overleg tussen werkgevers en arbeiders ook in 
de economische sfeer belangriik • Verkeerde indruk bii staats
secretaris Schmelzer- Rechtzetting van prof. dr. H. J. Witteveen 
in de Eerste Kamer- Waarschuwend woord in rapport van Tel
dersstichting. 

Een zeer goede motivering van de toe 
te kennen verordenende bevoegdhedenis 
dus noodzakelijk. In dit opzicht schieten 
SER en regering tekort. De motivering 
bewijst niet, dat de toekenning in bet al
gemeen belang nodig zou zijn. Zij toont 
alleen aan, dat de verordenende bevoegd
heden in bet belang van de desbetreffen
de bedrijfstak gewenst zijn en zij tracht 
dan aannemelijk te maken, dat bet ge
vaar voor een aantasting van de belan
gen van anderen "nagenoeg afwezig" zou 
zijn. 

De politieke partijen hebben de VVD 
in de kringen van de arbeiders ten 

onrechte stelselmatig zwart gemaakt, ten
einde daardoor zelf witter te schijnen. 
Angst voor de groei ;van de VVD speelt 
daarin nu ook een rol. 

Er is, en wordt, voortdurend een zo 
verdraaide voorstelling gesuggereerd van 
de denkbeelden, die in de VVD leven, dat 
zelfs de Intelligente, vriendelijke staatsse
cretaris Schmelzer, onder invloed van die 
suggesties een verkeerde Indruk heeft 
kunnen krijgen van de op papier vastge
legde opvattingen van de VVD over de 
PBO. 

Dat bleek vorige week in de Eerste 
l{amer bij de behandeling van de twee 
wetsontwerpen tot instelling van een be
drijfschap voor de detailhandel in aard
appelen, groente en fruit, en van een be
drijfschap voor de detailhandel in alco
holhoudende dranken. 

Onze geestverwant prof. dr. H. J. Wit
teveen heeft gezorgd voor een rechtzet
ting. 

• • • 

Vooraf dient men te weten, dat staats
secretaris Schmelzer zeer onlangs 

in zijn rede bij de installatie van het be
drijfschap voor de zeepindustrie, de aan
dacht heeft gevestigd op een accentver
schuiving, die zich voordoet in de opvat
ting over de bedrijfsorganisatie. 

Men gaat minder de nadruk leggen op 
verordenende bevoegdheden, zei hij; men 
gaat meer en meer als het belangrijkste 
beschouwen de samenwerking en bet 
overleg met de werknemers, waarvoor in 
tal van gevallen geen verordenende be
voegdheden nodig zou zijn. 

De staatssecretaris gaat daarmee in 
dezelfde richting van het (Katholieke) 
Centrum voor Staatkundige Vorming, 
dat er ook op attent heeft gemaakt, dat 
de ontwikkeling van die samenwerking 
het belangrijkste element is en dat men 
in veel gevallen daarmee zou kunnen voJ
staan en ook beter zou doen met be
drijfschappen op te richten met zeer wei
nig of zelfs geen verordenende bevoegd
beden. 

••• 

Staatssecreta,ris Schmelzer heeft deze 
opmerkingen gemaakt als een 

kritisch geluid op het voorwoord bij de 
tweede druk van het rapport van de 
Teldersstichting over de publiekrechtelij
ke bedrijfsorganisatie. 

Nu zou ik willen zeggen, aldus prof. 
Witteveen, dat het mij heeft verwonderd, 
dat de staatssecretaris dit voorwoord op 
dit punt heeft menen te moeten kritise
ren, want in bet voorwoord wordt juist 
dezelfde ontwikkeling aangewezen! 

Er wordt om te beginnen opgemerkt, 
dat men meer en meer naast een 
regelende economische taak van de be
drijfslichamen, de betekenis ziet van de 
samenwerking en het overleg, die, ook bij 
een zuiver adviserende taak, een rol zou
den kunnen spelen en tevens in het me
debewind van belang zouden kunnen zijn. 

Het schijnt, dat de staatssecretaris de 
Indruk beeft gekregen, dat de Telders
stichting dat overleg alleen zou willen 
zien in de sociale sfeer en niet in de 
economische sfeer en dat hij daarop voor
al zijn kritiek richt. Dit wilde prof. Witte
veen rechtzetten. 

Dat is bepaald niet de bedoeling van 
bet curatorium van de Telderstichting 
geweest, zei hij. Ik dacht ook, dat dit uit 
de tekst eigenlijk wel duidelijk bleek. Op 
bladzijde 35 van dit voorwoord wordt 
met zoveel woorden gezegd: 

"Nauwer overleg tussen werkgevers en 
werknemers zou meer begrip kunnen 
wekken voor de economische en sociale 
positie van de bedrijfstak, en zo tevens 
bet juiste klimaat kunnen scheppen voor 
een vrijere loonpolitiek". 

• • • 

Daaruit blijkt dus, vervolgde onze 
geestverwant, dat de Teldersstich

ting het overleg in de economische sfeer 
eveneens als belangrijk beschouwt. Maar 
dit is natuurlijk iets anders dan het tref
fen van regelingen, bet maken van ver
ordeningen op economisch terrein. 

Het komt mij dus voor, dat wij het 
over de ontwikkeling, die gewenst is, de 
richting waar bet been zal moeten gaan, 
in belangrijke mate eens zijn. 

Wij bereiken dan een grotere mate van 
overeenstemming dan men zou opmaken 
uit de toon van de rede van de staats
secretaris, wanneer men niet nauwkeu
rig van het voorwoord van het rapport 
van de Telderstichting zou hebben kennis 
genomen. Ik geloof, dat deze ontwikke-

ling in de richting van meer overeen
stemming verheugend is. 

Juist daarom vond prof. Witteveen het 
jammer, dat de twee nieuwe bedrijf
schappen geheel in tegenstelling tot deze 
ontwikkeling staan en tendenties mee
brengen die gevaarlijk kunnen zijn. Hiermee is dus al dadelijk een omke

ring van de bewijslast tot stand geko-Immers, bij beide bedrijfschappen speelt 
de wens tot samenwerking en overleg 
met de werknemers een zeer geringe rol. 
Bij de detailhandel in alcoholhoudende 
dranken is het aantal georganiseerde 
werknemers niet meer dan 35. Dat ge
ringe aantal werknemers was juist het 
struikelblok voor deze bedrijfschappen, 
waardoor het zo lang heeft geduurd voor
dat tenslotte tot oprichting van deze be
drijfschappen (voor het eerst via de wet) 
kon worden gekomen. 

men. 
* $ I); 

Het belangrijkste punt in het betoog 
van de SER en de regering is, dat 

de bedrijfschappen geen regelende be
voegdheid krijgen op het terrein van de 
prijsvorming zelf. De regeling beperkt 
zich tot de overige verkoopvoorwaarden: 
het geven van geschenken, bet toestaan 
van kortingen, het aanduiden van de 
kwaliteit en de kwantiteit en de krediet
verlening. • • • 

Men zou kunnen zeggen: deze be
drijfschappen ontstaan niet van

wege het overleg met de we•:knemers, 
dat men nastreeft. Het motief voor deze 
bedrijfschappen ligt blijkbaar wèl bij de 
verordenende bevoegdheden, bij de wens 
om regelingen te treffen op economisch 
terrein. 

De motivering lijkt heel fraai en zij 
zou ook wel aanvaardbaar zijn, indien 
maar vaststond. dat er met betrekking 
tot de prijs van het artikel inderdaad 
een vrije concurrentie zou bestaan. Dit 
behoeft echter volstrekt niet het geval 
te zijn. 

In de eerste plaats kan zich de situatie 
voordoen, dat de prijs wordt vastgesteld 
door de fabrikant. In dat geval is er 
voor de handelaren geen sprake van con
curreren met de prijs. De détailhandela
ren kunnen alleen met elkaar concurre
ren in de overige verkoopvoorwaarden. 

Het is ook zo. dat de verordenende 'be
voegdheden, die deze bedrijfschappen 
zouden krijgen, geheel liggen op het ter
rein van de mededinging. 

Bij de discussie over deze bedrijf
schappen in de SER is terecht door de 
heer Roemers (soc.) de opmerking ge
maakt, dat een bedrUfslichaam in een 
dergelijk geval zeer gemakkelijk kan uit-

Zouden deze voorwaarden doOl.· het be
drijfschap worden geregeld, dan zou 
daarmee in die situatie alle concurrentie 
worden uitgesloten. 

• 
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Deze Burger 
was het - het zij in alle bescheidenheid gezegd - geheel eens met de 
uitmuntende politieke daad van de heer Oud om thans reeds, uitdruk
kelijk en openlijk, te verklaren dat de V.V.D. in geen geval in een kabi
net zal zitting nemen, waarvan ook de P.v.d.A. deel uitmaakt. 

Afgezien van de teneur dezer verklaring ben ik het ook en vooral 
eens met het feit, dat zij nu, vóór de verkiezingen, is afgelegd. Het 
kiezersvolk weet nu, wat het ten aanzien van het belangrijkste princi
piële standpunt, van onze partij te verwachten en niet te verwachten 
heeft. Het kiezersvolk heeft er re c h t op dit te weten, want juist dit 
punt is, in vele gevallen, doorslaggevend voor zijn keuze. 

Daarom vind ik het aan de ene kant zo verwonderlijk en aan de an
dere kant zo veelzeggend, dat juist de anti-revolutionairen en de Chris
telijk-Historische Unie zich over dit punt niet hebben uitgelaten. 

Meer veelzeggend dan verwonderlijk, omdat door het niet-afleggen 
van een verklaring ten deze door deze beide partijen, toch wel in ieder 
geval d e z e conclusie getrokken kan worden: door niet te zeggen "ik 
doe niet mee", zegt men: ,,ik doe misschien wèl mee". En door di t te 
zeggen, zegt men genoeg. 

Zou ik het ver mis hebben, wanneer ik nu reeds uit hoofde van die 
niet-positieve stellingneming èn uit hoofde van het feit, dat de heer 
Romme uitdrukkelijk heeft gezegd voorstander van de brede basis te 
zijn, voorspel dat de heren na hun wijde vlucht op de vleugelen der pre
verkiezingsrhetoriek, op hun aloude brede basis zullen terugkeren? 

In ieder geval blijkt uit hun stilzwijgen ten aanzien van dit allerbe
langrijkste punt, dat zij daartoe bereid zijn en dat zij de mogelijkheid 
ervan geenszins verwerpen. 

En zou ik het ver mis hebben, wanneer ik voorspel, dat onze V.V.D. 
dan weer alléén zal komen te staan in het parlement, als (zo loyaal mo
gelijke) oppositie in splendid isolation? 

Zulk een isolation echter is alleen dàn splendid, wanneer de invloed 
door de geïsoleerde uitgeoefend op het landsbeleid, sterk genoeg is om 
door het volk gehoord en door de regering au serieux genomen te wor
den. 

Juist wie in de oppositie is, moet zijn kracht zoeken en kan deze vinden 
in de sterkte zijner argumenten en in de wijze waarop deze te berde wor
den gebracht. 

Zowel in aantal en hoedanigheid worde onze fractie zo sterk mogelijk. 
En dit was nu eens geen grapje, maar een klein, geschreven, verkie

zingsspeechje van 

-
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Er kan zich ook de situa.tie voordoen, 
dat de ondernemers In de bpdrijfs

tak een privaatrechtelijke prij.srq~<'ling 

hebben afgesloten. Ook dan zal h..t na.
tuurlijk zo zijn, dat, wanneer b('l be
drijfschap de overige voorwaardr·n re
gelt, er in die bedrijfstak in het ~eheel 
geen, althans zeer weinig concmTcntie 
zal overbl~iven. 

Wanneer die situatie zich zou voor
doen, zou de regeling door bet bf'drijf
schap een geheel andere betekeni~< krij
gen dan in bet advies van de SER en 
het betoog van de regering wordt voor
gesteld. 

Het zou dan zo kunnen zijn, dat door 
bet bedrijfschap in feite de marktrege
ling van het kartel waterdicht wordt 
gemaakt. Het kan zeer wel zijn, dat het 
bij een privaatrechtelijke regeling tus
sen de ondernemers juist zeer mo•·llijk is 
om de secundaire verkoopvoorwanrden 
te regelen. Een dergelijke leemte In de 
kartelwetgeving zou dan door h<'t be· 
drijfschap worden gedicht. 

Het is voor dergelijke gevaren, dut het 
rapport van de Teldersstichting een 
waarschuwend woord heeft laten horen. 

Prof. Witteveen bad de indruk, dat In 
de detailhandel in alcoholhoudend(' dran· 
ken de boven uiteengezette sil u a ties 
zich voordoen, Hij had de Indruk. dat 
voor sommige produkten de prijs wordt 
vastgesteld door de fabrikant en dat 
voor andere produkten ook wel prijt<rl'ge
lingen bestaan. 

• • • 

I k moet zeggen, antwoordde staats
secretaris Schmelzer, dat de t,et·echt

wijzing van prof. Witteveen ovl'r mijn 
opvatting naar aanleiding van het jong. 
ste voorwoord op het Teldersrapporl, mij 
wel heeft getroffen. 

Ik bad inderdaad de indruk uit dit do
cument. aldus de staatssecretaris. dat de 
Teldersstichting niet zoveel oog had 
voor de waarde van overleg en b<'raad 
tussen werkgevers en werknem•~rs en 
met name niet voor dat 011 economisch 
terrein. 

Nu prof. Witteveen duidelijk heeft 
verklaard, dat bij en ook de Tdders
stichting van mening zijn, dat wl'i dege
lijk beraad en overle,g over economische 
en over sociale vraagstukken vrucht
baar kan zijn, kan ik alleen zegg<'n dat 
ik bet als een nieuwe stap vooruit be. 
schouw in de richting, waarin d•· rege• 
ring zich graag beweegt. . . . 
Overigens moest drs. Schmelr.er toe· 

geven, dat er in de twee nieuwe 
bedrijfstakken weinig werknemr·rs zijn 
en dat er nog aanzienlijk veel minder 
werknemers georganiseerd zijn in deze 
bedrijfstakken. 

Over de mate, waarin in de onder· 
bavige bedrijfstakken nog prijsconcur· 
rentie bestaat. dan wel deze in privaat. 
rechtelijke sfeer is geregeld en bepe;,okt, 
kon de staatssecretaris niets meedelen. 
Maar de minister van Economis<,ht" Za· 
ken, zei hij, beeft de bevoegdheid een 
machtspositie, die in strtid is met het 
algemeen belang, aan te tasten. Hij kan 
aan een verordening van bet bedrijf· 
schap zijn goedkeuring onthouden. 

Als wij voorzichtig en waakzaam zijn, 
zo besloot de staatssecretaris, en wij het 
juiste midden tussen waakzaamhl'id en 
de vrije ontplooiing van het bedrijfs
leven door de bedrijfsgenoten in acht 
nemen, dan gaat de PBO een hPilzame 
weg op. 

Zonder hoofdelijke stemming zijn bei· 
de wetsontwerpen aanvaard, nadat dus 
prof. Witteveen had getuigd van de no
dige voorzichtigheid en waakzaamheid, 
opdat de consument, en dus ook de ar· 
belder in bet algemeen, niet de dupe 
wordt van het uitschakelen van concur
rentie via de PBO. 

Maar men moet er zich niet over ver
wonderen als er suggestief alleen maar, 
wordt rondverteld dat prof. Witteveen 
"natuurlijk" bezwaar bad tegen de in•' 
stelling van nieuwe bedrijfschappen, die 
gebaseerd zijn op de samenwerking van 
werkgevers en werknemers. 

V. V.D. 

WIE VOLGT? 

Van de afdelingen Winswn (Gr.) 
en Zuidhom der Partij ontving het 
Hoofdbestuur extra bijdragen voor 
het Verkiezingsfonds, respectiev 
lijk groot f 100.- en 1 50.-. 

Het goede voorbeeld, dat doo 
deze twee betrekkelijk kleine afd 
lingen der Partij werd gegeven, 
verdient navolging, zeker van de 
grotere afdelingen. Wie snel helpt, 
helpt dubbel! 

Laat de afdelingen in de komen• 
de weken denken aan giro 67880 
name van V.V.D. Den Haag. 



VRIJHEID EN DEMOCBATm 

Strijen had een V.V.D.-primeur 

Professor Oud start de 
verkiezingscampagne 

,,In Strijen begint de victorie" 
De propaganda-feestavond, die de afdeling Hoeksche Waard van de Jongeren Orga

nisatie Vrijheid en Democratie in samenwerking met de Ondercentrale Hoeksche 
Waard van de V.V.D. jaarlijks organiseert, trekt elk jaar opnieuw veel bezoekers, 
maar nog nooit was de belangstelling zo groot als voor de avond van woensdag j.l., 
die in zaal Kruithof te Strijen werd gehouden. Twee weken tevoren waren alle kaar
ten reeds uitverkocht en had de zaal niet 400 maar b.v. 600 bezoekers kunnen bevatten, 
dan was zij ongetwijfeld ook geheel gevuld geweest, zo deelde de voorzitter van de 
I.O.V.D. mede. Het feit, dat de voorzitter van de V.V.D., prof. mr. P. J. Oud, op deze 
avond het woord voerde, was uiteraard niet vreemd aan deze grote belangstelling. Met 
deze avond had de Hoeksche Waard intussen een primeur, want het werd de start van 
de verkiezingscampagne van de v.v.D. in Nederland. 

Dit was een gevolg van toevallige om
standigheden, zo zeide prof. Oud. De af
spraak om te komen spreken was al ge
maakt voor de crisis in het kabinet. En 
daar de heer Oud zijn toezegging toch 
wilde honoreren, had de Hoeksche Waard 
deze primeur. In de Hoeksche Waard 
kan men nu zeggen: ,.In Strijen begint 
de victorie", aldus prof. Oud, waarbij hij 
zich dus optimistisch toonde ten aanzien 
van de te verwachten verkiezingsuitslag 
voor de V.V.D. 

De jongeren 
In zijn welkomstwoord zeide ook de 

voorzitter van de afd. Hoeksche Waard 
van de J.O.V.D., de heer C. Hoorweg, de 
verkiezingen met vertrouwen tegemoet te 
zien. Hij herinnerde aan de groeiende be
langstelling, die er bij de jeugd is voor 
de liberale beginselen, een belangstelling, 
die in onze omgeving heeft geleid tot op.. 
richting van twee afdelingen van de 
.J.O.V.D., een op IJsselmonde en een op 
Voorne-Putten. Momenteel is de afdeling 
bezig ook op Goeree-Overflakkee een 
afdeling te stichten. 

De heer Hoorweg waarschuwde er 
voor, dat men niet moet denken dat men 
er nu is, nu de V.V.D. de wind mee heeft. 
Het moeilijke werk gaat pas komen, zo 
meende hij. Hij drong er bij de jongeren 
op aan meer belangstelling te tonen voor 
contactbijeenkomsten buiten de streek, 
opdat men zich gezamenlijk zal kunnen 
bezinnen op de problemen, die er natio
naal en internationaal voor de jongere 
generatie liggen. Verder vroeg hij de ou
deren om de jongeren een kans te geven 
zich in te werken in de besturen van de 
V.V.D.-afdeling en om de jongeren een 
plaats te geven op de kandidatenlijsten 
voor vertegenwoordigende lichamen. 

Prof. mr. Oud 
Prof. mr. Oud, aansluiter.d op de woor

den van de heer Hoorweg, wees er op, 
dat het uitermate belangrijk is, dat jon
geren vroeg gaan deelnemen aan de po
litieke strijd. Dat stimuleert de belang-

stelling en men voorkomt, dat er hiaten 
ontstaan in de leeftijdsopbouw van de 
vertegenwoordigers van de V.V.D. Het 
parlement moet niet alleen een afspiege
ling zijn van de verschillende beginselen, 
die er in het Nederlandse volk leven, 
maar ook van de leeftijdscategorieën. 

De ervaring van de ouderen en het 
elan van de jongeren moeten samenspe
len. Spr. stelde de vergelijking van een 
horloge, waarbij hij de jeugd de veer 
noemde en de ouderen de regulateur. 
Beide zijn nodig om het uurwerk goed 
te laten lopen. Het verheugde spr. dat 
de V.V.J;l. op haar algemene vergadering 
zaterdag j.l. in Hilversum op de kandi
datenlijst voor de Tweede Kamer, aan 
enkele jongeren plaatsen had gegeven, 
waar de mogelijkheid van directe verkie
zing in kan zitten en die in het andere 
geval toch altijd gelden als eerste plaats
vervangers. 

Sprekende over de ko!Dende vervroec
de verkiezingen liet de heer Oud de ce
hele ontwikkeling aan de Nederlandse 
politieke hemel sinds 1945 de revue 
passeren. De direct na-oorlogse tijd was 
de tijd van een noodtoestand, die bijzon
dere Blaatregelen vereiste. Men zou kun
nen sprèken van een economische ,.staat 
van beleg". Daarom was toen 'n regering 
op een zo breed mogelijke basis nodig. 
In .de loop van de tijd is het grote prin
cipiële verschil tussen de socialisten en 
niet-socialisten zich gaan manifesteren. 
Het verschil ligt opgesloten in het ant
woord op de vraag: wilt gij, dat het eco
nomische leven geheel door de staat 
wordt beheerst, of dat zoveel mogelijk 
moet worden overgelaten aan de vrije 
maatschappelijke werkzaamheid? De li
beralen staan op het standpunt, dat de 
regering slechts de taak heeft de voor
waarden te scheppen voor een gezonde 
ontwikkeling van de zelfwerkzaamheid. 
De socialisten geloven daar niet in. Mi
nister Hofstra noemde de middenstanders 
tens ,.die dwaze zelfdoeners" aldus sp1. 
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lieken op DIEZELFDE K.V.P.-lijst zouden moeten stemmen om DIE 
ROOD-ROOMSE SAMENWERKING EINDELIJK TE DOORBRE. 

KEN, dus om precies het omgekeerde te bereiken, is teveel gevraagd 
van de politieke goedgelovigheid van onze katholieke landgenoten. 

Wie t e slim wil zijn, schiet zijn doel voorbij! 
Politiek betekent: een keuze doen. 
De V. V.D. heeft haár keuze gedaan en heeft die openlijk uitgesproken. 

De K.V.P. vermijdt die keuze en brengt haar eigen kiezers in verwar
ring. 

Prof. Duynstee en anderen propageren een rechts of "christelijk" 
Kabinet. Maar de christelijk-historische woordvoerders hebben in de 
afgelopen jaren voor en na verkondigd, daar NIETS VOOR TE VOE· 
LEN. 

En de anti-revolutionairen? 
Men leze in het laatste nummer van "Nederlandse Gedachten", het 

officiële orgaan van de Anti-revolutionaire Partij, de aanval op de 
"Roomsen" onder de titel: "Het gokken'', waarbij het katholieke Ka
merlid, de heer Blaisse, als de grote kampioen voor de "voetbalgok" 
wordt aangewezen en waarbij smalend wordt vastgesteld: "Rooms 
heeft alvast de eerste prijs gewonnen en rood komt hoogstens voor de 
tweede in aanmerking". 

DAT ZIJN DAN DE TOEKOMSTIGE CHRISTELIJKE BONDGE· 
NOTEN ONDER ELKAAR ! 

Honderdduizenden Nederlandse kiezers en kiezeressen zijn dit alles 
VOLLEDIG BEU geworden. 

Zij vragen een duidelijke, redelijke en ondogmatische politiek, die 
de sociale rechtvaardigheid (ook in de loonpolitiek) tegenover alle 
groepen van ons volk betracht, 
de vrije krachten in de maatschappij stimuleert 
en uitgaat van de erkenning, dat alleen produktiviteitsverhoging, 
kapitaalvorming en spaarzin de welvaart kunnen scheppen, zonder 
welke het jongere geslacht in ons land geen toekomst meer zou 
hebben. 

Zulk een REëLE, ONDOGMATISCHE, WAARLIJK LIBERALE 
POLITIEK zal na 12 maart kunnen worden gevoerd NAAR DE MATE, 
WAARIN DE KIEZERS DE V.V.D. ZULLEN VERSTERKEN. 

Derde macht 
De economische ,.staat van beleg" was 

de socialisten na de oorlog wel naar de 
zin, aldus spr. Zij zien de geleide econo
mie als een beginsel-uitgangspunt. De 
liberalen doen dat niet. Toen de V.V.D. 
in 1948 aan de regering deelnam, deed zij 
de ervaring op, dat zij en de A.R. en C.H. 
in feite buiten het beleid stonden. De 

A.W. A. 

P.v.d.A. en de K.V.P. deelden de lakens 
uit, de anderen fungeerden als een ge
velversiering, die prof. Romme gaarne 
ziet met het oog op de uiteenlopende op
vattingen inzake politiek-zakelijke vraag
stukken in zijn partij. 

Voor de verkiezingen in 1952 heb ik al 
gezegd, aldus de heer Oud: als wij de 
brede basis willen handhaven, is het 

(Vervolg op pag. 5) 
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De verklaring van Prof. Oud 
"De V.V.D. zal niet deelnemen aan een 

Kabinet, waaraan de socialisten meedoen 
en stelt er prijs op, dit reeds nu aan de kie
zers mee te delen, opdat zij weten, wat zij 
aan de V.V.D. hebben". 

Aldus verklaarde volgens het verslag in 
ons blad van de vorige week partij- en frac
tievoorzitter prof. Oud op de Gelderse Land
bouwdag van de partij, te Arnhem. 

Dit leek ons een duidelijke verklaring, 

Geen enkele twijfel 
mogelijk 

spel van stelling en tegenstelling, van nuan
cering en precisering. Hoe de oorspronkelij
ke stelling na dat spel eruit zal zien, laat 
zich nog niet vaststellen". 

waar geen speld tussen te krijgen is. Het is "Het Parool" merkt naar aanleiding hier-
"klare taal", zoals het Haagse liberale dag- van op: 
blad "Het Vaderland" instemmend schreef. 

mogen geloven, is het dat allerminst. Na 
"allerlei tot meningsvorming en standpunt
bepaling leidende gedachtenwisseling', na 
het 11Spel van stelling en tegenstelling", kon 
prof. Ouds uitspraak, genuanceerd en ge
preciseerd, blijkbaar óók betekenen: De 
V. V.D. is er onder bepaalde omstandigheden 
niet helemaal afkerig van samen met de 
P.v.d.A regeringsverantwoordelijkheid te 
dragen. En daarmede zouden alle kaarten 
nog in het spel zijn en is de gehele onzeker· 
heid in de Nederlandse politiek terugge
keerd". 

Met enige verwondering lazen wij dan "Wij hebben deze passage in haar geheel 
ook in een hoofdartikel van de "Nieuwe geciteerd, notuurlijk ook wel een beetje uit Wij kunnen "Het Parool'' troosten, dat 
Rotterdamse Courant" (van 24 januari) eerbied voor dit deftige proza, maar vooral ook wij niet geheel begrijpen wat daar nu 
deze zinsneden: toch wel, omdat wij, ook na herhaalde Ie- eigenlijk staat. 

"Men mag haar (die verklaring) niet los zing, er niet geheel zeker van zijn precies Het is echter niet de enige troost, die wij 
zien van hetgeen er in het nog te publiceren te begrijpen wat er staat. dit blad kunnen bieden. Wij kunnen tevens 
liberale verkiezingsmanifest zal staan. Zij Wij zijn geneigd, dit betoog, wat minder uit de beste bron verzekeren, dat het zich 
is stellig, gezien dit vroege stadium, ook te sibillijns en daardoor misschien wat duide- geen zorgen hoeft te maken, dat op dit punt 
beschouwen als een fase in de discussie, die I ijker, aldus te kunnen parafraseren: prof. nu weer "de algehele onzekerheid in de 
zich in de vorm van verkiezingsstrijd aan Oud heeft dat nu wel verklaard, maar daar- Nederlandse politiek" zou zijn terugge-
het afspelen Is. A•s zodanig is zij niet meer mee is natuurlijk niet gezegd, dat het ten- keerd. 
don een stelling, die wordt geponeerd en slotte niet geheel anders kan uitpakken. De verklaring van de heer Oud is gloshel-
waaromheen zich nog allerlei tot menings- De V.V.D. denkt er niet over zitting te der en laat geen enkele twijfel bestaan. 
vorming en stondpuntbepaling leidende ge- nemen in een Kabinet met socialisten- dat "Het Parool" zal goed doen, zich aan dit 
dachtenwisseling kan ontwikkelen - een leek zo duidelijk. Maar als wij de N.R.C. uitgangspunt van prof. Oud te houden . 

i • • • • • • • • • • 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Overzicht spreekbeurten 
verkiezingscampagne 

Een grote stroom vergaderingen wordt door onze partij-afdelingen door het 
gehele land belegd. De leden van onze Tweede en Eerste Kamerfractie en de 
kandidaten op verkiesbare plaatsen nemen aan deze grote campagne deel. 

Onderstaand vindt u een voorlopige opgave van de data en de verschillende 
plaatsen, waar de vergaderingen worden gehouden. 

30 januari: 

31 januari: 
2 februari: 

3 februari: 

6 februari: 

9 februari: 
10 februari: 

11 februari: 

13 februari: 

16 februari: 

17 februari: 

18 februari: 
19 februari: 

20 februari: 

23 februàri; 
24 februari: 

25 februari: 

26 februari: 

27 februari: 

28 februari: 
2 maart: 

3 maart: 

4 maart: 

5 maart: 

6 maart: 

7 maart: 
9 maart: 

10 maart: 

Hengelo 
Huizen 
Pesse 
Hummelo /Keppel 
Hoek van Holland 
Eelde 
Wageningen 
Zeist 
Puttershoek 
Gouda 
Ede 
Rotterdam 
Franeker 
Epe 
Winterswijk 
Geldermalsen 
Gorinchem 
Hilversum 
Oude Pekela 
Zelhem 
Rijswijk 
Arnhem 
Boskoop 
Hoogvlier/Pernis 
De Bilt/Bilthoven 
Witmarsum 
Varsseveld 
Leiden 
Olst 
Bussum 
Leek 
Zuidwijk/Pendrecht 
Ommen 
Delfzijl 
Haren 
Zeist 
Wageningen 
Zuidhorn 
Achtkarspelen 
Deventer 
Diever /Dwingelo 
De Bilt/Bilthoven 
Hilversum 
Smallingerland 
Driebergen/Rij senburg 
St. Maartensdijk 
Beilen 
Rijswijk 
Meppel (J.O.V.D.) 
Barneveld 
Zwolle 
Rotterdam 
'Voorburg 
Leiden 
Almelo 
Goor 
Leens/Ulrum/ 

Kloosterburen 
Sliedrecht 
Zeist 
Winterswijk 
Schiedam 
Utrecht 
Leidschendam 

Zierikzee 
Baarn 

Bolsward 
Arnhem 
Bussum 
Kampen 
Brielle 
Heerenveen 
Delft 
De Bilt/Bilthoven 
Leeuwarden 
Zuidland 
Velp 
Hengelo 
Meppel 
Apeldoorn 
Gorinchem 
Breda 
Alkmaar 
Epe 

Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
R. Zegering Hadders 
M. Visser 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
R. Zegering Hadders 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Mr. H. van Riel 
Mr. F. G. van Dijk 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. H. van Riet 
Mr. E. H. Toxopeus 
Drs. H. A. Korthals 
M. Visser 
Mr. D. Schuitemaker 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Mr. F. G. van Dijk 
Drs. H. A. Korthals 
R. Zegering Hadders 
k L. G. Oldenbanning 
Mr. F. G. van Dijk 
R. Zegering Hadders 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mr. F. G. van Dijk 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Drs. H. A. Korthals 
R. Zegering Hadders 
M. Visser 
Mr. W. J. Geertsema 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
R. Zegering Hadders 
Mr. E., H. Toxopens 
Mr. F. G. van Dijk 
M. Visser 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. F. G. van Dijk 
R. Zegering Hadders 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mr. F. G. van Dijk 
G. Ritmeester 
Merv. mr. J. M. Stoffc:Js-van Haaften 
M. Visser 
Merv. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Mr. W. J. Geertsema 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. F. G. van Dijk 
Merv. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. H. van Riet 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
M. Visser 
R. Zegering Hadders 

M. Visser 
Mr. H. F. van Leeuwen 
R. Zegering Hadders 
Mr. H. van Riel 
Drs. H. A. Korthals 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 

en G. Ritmeester 
Mr. F. G. van Dijk 
Merv. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

en mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Mr. D. Schuitemaker 
Prof. S. Korteweg 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Merv. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. D. Schuiternaket 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. F. G. van Dijk 
Merv. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. H. van Riel 
Mr. W. J. Geertsema 
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~ SPREEKBEURTEN PROF. MR. P.J. OUD ~ 
:- In de komende verkiezingscampagne zal door onze partijvoor- ~ 
~ ziHer, prof. mr. P. J. Oud, een groot aantal spreekbeurten door 
~ het gehele land worden gehouden. 
~ Onderstaand vindt U een opgave van de data en plaatsen, waar 
•• _. onze partiJ-voorzitter het woord zal voeren. •• 
~ •• .. 
§ 
•• -: • -: .. 
•• • •• -: :-
~ :: 
~ 
~ 
~ 
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Maandag 
Vrijdag 
Woensdag 
Vrijdag 
Maandag 
Woensdag 
Vrijdag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Maandag 
Dinsdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Maandag 
Dinsdag 

2 februari 
6 februari 

11 februari 
13 
16 
18 
20 
24 
25 
26 
2 
3 
6 

februari 
februari 
februari 
februari 
februari 
februari 
februari 
maart 
maart 
maart 

7 maart 
9 maart 

10 maart 

Hoorn 
Amersfoort 
Middelburg 
Almelo 
Emmen 
Nijmegen 
Maastricht 
Arnhem 
Leeuwarden 
Dordrecht 
's-Gravenhage 
Gouda 
Groningen 
Zuidlaren 
RoHerdam 
Amsterdam .. . .................................................................................................................... 
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~ Durf je wel? 

4 tegen I 
met medewerking van: 

* Alexander Pola 
* Katja Berndsen 
* Rob van Reyn 
* Anton Dijkman 

3 februari: 
9 februari: 

1 0 februari: 
13 februari: 
17 februari: 
21 februari: 
24 februari: 
27 februari: 

2 maart: 
3 maart: 
6 maart: 
7 maart: 
9 maart:· 

10 maart: 

Zeist 
Rotterdam 
Winterswijk 
Rijswijk/Voorburg 
Den Haag 
Arnhem 
Puttershoek 
Badhoevedorp 
Zwolle 
Leens/Uirum/Kioosterburen 
Bussum 
De Bilt /Bilthoven 
Meppel 
Gorinchem 
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odig, dat er een derde blok komt naast 
e machtsgroep, die de P.v.d.A. en de 
.V.P. zijn. Spr. ontwikkelde toen het 
enkbeeld van de "Derde Macht", waar 
e andere partijen geen goed woord voor 
ver hadden. Natuurlijk bedoelde spr. niet. 
at C.H., V.V.D. en A.R. één partij moes
n gaan vormen, maar wel was zijn 

treven, dat op zakelijke punten deze 
artijen meer samenwerking zouden 
oeken om een tegenwicht te kunnen 
ormen tegen het Rooms-Rode blok. 

Overigens, zo zeide spr. heb ik bij 
eze!f gedacht: graag of niet een 

,Derde Macht". Als de anderen niet 
i!len, kunnen ze het rustig laten. Zij 

u!!en er de gevolgen wel van onder
inden. En ze hèbben ze ondervon
en, aldus spr. want bij de verkiezin
en van 1956 k1·egen de C.H. en vooral 
e A.R. de grote klappen. De V.VD 
arentegen stond als een rots in de 

randing van de grote zuigkracht, die 
r in 1956 van de P.v.d.A. en de K.V.P. 
itging 

Geen afspraken 
zo vervolgde prof. Oud, na 

1952 de V.V.D. buiten de regering ge
ouden. De V.V.D. wenst zich het recht 
oor te behouden in de Kamer het re
eringsbeleid te kritiseren, en omgekeerd 
teun te geven aan voorstellen waar zij 
ich als oppositie achter kan stellen. De 
eer Oud herinnerde verder aan de 
moeilijke kabinetsformatie van 1956. 
oen het kabinet er was, noemde prof. 
omme het een noodkabinet en alle 
rtners in de regering haastten zich te 

. ,verklaren, dat zij zich zo vrij mogelijk 
· egens die regering wensten te houden. 

Spr. kon daar toen slechts mee instem
men, want de liberaal staat op het stand-

uni, dat er geen bindende afspraken 
tussen de partijen gemaakt dienen te 

orden. De formateur moet een program 
ntwikkelen en daarover spreken en 

overeenstemming zien te bereiken met 
e ministers, die hij aanzoekt. Maar als 
aJ'tijen zich gaan binden, komt er van 
e- vrije en openbare gedachtenwisseling 

in~het parlement niets terecht. Dan wordt 
· lies binnenskamers bedisseld en wordt 
een belangrijk element - de publieke 

pinie - zonder de welke een Kamerlid 
zich moeilijk kan oriënteren op alle fa-
etten van een vraagstuk, uitgeschakeld. 

Voetbalpool 
De heer Oud herinnerde in dit verband 

aan de voetbalpool. Eind 1956 - begin 1957 
moest minister Samkalden in de Kamer 

. verklaren, dat hij aan dit probleem wel 
iefs wilde doen, maar dat hij het niet 
m'ltcht omdat de A.R. dan haar vertrou
wèn i~ de regering zou opzeggen. Er was 
met de A.R.-fractie een afspraak gemaakt 
dat er aan de voetbalpool niets zou wor
den gedaan. De minister zelf was van die 
afspraak niet op de hoogte geweest. En 
nu moet men zien, welk spel de P.v.d.A. 
nu speelt inzake de voetbalpool, zo zeide 
spr. Het huidige kabinet heeft, bepaald 
ni~t ten onrechte, gezegd, dat het in de 
korte periode dat het voor de verkiezin
gen nog aan het bewind is, niet met een 
wetsontwerp zou komen. En nu roept men 
van de kant van de P.v.d.A. "Schande, 
schande", terwijl deze partij destijds met 
de A.R. de afspraak maakte, dat er in de 
vier jaar na 1956 aan dit vraagstuk niets 
zou worden gedaan. 

Van het "vrij staan" tegenover het ka
binet van 1956, waarvan de regeringspar
tijen zo hadden opgegeven, bleek al spoe
dig niet veel waar te zijn, aldus prof. Oud. 
Nauwelijks zat het kabinet in het zadel of 
men kwam met de verklaring dat de toe
stand in Nederland, economisch bezien, 
toch niet zeer rooskleurig was als men het 
oor de verkiezingen - de verkiezings

loonronde! - had doen voorkomen. 
Na deze verklaring kwamen de moei

lijkheden van de bestedingsbeperkingen, 
die de moeilijkheden in het kabinet 
brachten. 

Deze gang van zaken is voor de V.V.D. 
geen onvoordelige geweest. Vele kiezers 
gingen nadenken. Zij voelden zich bij de 
neus genomen en begonnen hun vertrou
wen in het P.v.d.A.-beleid op te zeggen. 
Zij wensten niet te wachten tot 1960 als 
zij bij een normale Kamerverkiezing zou
den kunnen laten blijken hoe zij over dit 
beleid dachten. Zij deden dat reeds bij de 
Statenverkiezingen van 1958 en nog eens 
bij de raadsverkiezingen, die kort daarna 
werden gehouden. De V.V.D., als de par
tij, die de meest pr~ipiële oppositie had 
gevoerd tegen het regeringsbeleid, kreeg 
het vertrouwen. 

De P.v.d.A. heeft ook haar greep op de 
Jonge kiezers verloren. Want zij heeft de 

ngeren niets nieuws te bieden, er is geen 
rspectief. De P.v.d.A. teert op het ver

eden, maar de jongeren kijken naar de 
tkon,st, hiin toekomst. De jeugd wil 
eer de weg op van de vrijheid volgens 

liberale beginselen, de vrijheid, die is 
boaden aan de verantwoordelijkheid 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Stemmen hij 
volntacht 

Bij de aanstaande Tweede Ka
merverkiezingen bestaat wederom 
de mogelijkheid tot stemmen bij 
volmacht, indien men vermoede
lijk niet in staat zal zijn persoon
lijk aan de stemming dec; te ne
men. Als gemachtigde kan slechts 
worden aangewezen de echtgenoot 
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
machtgever. 

De gemachtigde moet op de dag 
der kandidaatstelling zijn opgeno
men in het Kiezersregister, waar
in de naam van de verzoeker voor 
komt, en bevoegd zijn tot het deel
nemen aan dezelfde verkiezing. 

Een kiezer mag niet meer dan 
twee aanwijzingen als gemachtigde 
aannemen. 

De verzoeken tot het stemmen 
bij volmacht kunnen worden in
gediend uiterlijk op de veertiende 
dag voor die der stemming, dus 
uiterlijk op donderdag 26 februari, 
ter secretarie van de gemeente, 
waarin 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 vakantie bui
ten hun woonplaats, maar in Ne
derland denken door te brengen, 
bestaat de mogelijkheid om in een 
andere gemeente te stemmen. 

Zij, die van deze mogelijkheid ge
bruik willen maken, moeten hier
van uiterlijk donderdag 26 februari 
IN PERSOON ter secretarie van 
een willekeurige gemeente in Ne
derland mededeling doen. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
welke wordt gesteld door de eisen van de 
tijd. 

"Doodsbang" 
Voor de Statenverkiezingen heeft de 

voorzitter van de P.v.d.A., een dreigend 
geluid laten horen in de zin van: "Als de 
andere regeringspartijen de heer Hofstra 
de middelen niet geven, die hij nodig 
heeft, zullen we tot de kiezers gaan". Dit 
geluid is na de Staten- en raadsverkie
zingen niet meer gehoord want de P.v.d.A. 
is doodsbang van de verkiezingen; zij is 
doodzenuwachtig, nu de vervroegde ver
kiezingen worden gehouden. 

Spr. vond vervroegde verkiezingen de 
beste oplossing, omdat nu het Nederland
se volk zelf een uitspraak kan doen. 
Liefst had hij gezien, dat er een normaal 
kabinet was gevormd, dat zijn program 
aan het oordeel van de kiezers had voor
gelegd. Zouden de partijen, die in het ka
binet vertegenwoordigd zouden zijn, dan 
een flinke meerderheid krijgen, dan zou 
er een regering zijn met regeerkracht, die 
vier jaar de tijd zou hebben om haar pro
gram af te werken. 

Na herinnerd te hebben aan het fakkel
dragerscongres, kwam de heer Oud aan 
de crisis, die geleid heeft tot het heengaan 
van de socialistische ministers. De heer 
Hofstra heeft volgens de heer Oud geen 
enkel redelijk argument aangevoerd om 
zijn eis ten aanzien van de verlenging van 
een aantal belastingheffingen voor t w e e 
jaar te rechtvaardigen. Onder de druk 
van de eisen, die op het Fakkeldragers
congres waren gesteld, liet minister Hof
stra het "onaanvaardbaar" horen op het 
amendement, dat de verlenging slechts 
voor één jaar wilde toestaan, terwijl dan 
in de loop van 1959 tijdig zou worden be
zien wat er voor 1960 zou moeten worden 
gedaan. 

Niet zeker .....• 
Spr. was er nog niet zo zeker van, dat 

er na de verkiezingen niet opnieuw een 
brede-basis-kabinet komt. Prof. Romme 
heeft daar zijn voorkeur al voor laten 
blijken en prof. Zijlstra, een der lijstaan
voerders van de A.R. is ook zeer gepor
teerd voor samengaan met de P.v.d.A. De 
enige partij, die beslist weigert de brede
basis-politiek veiort te zetten, is de VVD, 
omdat de brede basis haar tijd heeft ge
had. Wij moeten van die basis loskomen 
om een regering te kunnen krijgen, die 
regeerkracht heeft, zo meende spr. Op het 
Fakkeldragerscongres is bij de P.v.d.A. 
de neiging naar voren gekomen om in de 
opositie te gaan. Laat de P.v.d.A. haar zin 
krijgen, zo sloot spr. zijn betoog af. Laat 
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Ons 

Verkiezingsfonds 
Een stroom van giften voor onze strijd 

Zoals U :ziet is de lijst van de verantwoording van de giften voor ons 
Verkie:z:ingsfonds deze week weer groter dan een week geleden. 

Zorgt U er voor, dat Uw penningmeester in de komende weken steeds 
grotere lijsten van binnengekomen giften kan publiceren. 

1 februari a.s. gaat onze verkiezingscampagne starten. De strijd :zal 
:zwaar :zijn en van de :zijde 1bn onze tegenstanders, vooral door de grote 
verliezer van 1958, de Partij van de Arbeid, met felheid worden gevoerd. 

Helpt het Partij-bestuur van de verkiezingsstrijd een groot succes te 
maken! De belon.ing voor Uw offervaardigheid ontvangt U donderdag, 
12 maart, wanneer des avonds de laatste stemmencijfers via de radio en 
de televisie worden bekend gemaakt. 

U vergeet toch ons gironummer niet: 67880 ten name van V.V.D., Den 
Haag. 

SIDNEY J. VAN DEN BERGH, 
Penningmeester. 

L. 0. te E. f 15.-; D. A. K. te B. f 50.-; H. A. B. te A. f 15.-; 
G. W. K. te V. f 5.-; B. te M. f 10.-; E. P.-R. te 's-G. f 5.-; A. J. S. 
te A. f 5.-; G. A. P. te 's-G. f 10.-; J. W. V. te A. f 100.-; A. F. 
te W. f 10.-; M. P. V.-S. te K. f 5.-; W. J. J.-F. te W. f 10.-; 
J. H. E. te H. f 1 0.-; T. F. 0.-T. te 's-G. f 1 0.-; W. A. S. te 's-G. 
f 10.-; P. S. te D. f 5.-; H. W. R. K. te 's-G. f 5.-; P. R. V. te 
's-G. f 20.-; G. P. J. H. te A. f 50.-; J. S. v. V. te B. f 25.-; J. J. T. 
te R. f 10.-; J. L. v. W. te 's-G. f 200.-; L. H. G. te 's-G. f 25.-; 
S. J. R. de M. te 's-G. f 25.-; J. G. te A. f 1.-; B. B. te W. f 25.-; 
J. de C. te A. f 10.-; H. de L. te W. f 25.-; J. de L. te W. f 5.-; 
H. P. W. te 's-G. f 5.-; I. de W. te 's-H. f 10.-; M. P. B.-v. d. K. 
te D. f 10.-; E. W. te 's-G. f 10.-; J. J. B. te R. f 10.-; M. H. H. 
v. d. M. te A. f 15.-; B. W. K. te V. f 5.-; B. J. K. C. te R. f 50.-; 
P. H. G. N. teR f 10.-; B. S. te Z. f 10.-; H. G. J. de M. teR. f 25.-; 
A. K. te Z. f 10.-; A. H. v. R. te B. f 50.-; I. J. v. H. te S. f 10.-; 
T. N. te H. f 10.-; A. v. K. te W. f 25.-; G. K. te A. f 25.-; J. H. 
N. H. te R. f 25.-; J. W B-N. v. d. V. te V. f 1 0.-; N. H. v. V. v. B. 
te A. f 5.-; W. H. K. te 's-G. f 1 0.-; J. G. de H. S. te A. f 25.-; 
F. A. L. 0. te 's-G. f 5.-; G. J. v.D. te A. f 10.-; B. M. S. te H. f 25.-; 
R. G. v. W. te R. f 1 0.-; J. v. T. te V. f 20.-; J. J. M. te A. f 5.-; 
E. A. N. te R. f 25-; W M. te G. f 15.-; J. E. P. te V. f 20.-; J. M. 
P. V. te K. f 25.-; H. J. M. te 0. f 25.-; W. H. v. E. te A. f 25.-; 
F. P. te R. f 25.-; H. W te A f 25.-; H. T. te 's-G. f 10.-; A. v. Z. 
te B. f 10.-; W. J. v. H. te. Z. f 50.-; G. A. P.W. te B. f 250.-; H. 
te G. f 100.-; A. H. te·lt f 10-; H. W. B. te B. f 5.-; D.P. E. G.-Y. D., 
te H. f 10.-; R. G. G. te 's-G. f 5.-; H. H. te R. f 5.-; L. J. G. te H. 
f 10.-; C. A. F. S.-de K te L. f 25.-; J. P. N. te A. f 10.-; I. te B. 
f 10.-; A. A. B. re B. f 10.-; J. v. H.-P. te 0. f 2.50; G. V. te A. 
f 5.-; E. M.-N. te A. f 10-; F. G. en A. de H. te A. f 20.-; E. V.
v. d. S. te H. f 200.-; S. K. te G. f 5.-; C. v. H. te U. f 10.-; J. J. S. 
te H. f 10.-; D. W K te H f 10.-; M. G. G. H.-v. H. te G. f 25.-; 
F. R. te W. f 12.-; P. H. R. te B. f 10.-; F; R. W. te H. f 25.-; G. B. 
te G. f 10.-; S. K. te 0. f 5.-; F. W. V. te G. f 5.-; M. H.-K. te G. 
f 25.-; S. V.-K. te St. A. f 1 0.-; J. S. te A. f 25.-; R. D. te G. f 1 00.-; 
J. J. R. te H. f 5.-; G. de B. te B. f 5.-; J. v. K. te 's-G. f 25.-; J. W. 
te 's-G. f 1 0.-; A. G. en S. A. Th. G.-K. te L. f 1 0.-; E. E. E.-B. te 's-G. 
f 5.-; L. H. v.D. te V. f 10.-; C. R. te A. f 25.-; C.A. v. R. te 's-G. 
f 10.-; J. W. S. te B. f 10.-; S. B. te K. f 10.-; J. L. N. te De W. 
f 10.-; C.A. te T. f 100.-; G. B.-S. te G. f 10.-; ·J. B. te G. f 10.-; 
C. J. G. te S. f 12.-; W. M. te H. f 5.-; J. J. F. te Z. f 10.-; M. K. te 
A. f 5.-; J. W. v. B. te Z. f 100.-; B. E. H. te H. f 100.-; J. A. M. 
te 's-G. f 5.-; E. A. M.-G. te 's-G. f 5.-; B. V. B. te 's-G. f 1 0.-; A. L. 
te A. f 10.-; W. J. Th. A. te Z. f 15.-; H. P. B. te N. f 25.-; C. K. 
teN. f 5.-. 

haar in de oppositie gaan. Dat kunnen de 
kiezers bereiken door er voor te zorgen, 
dat de P.v.d.A. en de rechtse partijen ver
liezen lijden en dat de winst naar de VVD 
gaat. 

Politiek is een hard bedrijf 
Op een vraag uit de zaal, of het geen 

risico's voor Nederland met zich brengt 
als de P.v.d.A. oppositie-partij wordt, 
zeide spr., er van overtuigd te zijn, dat wij 
in dat geval in de politiek een harde strijd 
tegemoet zullen gaan. Maar die strijd 
schuwt de V.V.D. niet. Zo'n strijd houdt 
de belangstelling bij de kiezers warm. Het 
is na de oorlog veel te veel zo geworden 
dat men geen kritiek meer kan verdragen. 
In vroeger dagen in de tijd van de SDAP, 
wist deze partij het ook te zeggen, dat de 
stukken er af vlogen. Tegenwoordig 
meent men, dat men alleen maar vrien
delijk mag zijn in de politiek. Maar de 
politiek is nu eenmaal een hard bedrijf. 
Harde woorden kunnen geen kwaad. 

Mei 1940 was voor ons land een zeer 
ernstige tijd. Toen was in Engeland Cham
berlain aan het bewind. Hij kreeg harde 
woorden te horen, ook uW; zijn eigen par
tij. Eén parlementslid zei: "Maak dat je 
weg komt. Je hebt al te veel slechts ge
daan om nog ooit iets goeds te kunnen 
doen. In de naam van God, verdwijn!" 
Aan die woorden hebben wij het mede te 
danken, dat Churchill het bewind in han
den heeft gekregen en waarschijnlijk ook, 
dat wij onze vrijheid weer hebben herkre
gen, aldus prof. Oud. 

De heer L. I. Overwater, ere-voorzitter 
van de J.O.V.D. heeft de spr., die na zijn 

betoog, een ovatie kreeg, hartelijk be
dankt. "De heer Burger heeft over U ge
sproken als iemand, die een kale, mottige 
profetenmantel draagt, maar wij zeggen: 
we vinden die mantel nog stevig en uit
stekend en we hopen, dat hij nog lang op 
Uw schouders zal rusten," aldus de heer 
Overwater. 

LACHEN IN DE KAMER 

Wij lazen voor U in Het Vrije 
Volk: 

De foto van prof. Romme op 31 
december in uw krant suggereert vol~ 
gens mij, dat hij vergenoegd glim~ 
lacht met de gedachte: "Ziezo jon~ 
gens, heb ik het kabinet even fijn 
laten duikelen, laat de zaak maar in 
de soep lopen!" 

Jammer, ik geloof dat het socialis~ 
me met zakelijke argumenten sterk 
genoeg staat. Déze voorlichting is in 
strijd met waardigheid, zij speculeert 
op gevoelens van afkeer en haat. De 
socialisten hebben immers ook ge~ 
lachen op die bewuste dag in de 
Tweede Kamer? 

Had u maar precies bij die · foto 
verteld waarom prof. Romme op dàt 
moment lachte. 

B. MIEDEMA 
G 195~27, Murmerwoude 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

DE LIBERALEN EN HET PLATTELAND 
Radiorede van ons Kamerlid Mr. F. G. van Dijk 

Op Oudejaarsavond veronderstelde Wim Kan, dat de Partij van de Arbeid de afge
treden Minister van Landbouw te vondeling zou leggen in een portiek. Wie zal he1 
verlaten kind weer opnemen? 

De heer Romme spreekt over het goede van een brede basis. 
De heer Zijlstra heeft nu vele jaren met een voorganger van de heer Vondeling en 

korte tijd met hemzelf samengewerkt. 
De heer Zijlstra ls lijstaanvoerder van de A.R. Plrtij. Wordt hier weer gepoogd een 

brug te bouwen naar de socialisten, naar de brede basis? 
Meer dan dertien jaar is een socialistische landbouwpolitiek gevoerd en nu staan 

wij voor de resultaten. Keer op keer heeft ons mede-lid Den Hartog in de Tweede 
Kamer de minister van Landbouw gevraagd, wat hij dacht te doen wanneer de markt 
zou instorten. Hoe hij dan het beloofde redelijke inkomen voor het landbouwbedrijf 
dacht te garanderen. Telkens weer was het antwoord dat dan een heel arsenaal van 
middelen ter beschikldng stond en dat men de instorting van de dertiger jaren :r..ou 
voorkomen. 

De instorting van de zuivelmarkt werd 
een feit, het arsenaal hield in: verlaging 
van de garantieprijzen, -structuurpolitiek. 

Een Nederlands platteland, bevolkt 
door een zelfstandig denkende en hande
lende bevolking van boeren en landarbei· 
ders, dat wil de V.V.D. 

Wanneer na een periode van kunstma
tig laag gehouden binnenlandse prijzen -
prijzen, die stukken lager werden gehou
den dan de zgn. wereldmarkt - gevolgd 
door een periode van een zeker evenwicht 
de prijzen Instorten, dan accepteert de so
cialistische minister van Landbouw de re
kening niet. Dan blijkt plotseling, dat in 
die socialistische ogen de Nederlandse 
landbouw ten achter is. Dan hebben de 
kleine boeren het gedaan. Was dit alles 
dan niet bekend vóór dien'! 

Kijken over de grens 

Wanneer men over structuurverbete
_ring wil spreken in het verband van de 
'Europese markt, dan mag wel eerst eens 
over de grens gekeken worden. Natuur
lijk kan ook in de Nederlandse landbouw 
nog veel verbeterd worden, maar zelfs bij 
onze naaste buren zal men toch nog heel 
wat moeten doen om op het peil te ko
men, waar wij nu op staan. 

Er is reden voortdurend actief te blij
ven. Wij zien echter geen grond om niet 
te voldoen aan de toezeggingen door de 
regering aan de landbouw gedaan in de 
tijd, toen de landbouwprijzen door diezelf
de regering kunstmatig onder de wereld
markt werden gehouden. Wij zien niet in 
dat nu, in een tijd van prijsinzinking, het 
inlossen van gedane beloften in verband 
mag worden gebracht met structuurpoli
tiek en bedrijfsgrootte-vragen. 

Een gezonde boerenstand, dat is de ba
sis voor de plattelandssamenleving. Er 
zijn er meer, die daar leven en werken. 
be vrije beroepen, de artsen, veeartsen, 
notarissen, de predikanten; de midden
stand, het personeel in overheidsdienst. 
Al deze groepen hebben er belang bij, dat 
het Nederlandse platteland bewoonbaar 
is. 
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Op vrijdag 23 januari j.l. hield '\ 
het lid van onze V.V.D.-fractie in 
de Tweede Kamer, mr. F. G. van 
Dijk, een 10-minuten-speech over: 
"De liberalen en het platteland", 
welke wij hier gaarne hebben afge
drukt. 

Tevens vestigden wij nog eens 
extra de aandacht op de oproep, 
welke onze organisator-propagan
dist, de heer L. van Vlaardingen, 
daar namens het hoofdbestuur van 
de partij op liet volgen. 

Het Gironummer van de partij 
ten bate van het landelijke Verkie
zingsfonds is dus: 6-7-8-8-0, Den 

\...Haag. ..) 

Urgente 
onderwijsproblemen 

Vóór alles is daar de vraag van het on
derwijs. De trek naar de steden is niet al-

leen een kwestie van werkgelegenheid en 
welvaartsverhoudingen. Het ia in het ver
leden ook veelal een drang geweest naar 
meer kansen op ontwikkeling van zich
zelf en van de kinderen. 

Nog steeds is het zo, dat het stelsel van 
de gemeenteclassificatie vele goede krach
ten aan het platteland onttrekt. 

Juist omdat voor een groot deel van de 
plattelandsjeugd het voortgezet onderwijs 
dikwijls minder ver reikt dan in de ste
den, moet de kwaliteit van dit onderwijs 
tot het hoogst mogelijke peil worden op
gevoerd. 

Om de voorziening van de plattelands
bevolking aan behoorlijke eisen te laten 
voldoen is het nodig, dat de vestigings
eisen voor de middenstandsbedrijven zo
als die nu gelden met de uiterste soepel
heid worden toegepast. 

De beoefenaren van de intellectuele be
roepen hebben het moeilijker dan hun 
collega's in de steden. Daar heeft men de 
wetenschappelijke bibliotheken bij de 
hand. 

Dit gehele beeld overziende, kan men 
zeggen, dat het leven ten plattelande een 
sterk beroep doet op de eigen persoonlijk
heid van de mens. Dat de weg om de ver
dere ontwikkeling van het platteland te 
voltooien is: verdere openlegging, goede 
verbindingen, goed onderwijs. 

In de bestedingsbeperking kwam al da
delijk aan de orde het stopzetten of be
perken van wegen- en kanalenbouw. Dit 
is fnuikend voor alle industrialisatieplan
nen. Plannen om het vraagstuk van de 
werkgelegenheid op het platteland op te 
lossen worden zo onuitvoerbaar. Als aan
en afvoerwegen onvoldoende zijn (men 
denke hier b.v. aan Oost-Groningen) ·dan 
komt de industrie niet naar de dorpen. 

Wanneer straks weer een compromis
senregering op· brede basis van confes
sionele partijen en Partij van de Arbeid 
zou optreden, dan gaat het compromis ten 
koste van het platteland verder. Dan 
dringt de socialistische invloed het lands
bestuur weer in de richting van de grote
stadsontwikkeling, van de grote industrie
kernen. 

De Volkspartij voor Vrijheid en Demo
cratie wil óók op het platteland de mens 
tot zijn recht laten komen en weigert de 
mens te maken tot een nummer in de 
massa! 

Alleen een sterke fractie van de Volks-

partij voor Vrijheid en Democratie in de 
Tweede Kamer kan een dam opwerpen 
tegen deze brede-basisgedachten. 

• *. 
Onze liberale omroeper voegde hier

aan toe: 
Luisteraars, de V.V.D. heeft slechts 

10 minuten radio-zendtijd per 14 dagen. 
De Partij vàn de Arbeid echter kan 

dagelijks via de radio en de televisie 
propaganda maken. De strijd is onge
lijk! Helpt U ons in deze ongelijke 
strijd! 

Onze partij-voorzitter, mr. P. J. Oud, 
heeft verklaard, dat de V.V.D. geen 
deel zal uitmaken van een regering, 
waarin ook socialisten zitting hebben 

Steunt de enige partij in ons land, die 
zich ondubbelzinnig tegen de socialisti
sche dwangstaat heeft uitgesproken. 

Stort Uw bijdrage voor ons Verkie
zingsfonds op giro 67880 van de V.V.D., 
Den Haag. Ook een postwissel is wel
kom! 

Teneinde vertraging in het op
nemen in ons blad te voorkomen, 
verzoeken wij de afdelingssecre
tarissen berichten over afdelings· 
activiteiten u i t s 1 u i t e n d te 
zenden aan het redactie-secreta
riaat van ons blad: Prinsengracht 
1079 te Amsterdam. 

Vergadering 
Kamercentrale Groningen 

De Kamercentrale Groningen houdt 
op zaterdag 7 februari a.s. een algemene 
vergadering in 't Huis de Beurs te Gro
ningen. Aanvang 14.30 uur. 

Landbouw-forumavond 
te Geldermalsen 

De Gelderse landbouwcommissie orga
niseert op maandag 2 februari om 7.30 
uur in hotel Stoekey te Geldermalsen 
een landbouw-forumavond. Betuwnaren 
bezoekt deze avond. In Arnhem was de 
opkomst groot. Laat u niet kennen en 
zorg voor een volle zaal. 

Bennek om 

De onder-centrale Ede-Wageningen 
organiseerde op donderdag 22 januari ;11. 
een forumavond over .. Landbouwschap 
en LandbouwPolitiek". Na een korte in
leiding van ir. L. G. Oldenbanning be
r:ntwoordde het forum. ·mede bc_staande 
uit de heren mr. S. Willenge Gratema, 
dr. ir. A. P. A. Vink. H. Knoop en H. 
Hall, een aantal vragen. De stemming 
ter vergadering was goed. Na afloop 
werd door alle deelnemers een bedrag 
voor de verkiezingsstrijd bijeengebracht. 
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Copio voor desa ruor1ek te sendoft Raar 

Mejuffr. Joh. H. SpriRger, Aloxa~tdor 

1troat 16, Hoorle!R, 

NIEUWS .....• 
De afdeling de Bilt-Bilthoven geef 

een tweemaandelijks medede 
lingenblad uit en daarvan werd he 
januarinummer ons toegestuurd. Eé 
pagina is gewijd aan "Nieuws uit d 
vrouwengroep" en iets van dat nieuw 
nemen wij hier over. 

Daar is dan allereerst het volgende 
sommigen van U is misschien reed 
bekend, dat mejuffrouw mr. J. Hefting 
gemeenteraadslid van Utrecht, be 
noemd is als eerste secretaris aan Har 
Majesteits Ambassade te Washington 
Haar werk zal hoofdzakelijk op cultu 
reel terrein liggen, maar ook zal z' 
contacten onderhouden met de vrou 
wenorganisaties aldaar. Tot zover he 
mededelingenblad. 

Mejuffrouw Hefting is in de werel 
van onze eigen organisatie en va 
"Vrouwenbelangen" een goede beken 
de. Zij heeft vaak spreekbeurten ver 
vuld met bekwaamheid en humor e 
wij verwachtten nog veel van haar 
Helaas zullen die verwachtingen n 
niet vervuld worden op de manier di 
wij gehoopt hadden. Wij zien baar me 
lede ogen gaan, maar wensen haar o 
haar nieuwe weg van harte alle goe 
toe. 

In het "nieuws" uit Bilthoven word 
verder verteld, dat mevrouw Schouwe 
naar-Franssen gesproken heeft ove 
"De Taak van de Eerste Kamer". 

"Het was een boeiende en interes· 
sante beschrijving, die ook het inte· 
rieur van de Kamer omvatte en als ik 
nu naar de verslagen luister, kan i 
onze fractie bijna zien zitten", schrijf 
mevrouw Huese-Laming. Dus bijna 
televisie. 

De schrijfster eindigt met een ver· 
zuchting over het feit, dat er op de 
Utrechtse kandidatenlijst, behalve de 
twee zittenden vrouwelijke Kamerle
den, geen vrouw op een verkiesbare 
plaats staat. Aan wie de schuld? Ja, 
aan wie de schuld? 

...... EN OUDS l?l 
Het I.A.V. zond ons een overdruk 

uit het jaarboek van de Maat
schappij der Nederlandse Letterkunde 
te Leiden. Het is een Levensbericht 
van mevr. E. W. Wijnaendts Francken· 
Dyserinck, door E. van Raalte. 

Dit is stellig de moeite waard om te 
lezen, een boeiend geschreven verhaal 
van een bijzonder vrouwenleven. 

Mevr. Wijnaendts Francken (1876-
1956) wàs een bijzondere vrouw, be
gaafd en met een sterke eigen per
soonlijkheid. Zij was door en door libe
raal, al heeft zij in het laatst van haar 
leven onze partij de rug toegekeerd. 

Zeer veel heeft zij gedaan voor de 
belangen van de vrouwen, maar ook 
voor de belangen van de liberale be
ginselen. Een Kamerlidmaatschap it 
haar in de twintiger jaren echter ont
gaan. Zij kreeg tot driemaal toe geen 
verkiesbare plaats; de schrijver zegt 
dit niet anders dan een drama te kun
nen noemen en probeert het te ver
klaren. Daarbij wiJfden o.a. motieven 
genoemd, die ons ook nu nog niet 
vreemd in de oren klinken. 

Wanneer wij daarbij dan de ver
zuchting lezen, waarmee het boven
staande stukje eindigt, dan vragen .wi.l 
ons af: is er in die dertig jaar wel zo 
heel veel veranderd? 

J. H.s. 
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DEMOCRATIE 
Steunt ons 

verkiezingsfonds 

:oNS VERKIEZINGSMANIFEST 1959 
De binnenlandse politieke ontwikkeling bevindt zich op een keerpunt. 

1\leer dan op enig ander tijdstip sedert de bevrijding bestaat de mogelijk
heid, dat de lijn zal worden omgebogen. Het jaar 1959 zal de afsluiting 
kunnen blijken van het tijdperk, dat in 1945 werd aangevangen. l\len ){an 
dat tijdperk l{enschetsen als dat van het streven om het zwaartepunt 
steeds meer te verplaatsen van de vrije maatschappelijke werkzaamheid 
naar de werkzaamheid van een al bedillende overheid. l\len zou het 
ook kunnen noemen het tijdperl{ van overheersende socialistische in
vloed. 

Onmiddellijk na het einde van de oorlog werkten de omstandigheden 
het socialistische streven wel zeer in de hand. Het was toen de algemene 

1 
overtuiging, dat er op zijn minst een overgangstijdperk zou moeten zijn, 
'gedurende hetwelk de vrije maatschappelijke werkzaamheid binnen enge 
grenzen zou moeten blijven opgesloten. Dit maakte het niet alleen moge
lijk, doch zelfs gewenst, dat de regering op een zo breed mogelijke basis 
zou worden opgetrokken. Daarom hebben ook de liberalen zich destijds 
bereid verklaard deel te nemen aan een bewind, waarin de socialisten 
een belangrijke rol speelden. 

Naarmale echter de ergste gevolgen 
van de oorlogstoestand werden overwon
nen, begon z1ch de tegenstelling tussen 
de socialistische en de liberale zienswij
ze steeds duidelijker te openbaren. Wat 
de liberaal zag als een tijdelijke toe
stand, waaruit zo spoedig dit mogelijk 
was tot vrijere verhoudingen moest wor
den overgegaan, beschouwde de socialist 
_als een uitgangspunt voor een maat
schappelijke ontwikkeling in de door hem 
)legeerde richting. En hoewel de P.v.d.A. 
in de Kamer nimmer over meer dan on
geveEr een derde van de zetels beschik
te, vermocht zij in haar streven toch in 
belangrijke mate te slagen, omdat haar 
in de praktijk van het staatkundig leven 
de steun van de partijen ter rechterzijde 
ten deel viel. Te rekenen van 1952 af was 
de Kamerfractie der V.V.D. in feite de 
enige reële oppositiegroep. 

Het uitgangspunt 
voor liberaal beleid 

Het beginsel, waarvan deze fractie bij 
geheel haar beleid is uitgegaan, laat zich 
in het kort als volgt samenvatten. Uit
gangspunt is de grote betekenis van de 
ontwikkeling der zelfstandige krachten 

••••••••~~•••••••••••••••••••••••••-•m•• 

: = i Première Politiek i 
i Cabaret te Zeist i 
; Op dinsdagavond 3 februari heeft ; 

in de stampvolle grote zaal van 
hotel Figi te Zeist de première 
plaats gehad van ons politiel{ 
cabaret 

"DURF JE WEL? 
4 TEGEN 1" 

van Alexander Pola. De avond 
werd ingewijd met een voortreffe~ 
lijke rede van de vice-voorzitter 
van onze partij Mr. H. v. Riel. 
Het succes, zowel van de liedjes 
van Pola als van het optreden van 
de andere leden van het ensemble 
was ~>.eer groot en zal er stellig 
tol' bijdragen om de sfeer van de 
verkiezingsstrijd van onze kant 
opgewekt te doen verlopen. 
In ons volgend nummer hop!'n wij 
nader op deze succesvolle avond 
terug te kotnen. D. 

•••••••••••••••••••••••g•••••••••2as•• 

in de maatschappij, zowel voor de indivi
duele mens als voor de onderscheidene 
groepen, waaruit die maatschappij is s&
mengesteld. Die ontwikkeling te bevor
deren is de taak der overheid. Zij moet 
daarom haar bijdrage leveren tot het 
opruimen der belemmeringen, die aan 
deze ontwikkeling in de weg staan. Soms 
spruiten die belemmeringen voort uit 
verhoudingen, die zich geleidelijk in de 
maatschappij hebben ontwikkeld. Soms 
ook zijn zij het gevolg van het optreden 
der overheid zelf, die het maatschappe
lijk leven al te zeer in de boeien heeft 
geslagen. Is het eerste het geval, dan is 
het de taak der overheid door haar maat
regelen de maatschappelijke belemmerin
gen weg te nemen. Zijn het daarentegen 
de overheidsmaatregelen zelf, die de vrije 
ontwikkeling belemmeren, dan is het 
haar taak de boeien te gaan slaken. 

Men heeft zich dus te hoeden voor 
tweeërlei uitersten, dat van de staatsal
macht aan de ene en dat van de volstrekte 
staatsonthouding aan de andere zijde. 
Het eerste is het socialistische, het andere 
het individualistische standpunt. Beide 
uitersten worden door de V.V.D. verwor
pen. Zij tracht tussen beide het juiste mid
den te bewaren. Daar de maatschappij 
in voortdurende beweging is, is dit juiste 
midden geen vast punt. Het zal, al naar 
gelang van de omstandigheden, in de 
ene of de andere richting moeten worden 
verplaatst. 

Jaren lang zijn de verhoudingen zo ge
weest, dat het overheidsingrijpen ter 
bescherming van het zwakke, dat weer
loos stond tegenover het economisch 
machtige, in alle opzichten op de voor
grond had te staan. De sociale rechtvaar
digheid vorderde toen, dat de overheid 
optrad om menige misstand tegen te gaan. 
De moderne sociale politiek heeft dan 
ook in liberale kring in toenemende ma
te steun ondervonden en menigmaal zijn 
liberalen hier pioniers geweest. Thans 
verheugt ons volk zich in een samenstel 
van sociale maatregelen, dat een kost
bare verworvenheid is, waaraan de 
V.V.D. niet gaarne geraakt zou zien. Ook 
is zij ervan doordrongen, dat dit samen
stel nog een verdere afsluiting behoeft. 
Daartoe rekent zij in het bijzonder de 

totstandkoming van een algemene verze
kering van weduwen en wezen. 

Bescherming van het zwakke zal onder 
alle omstandigheden het doel moeten zijn 
van een rechtvaardige sociale politiek, 
maar het blijft daarbij van het grootste 
gewicht op welke wijze men deze be
scherming wil verwezenlijken. 

Men kan het zwakke beschermen, ter
wijl men het zwak laat. Men omringt het 
dan met een muur, die het beschermt te
gen de invloeden van buiten. Men kan 
zijn politiek er echter ook op richten het 
zwakke sterk te maken, zodat het geen 
beschermende muur meer behoeft. Onze 
collectieve sociale voorzieningen, hoe 
waardevol ook, zijn zo'n muur. 

Vanzelfsprekend zijn zij onmisbaar, 
maar zij staan daarom in betekenis ten 
achter bij voorzieningen, die beogen de 
individuele mens sterker te maken. 

Hierbij publiceren wij het 
verkiezinqsmanifest 1959 
en het urgentieprogram 
van de V.V.D., zoals deze 
beide in de Hoofdbe~ 
stuursvergadering van 31 
ianuari j.l. zijn vastgesteld. 

Bezitsvorming 
Uit dit oogpunt heeft men nu in de 

eerste plaats het vraagstuk van de bezits
vorming te zien. Eigen bezit is voor de 
vrijheid van beweging van de mens en 
voor zijn gevoel van eigenwaarde van de 
grootste betekenis. De mogelijkheid om 
het te verwerven moet daarom open 
staan vcor zo groot mogelijke groepen der 
bevolking. Het bestaan van deze moge
lijkheid is voorts een belangrijke prikkel 
voor de ontwikkeling van zelfstandige 
kracht. De V.V.D. ziet het hier als de 
taak der overheid om het klimaat te 
scheppen, dat ter bevordering van deze 
bezitsvorming onmisbaar is. Vanzelfspre
kend speelt daarbij de regeling der be
lastingheffing een belangrijke rol. Er 
moet met name een redelijke verhouding 
zijn tussen de belastingen, die drukken op 
het inkomen en die welke het verbruik 
treffen. Wordt de inkomstenbelasting te 
hoog opgevoerd, dan betekent dit een 
ernstige belemmering van het sparen. 
Nederland dient op dit punt zeer waak
zaam te zijn; de inkomstenbelasting 
neemt toch bij ons in vergelijking met an
dere Europese landen een zeer grote 
plaats in. 

Tot de bezitsvormen, die de mens in 
ernstige mate aanspreken, behoort het 
bezit van een eigen woning. De verwer
ving van zo'n woning zou kunnen worden 
gestimuleerd door belastingfaciliteiten. 
Voorts zal het effectenbezit moeten wor
den gepopulariseerd door de weg te 
openen voor een vrije ontplooiing van 
beleggingsclubs. Aantrekkelijke beleg
gingspapieren als rentespaarbrieven be
horen op gemakkelijke wijze permanent 
beschikbaar te zijn. Aldus schept men be
leggingsvormcn van grote aantrekkelijk
heid, terwijl men bureaucratische con
troles vermijdt. 

Gelijke kansen voor 
alle leden van het volk 

De V.V.D. verlangt, dat alle leden van 
het volk zoveel mogelijk gelijke kansen 
zullen hebben. Maar het streven naar 
gelijke kansen is iets anders dan dat naar 
nivellering van inkomen en bezit. Ge· 
tracht moet worden naar maatschappe· 
lijke verhoudingen, die een ieder een 
redelijk minimum bestaan verzekeren, 
doch die tevens voor een ieder de moge
lijkheid laten daar bovenuit te stijgen 
door eigen krachtsinspanning. Een derge
lijke politiek zal ook ten goede komen aan 
de volkskracht. Een overheid, die de le
den van het volk behandelt, als waren zij 
onmondigen, legt, ondanks al haar goede 
bedoelingen, de bijl aan de wortel van de 
volkskracht. 

Het is een eis van rechtvaardigheid, dat 
ieder de vrucht zal kunnen genieten van 
zijn eigen inspanning. Maar het is niet min
der een eis van rechtvaardigheid, dat de 
opbrengst van die inspanning haar waarde 
behoudt, ook als zij niet onmiddellijk wordt 
verteerd. Daarom behoort het door eigen 
inspanning verworven bezit te worden be· 
schermd. Het moet niet zo zijn, dat de gul
den, die men heeft . verworven, met l"eder 
volgend jaar een mindere koopkracht gaat 
vertegenwoordigen. Daarom behoort paal 
en perk te worden gesteld aan de sluipen
de inflatie, de doorlopende waardevermin• 
dering van het geld. Niets zet zozeer dl! 
domper op de individuele bezitsverwel:'
ving als de vrees, dat de waarde van het 
gespaarde achteruit zal gaan. 

Voortgaande sluipende inflatie dreigt 
vooral van een onjuiste loonpolitiek. Een 
werkelijke verbetering der levensomstan
digheden kan alleen worden verkregen op 
de basis van een vergrote produktie en 
een verhoogde produktiviteit. Houden pro
duktie en produktiviteit geen gelijke tred 
met de verhoging van lonen en salarissen, 
dan treedt onherroepelijk een waardever
mindering van het geld in. Kan de produk
tiviteitsverhoging geheel of ten dele tot 
uitdrukking komen in een verlaging der 
prijzen, dan is dit voor de bevolking in 

(Zie vervolg op pag. 4 en 5) 
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RADIO-DEBAT 
Prof. Mr. P. J. OUD-

Prof. Dr. I. SAMKALDEN 

Onderwerp: "Is de Partij van 
de ·Arbeid ondemocratisch?" 

Op verzoek van de V.A.R.A. zal 
op vrijdag 13 februari a.s., een ra
dio-debat worden gehouden tussen 
onze Partij-voorzitter, prof. mr. P. 
J. Oud en een van de zes lijstaan
voerders van de Partij van de Ar
beid, de vroegere minister van Jus· 
titie, prof. dr. I. Samlmlden. 

Het onderwerp van dit debat is: 
"Is de Partij van de Arbeid onde
mocratisch?" 

Voor nadere bijzonderh<lden ver
wijzen wij U naar de ratliohladcn. 

11111 11! 11111111111 11111111111111111111 



Flitsen van Het Binnenhof dat de oorzaak hiervan is gelegen in de 
opbouw van onze bevolking en in het feit, 
dat de Nederlandse huisvrouw veel min
der in het bedrijf meewerkt dan haar col
lega's in het buitenland. Begroting van Landbouw in Eerste Kamer • Deining over ver

korting van de arbeidstiid • Vroeger was de betekenis: bescher
ming van de arbeider • Nu: verdeling van de toegenomen wel
vaart • In de landbouw werkweek van 80 uur geen zeldzaamheid • 
Wanneer er welvaart te verdelen is. eerst denken aan de zeer 
grote groep boeren. met name de kleine veehouders· Consequen
tie van bezitsvorming • Het waardevolle kleine bezit handhaven. 

Wij moeten dit als gunstige omstandig
heden beschouwen, maar het feit ligt er 
dat wij na Italië het land zijn, dat per 
hoofd van de bevolking het minst te ver
teren heeft. 

Men zou het van buiten, wanneer men 
door West-Europa reist, niet zeggen, maar 
de waarheid is niet te ontgaan en moet 
als een werkelijkheid worden aanvaard. 

Er is vorige week nogal deining ge
wee.st over de brief van minister 

Beel aan de S.E.R~ waarin hij vroeg in 
het advies over het in de toekomst te 
voeren sociaal-economische beleid ook 
weer aandacht te schenken aan het pro
bleem van de verkorting van de arbeids
tijd. 

Het N.V.V. kwalificeerde dit verzoek 
als volkomen overbodig, omdat de S.E.R 
over het probleem al eerder advies had 
uitgebracht en het kabinet-Drees het 
bepalen van een standpunt in è.ezE- kwes
tie reeds had voorbereid. 

De K.A.B. en het C.N.V. hebben tegen 
deze N.V.V.-actie heftig stelling geno
snen. Het is nu eenmaal verkiezingstijd. 

Bij de behandeling van de begroting 
van Landbouw vorige week in de Eerste 
Kamer heeft ook onze ·geestverwant, de 
heer H. D. Louwes. over het probleem 
enkele ontnuchterende opmerkingen ge
snaakt; die de hele drukte even in een 
ander licht stellen. 

• • * 

D
e heer Louwes herinnerde aan het 

rapport van de sociale commissie 
van het Europese Parlement, onlangs 
uitgebracht en besproken door het lid 
van de Tweede Kamer. de hce1· Hazen
bosch (A.R.). Daarin wordt gezegd: 

"Nu ligt" -- bij de verkorting van de 
arbeÏ'dstijd - "de nadruk meer op het 
gezichtspunt, dat de verkorting van de 
arbeidstijd een bepaalde besteding is van 
de toegenomen welvaart". 

Vroeger. aldus onze ge<'stvenvant, is 
die verkorting van de arbeidstijd ge
weest een bescherming van de arbeider. 
Nu is zij meer - ik geloof, dat de het>r 
Hazenbosch dit terecht vaststelt - een 
verdeling van de toegenomen welvaart. 

Wanneer er ruimte is voor een zekere 
verdeling van de toegenomen welvaart, 
dan moet in de eerste plaats worden g-e-· 
dacht aan die zeer grote groep van boe
ren, met name de kleine veehouders, die 
nog zeer lang- moeten werken en voor 
wie de omstandigheden van het land
bouwbedrijf zo zijn. dat zij er alleen 
kunnen komen door zeer lang te wer
ken. Wij weten, dat op deze Ledrijven 
een werktijd van 80 uur per week geen 
J:eldzaamheid is. 

• • • 

Nadere onderzoekingen hebben uit
gewezen. dat het hier zeer beslist 

niet gaat om mensen, die ondoelmatig 
werken, maar. dat het hier juist dik
wijls gaat om zeer goed geleide bedrij
ven, waar nu helaas de omstandigheden 
zo zijn, dat een behoorlijk inkomen en 
een behoorlijke instandhouding van de 
bedrijven niet mogelijk zijn zonder deze 
lange werktijden. 

Ik meen te mogen zeggen, aldus de 
heer Louwes. dat wanneer er welvaart 
te verdelen is. deze groep in de eerste 
plaats in aanmerking komt een :zodanige 
·plaats in ons landbouwbeleid en dus ook 
in het Europese landbouwbeleid te krij
gen, dat deze lange werktijden niet meer 
nodig zijn. 

Hier zal - en hierom gaat het mij -
juist binnen de kring van de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie, een grote 
solidariteit moeten worden betoond tus
sen de vertegenwoordigers van de arbei
ders in de landbouw enerzUds en de ver
tegenwoordigers van de boeren en tuin
ders anderzijds. 

Wanneer die solidariteit hier niet 
wordt betoond, zal de gedachte van de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
van binnen uit schade lijden. 

Het is toch uit een oogpunt van maat
schappelijke gerechtigheid niet denk
baar, dat men aan de ene kant de ar
beidstijd inkort van 48 tot 40 uur en 
men aan de andere kant omstandighe
den laat bestaan. waaronder een arbeids
tijd van 80 uur en meer per week niet 
kan worden ontgaan. 

• * 
* 

Deze solidariteit moet ook wonkn 
betracht ten aanzien van de in

standhouding van onze boerenstand en 
van zijn financiële zelfstandigbeid en 
onafhankelijkheid. Omdat dit ook in 
Europees verband als een wenselijkheld 
en als een richtlijn voor onze politiek 
wordt gesteld, moet het Nederlandse be
leid zich daarbij aanpassen. 

LOUW ES 
warm pleidooi voor 

de boerenstand 

Aan de uitgangspunten, die bij de ruk 
aan de bel van enkele jaren geleden zijn 
gesteld, mag niet worden getornd. Wan
neer dit wel gebeurt, zal daardoor de 
invoeging van de Nederlandse landbouw 
in de Europese landbouwpolitiek buiten
gewoon moeilijk worden. 

Hierop had de heer Louwes de aan
dacht willen vestigen, omdat wij er 
vooral voor moeten oppassen, dat wij, 
wanneer wij de bezitsvorming willen na. 
streven, het bestaande waardevolle klei
ne bezit ook mo"ten handhaven. Een 
van binnen uit door een onvoldoend 
landbouwbeleid aangevreten boerenbe
drijf, zal onze làndhouw moeilijker in de 
Europese landbouwpolitiek doen passen. 

• * • 
Voorts schonk de heer Louwes aan-

dacht aan de onlangs in het rapport 
van de OEES voorgelegde harde werke
lijkheid, dat Nederland na Italië het arm
ste land van West-Europa is. 

Ik weet, zei hij, dat dit allerminst te 
wijten is aan de arbeidslust en de energie 
van onze ondernemers en arbeiders, maar 

Deze Burger 

In dit verband is het vooral van be
lang, dat wij ervoor zorgen, dat het natio
nale produkt zo groot mogelijk wordt en 
dat wij bij de spanning, die met name in 
het landbouwbeleid steeds bestaat tussen 
de mogelijkheid van produktie en de ge
volgen daarvan voor de schatkist, niet 
blind zijn voor deze kant van de zaak. 

Wanneer de nationale produktie kan 
worden vergroot zonder dat daar een be
langrijke import van hulpstoffen tegen
over staat en zonder dat wij voor de an
ders niet gebruikte produktiekrachten een 
andere aanwending vinden, is het voor
delig zoveel mogelijk te produceren, ook 
wanneer dit de schatkist meer geld zou 
kosten. 

• • • 

Hetzelfde geldt ook voor de suiker. 
Aan de horizon doemt de mogelijk

heid op, dat wij onze suikerproduktie zul
len moeten beperken, omdat wij anders 
met onze binnenlandse produktie zullen 
uitstijgen boven het nationale verbruik. 

Wij zullen echter moeten nagaan of wij 
bij de produktieomstandigheden, die in 
Nederland aanwezig zijn, onze grond, 
onze arbeiders, de vakkennis van de on
dernemers en onze suikerfabriekejl, niet 
zoveel mogelijk suiker moeten produce
ren, omdat wij op basis van de wereld
markt daartoe misschien nog de meeste 
nettowaarde produceren. 

Het rapport van de OEES is voor ons 
volk als geheel een harde les geweest, dat 
wij vóór alles het oog gericht moeten 
houden op een doelmatige en juist ge
richte produktie en minder op de verde
ling van het volksinkomen en minder op 
de consumptie. 

Muv 1,:, ü!;ti ;:;'tAF 
...• ad interim ...• 

heef~ met een gevoel van innige, warme tevredenheid, vermengd met 
opwmdende bewt;mdering voor de he1·e professor meester Carl P. M. 
Romme, dte moow, g1·ote kop in De Volkskrant gelezen: · 

PLAN VAN K.V.P.: IN VIER JAAR 
EINDE VAN WONINGNOOD 

Ziet. ge, dacht deze burger, dat is nu eens wat; dat mag er wezen, 
df!t ts een ~':oot woord van een groot leider; als dat nu niet a I Ie 
k~ezers als een man op de professor doet stemmen, dan begrijp ik het 
me.t meer; met zo'n belofte op de voorpagina van 's hooggeleerden 
huts-orgaan, mag de verwachting worden uitgesproken dat na 12 
maart de Rooms Katholieke Volkspartij met 150 man in de' Tweede Ka
~er ~al terugkeren, de heer Van Rijckevorsel incluis. En het is, dacht 
tk, etgenl1Jk_. maar g?~d geld 'f!'Uar valse rijksdaalders gooien, als de 
andere partuen nog een cent uttgeven voor haar verkiezingspropagan
da. 

Dit ge~dt temeer, wanneer ge de overige verkiezingsleuzen va;, Rom
me en Z1Jn rakkers hoort schallen over het goede vaderland, door ste
den en dorpen, over weide en water, door bos, beemd en bongerd: 

VOLOP WERK! 
BEZIT VOOR IEDEREEN! 
BAAS IN EIGEN HUIS! 
WIJ BOUWEN VOORT! 

. Waar 'l!:ac!~ten de an~ere partijen eigenlijk nog op? Waarom ont
bmden Z1J zteh zelve met, nu Romme ons gehele volk gelukkig gaat 
maken? Wanneer Ou~J, en Zijlstra, Vermeer en de Freule, Zandt en 
Gortzak nog maar een greintje liefde-voor-NederZand één korrel 
!Jen;-eens.chapszin, één S?_tufje gezond verstand en één vl:ugje politiek 
mztc~t m hun dondertJes hebben, dan moeten zij nu hun partijen 
o.ntbmden, om vervolgens over het hoofd van hun voormalige volge
lt~gen over ~e lopen naar Romme, teneinde zich juichend onder diens 
wtt-gele bameren te scharen. 

. Alleen: waarc:m heeft de K.V.P. niet vier jaar geleden "In vier jaar 
~md.e van "';Vonmgnood" beloofd? Dan waren wij nu allemaal al baas 
tn etgen huts. 

Dit is de enige (maar dan ook de enige) vraag die na-Rommelt onder 
het schedeldak van · 

• 
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r ~~~=~E~~~:.~~: ... 
Namens onze Partij is l11't vol

gende telegram aan de I.v.xem
burgse Liberale Partij gezonden 
ter gelegenheid van de verkie
zingsuitslag op 1 februari voor 
de verkiezing van de I .uxem
burgse Kamer van Afgevaardig
den: 

"Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie biedt Luxemburgse 
Liberalen gelukwensen aan met 
groots succes in de verkiezings
strijd. 

ondertekend: 
Oud, voorzitter. 
Dettmeijer, alg. secretaris." 

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

Tenslotte zei de heer Louwes te g 
loven, dat er geen andere stand i 

ons land is, die aan de lopende band aa 
het Nederlandse volk alle resultaten va 
zijn activiteiten doorgeeft als de boere 
stand. 

De boeren zijn reeds meer dan bonder 
jaar georganiseerd en deze organisati 
hebben zich voor het overgrote deel bezi 
gehouden met de vraag: hoe voeren w 
ons bedrijf beter? 

Tevens zijn de Nederlandse boeren 
tuinders dankbare leerlingen van h 
landbouwonderwijs; dat heeft vooral in d 
kring van de kleine boeren nerr,t>ns in d 
wereld een dergelijke openh<·id onde 
vonden als bij ons. 

Voorts - dat wordt wel eens vergeten 
verricht de Nederlandse boer<•nstand i 
eigen kring een ontzaglijk stul< arbeid o 
het gebied van de structuurverbeteri 
door zijn coöperaties, wan1 daardoe 
wordt het kleine onaanzienlijl<e boere 
bedrijf mede tot de grootste handelaa 
bankier, verzekeraar en industrieel v 
Nederland. 

Al deze inspanningen èn v:m de organi 
saties èn van het onderwijs èn ook o 
coöperatief gebied, worden in de resu 
taten van de kostprijsberekening van h 
Landbouw-Economisch Instituut aan 
lopende band aan het volk als gehe 
voorgelegd. De consument k:m er vol! 
dig van genieten. 

Dan ervaart de boerenstand echter, d 
de consument, het volk, hem er niet dan 
baar voor is, maar met argusogen to 
kijkt of het nog niet goedkoper kan. 

Zelfs ministers van Landbouw zett 
de bril op om te zien of het niet beter ka 
en of de normen niet wat scherper ku 
nen worden gehanteerd. D:'I:Jrin zit ee 
zeker element van onbillijkheid. 

V. v.D. 

D.B. en H.B. vergaderden 
Het Dagelijks Bestuur van onze Par 

heeft op zaterdagochtend, 31 janua 
vergaderd in Den Haag, waarna op 
middag van dezelfde dag het Hoof 
bestuur in vergadering bijeen is gekome 

Beide keren maakte de vaststelling va 
het verkiezingsmanifest en het urgenti 
program een uitvoerig punt van b 
spreking uit. 

.................................... 
Welke liberaal kan jong V.V.D.er helpe 

aan 

een BOEHOERI 
ter grootte van 15-25 H. 
(grasland)? 

Br. worden gaarne ingewacht ond 
nr. D. 1, adm. V. & D., postbus 
Amersfoort. 

HET GOEDE VOORBEELD! 
Het goede voorbeeld, door 

afdelingen Winsum ( Gr.) en Zui 
hom der Partij gegeven, is tb 
gevolgd door de afdeling Vel 
Rozendaal, welke een bedrag v 
f 100.- ten bate van ons V erki 
zingsfonds heeft overgemaakt. 

Hartelijk dank! Laten alle Pa 
tij-afdelingen dit goede voorbe 
volgen. Denkt aan giro 67880! 

STALEN 
KANTOORMEUBELE 

GISOLAMPEN 



.VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Ons 

Verkiezingsfonds 
Deze week is de lijst weer langer 

Uw dankbare, maar nog steeds niet tevreden penningmeester, kan ook 
I de:z:e week weer een grote lijst van verantwoorde giften publiceren. 
! Meer dan ooit het geval was staat onze Partij in deze verkiezingsstrijd 
: in het middelpunt der belangstelling, niet alleen van de kiezers, maar 
! vooral ook van de zijde van onze tegenstanders. Helpt ons in deze strijd, 
i opdat wij op iedere aanval duidelijk sullen kunnen antwoorden. 

Eendracht maakt macht! Laten wij hopen, dat op 12 maart ondubbel
! zinnig uit de stembusuitslag z:al blijken, dat dit oude spreekwoord nog 
~ altijd van kracht is. Denkt aan giro 67880! 

SIDNEY J. VAN DEN BERGH, 
Penningmeester. 

J. B. C. te A. f 25.-; J. M. W. v.D. te A. f 100.-; A. L. teW. f 10.-; 
I.M. K.-D. te B. f 5.-; H. J. W. te 's-G. f 10.-; J. F. C.-v. D. te B. 
f 2.50; D. T. te 's-G f 100.-; H. H. C. te Z. f 5.-; K. v. d. T. teW. 

' f 25.-; H. D. S. te 's-G. f 10.-; P. H. S. te 's-G. f 5.-; G. Ph. v. G. 
' te R. f 10.-; E. M. v. T.-M. te B. f 5.-; G. J. V. te .A. f 10.-; J. 
: J. v. B. te R. f 25.-; B E. H.-M. te A. f 2.50; J. J. v. K.-v. d. B. 
: teR. f 5.-; A.W. M.M. te R. f 10.-; S. B.-S. te B. f 5.-; R. L. te S. 
'f 5.-; N. C.-Q. teR. f 10.-; H. J. v. W. teW. f 10.-; A.v. R.-V. 
: te H. f 10.-; J. M. E.M. v. V. v. B. te A. f 5.-; K. S. te V. f 100.-; 

D. M. A.S. te R. f 100.-; T. B. v.d. U. v. W. te H. f 25.-; R. R. v. 
. C. te N. f 5.-; W. E. K. e.a. te U. f 3.75; M. L. v. L. te H. f 10.-; 

M. K. te A. f 10.-; G. v. d. P. te H. f 10.-; G. W. te V. f 50.-; 
M. R. te L. f 5.-; H. K. te A. f 5.-; G. L. v. S. te A. f 25.-; Y. B. 

, te V •. f 10.-; J. E. v. d. B. te V. f 10.-; D. H. M. te G. f 6.-; J. N. 
' K. te H. f 10.-; H. D.v. N. te H. f 10.-; J. B. K.-T. te D. f 10.-; 
: N. N. te R. f 25.-; J. P. v. M. te R. f 10.-; P. J. P. v. d. S. te 's-G. 
. f 25.-; M. S. te R. f 25.-; H. G. C. te de B. f 10.-; J. P. te 's-G. 
1 f25.-; E. M. B.-R. te R. f 10.-; W. C. S. L. T. te 's-G. f 20.-; 
1 H. J. M. te A. (100.-; M. K. te A. f 10.-; 0. v.d. M. te A. f 5.-; 

H. C. S. te B. f 25.-; J. S. te A. f 25.-; H. J. H. L.-v. d. L. te S. 
, f 5.-; A.C. v. d. H.-K. te R. f 25.-; D. K. te B. f 10.-; C. G. K. te 

S. f 10.-; P. 0. te B. f 10.-; G. H. te B. f 5.-; G. L. te R. f 10.-; 
R. L. V. te R. f 100.-; A. B. te G. f 10.-; J. F. D. te B. f 50.-; J. M. 
de F. te S. f 25.-; H. A. A. te 's-G. f 75.-; A .. de L. te W. f 25.-; 
A. S. R. te U. f 5.-; C. H. R. te D. f 1 0.-; A. 0. te A. f 1 0.-; S. Z. 

' te A. f 30.-; L. E. B. te 's-G. f 10.-; J. D.D. P. te 0. f 500.-; C. W. 
C. v. B. te G. f 10.-; M. E. V. te A. f 5.-; G. de G. te W. f 10.-; 
J. H. G. te H. f 50.-; E. D. te A. f 2.50; J. J. 0. te L. f 250.-; X. te 
L. f 5.-; H. W. te V. f 25.-; C. v. L. te V. f 5.-; A. B.-v. S. te R. 
f 10.-; Th. P. v.d. B. te 's-G. f 10.-; G. v.d. H. te Z. f 10.-; A. R. K. 

, te A. f 10.-; J. v. V. te R. f 100.-; v. d. W. teW. f 200.-; J. S. te 
. B. f 1 0.-; J. W. G. te D. f 50.-; A. Q. de F. te B. f 5.-; R. T. v. B. 

te R. f 25.-; A. W. v. H. t. E. te E. f 25.-; G. J. E. te D. f 20.-; 
D. N. te P. f 25.-; H. V. te D. f 250.-; D. de J. te Z. f 5.-; J. E. D. 
te V. f 50.-; A. L. v. Z. te E. f 5.-; R. G. te D. f 25.-; W. B. te T. 
f 10.-; N. J. E. I. te G. f 7.50; C. A. M. te S. f 5.-; H. B. K. te B. 
f 10.-; J. H. S. teW. f 10.-; C.S. C. B.-V. te W. f 25.-; R. B.-S. 
te G. f 10.-; B.v. H. teM. f 15.-; A. J. H. M. te Z. f 10.-; N.-G. 
te 's-G. f 5.-; R. de B. te A. f 1 0.-; M. v. N. te A. f 5.-; W. J. B. S. 
teR. f 50.-; J. A.G. te 0. f 10.-; E. D. B. te 0. f 10.-; W. B. R. D. 
te H. f 10.-; H. C. A. W. L. te A. f 25.-; A. W. K. te S. f 2.-; 
C. P. H. te P. f 10.-; J. D.-B. te S. f 10.-; I. v. B. B. te A. f 5.-; 
P. H. A. Z. te A. f 25.-; F. L. v. d. S.-v. N. te B. f 50.-; J. C. G. 
te A. f 10.-; J. V. te 0. f 50.-; P. M. G. te B. f 15.-; S. H.-S. 
te A. f 10.-; F. Q. de H. teM. f 100.-; J. S. H. te S. f 5.-; W. N. 
v.d. S. te B. f 50.-; J. M. G.-J. te 's-G. f 10.-; W. C. G. B. te R. 
f 5.-; H. J. G. P. te R. f 25.-; A. W. A. M. te A. f 25.-; K. S. te A. 
f 5.-; M. P. V.-S. te K. f 50.-; W. H. v. L. te 's-G. f 250.-; J. B.-T. 
te S. f 10.; A. H. G. v. A. en J. C. E. te L. f 10.-; R. H. de V. v. S. 
te de W. f 25.-; J. V. te S. f 30.-; S. H.S. te ter A. f 25.-; P. B. D. 
te A. f 5.-; J. G. M.-S. te A. f 10.-; W. J. S. te 0. f 10.-; C. E. L. 
te H. f 5.-.; A. J. K. te U. f 100.-; H. L. de B. te L. f 50.-;. J. L. P. 
te 0. f 50.-; A.C. K. te L f 10.-; D.v. d. W. teL. f 10.-. 
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Durf je wel? 
4 tegen I 

met medewerking van: 

* Alexander Pola * Katja Berndsen 
* Rob van Reyn 
* Anton Dijkman 

februari: Rotterdam 
februari: Winterswiik 
februari: Tietierksteradeel 
februari: Riiswiik 
februari: Wapserveen 
februari: Den Haag 
februari: Arnhem 
februari: Assen 
februari: Puttershoek 
februari: Amsterdam 
februari: Lochem 
februari: Badhoevedorp 
maart: Zwolle 
maart: Leens/Uirum/Kioosterburerr 
maart: Doetinchem 
maart: De Bilt/Bilthoven 
maart: Meppel 
maart: Gorinchem 
maart: Heerenveen 

\ 
U lU I I I J IJ t IFI. 

.,~ ............................................................................................................................................................... . 
= • • • 

• 

Extra radio- en televisie-zendtijd in verband met de verkiezingen I 
I 
i Van de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Weten:

schappea werd bericht ontvangen, dat in de laatste 3 weken 
vóór de dag der verkiezingen extra. radio- en televisie-zendtijd 
aaa de democratische politieke partijen ter beschikking zal wor
den gesteld. 

Voor de V.V.D. betekent dit, dat onze gebruikeli,jke 10 minu
ten radio-uitzendingen ; -ze periode komen te vervallen. In de 
plaats hiervoor komt du~ .triema.aJ één kwartier, in de drie we
ken voorafgaande aan 12 maart • 

In het eerste van deze 3 kwartieren zal een vraaggesprek wor
den gevoerd met enkele leden van de J.O.V.D., in het bijzonder 
met de twee kandidaten uit deze kring, die op onze lijsten voor
komen. 

In het tweede kwartier radio-zendtijd zal het woord worden 
gevoerd door de vice-voorzitter van onze Tweede Kamerfractie, 
drs. H. A. Korthals. 

Het laatste kwartier wordt gereserveerd voor onze Partij-

voorzitter, prof. mr. P.J. Oud, die dan. het slotwoord van onze 
campagne voor de radio zal uitspreken. 

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Partij van. 
zaterdag, 31 januari j.L, is de verdeling van de driemaal 7 minu
ten televisie-zendtijd besproken. 

Het ligt in het voomeroen de eerste uitzending te benutten 
voor een vraaggesprek met de voorzitter der Partij, prof. mr. 
P.J. Oud, en de onder-voorzitter der Partij, mr. H. van Riel, naar 
aanleiding van een hoofdartikel in het dagblad "Trouw", waarin 
gesuggereerd werd, dat de voorzitter en de onder-voorzitter van 
de V.V .D. "niet op één stoel zouden zitten". 

In de laatste uitzending zal het, evenals bij de radio, wederom 
onze Partij-voorzitter zijn, die spreekt. 

Over de tweede televisie-uizending zal nog nader worden over· 
legd. Getracht zal worden hiervan. een bijzondere uitzending te 
maken. 

i 
i 

: • • • : 
I 

...................................................................................................................................................................... 
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Verkiezingsmanifest en 
(Vervolg van pag. 1) 

haar geheel van het grootste belang. Van 
prijsverlaging profiteert immers een ieder, 
van loonsverhoging alleen hij, wiens loon 
wordt verhoogd. Ook voor de oplossing 
:van het huurprobleem zou prijsverlaging 
- eventueel door vermindering van kost
prijsverhogende belastingen van het 
grootste belang zijn. Er zijn immers zove
len voor wie een huurverhoging alleen op 
deze wijze kan worden opgevangen. 

Het beste middel om tot prijsverlaging 
te geraken is de prijsvorming in het vrije 
verkeer. Daarom heeft de overheid erte
gen te waken, dat het prijsmechanisme 
door economische machtsconcentratie 
wordt uitgeschakeld. 

De belastingpolitiek 
Ook bij de belastingheffing dient het oog 

te blijven gericht op de mogelijkheid om 
particulier bezit te verwerven. Als begin
sel moet voorop staan, dat belastinghef
fing middel en nooit doel mag zijn. Be
lastingen dienen om de overheidsuitgaven 
te dekken. Verder dan voor dit doel no
dig is, mag de heffing niet gaan. Belas
tingheffing met de enkele doelstelling de 
inkomens te nivelleren is verwerpelijk. 
Het belastingstelsel behoort zo te worden 
geregeld, dat enerzijds het beginsel van 
de heffing naar draagkracht, anderzijds 
dat van een doelmatige en billijke sprei
ding wordt in acht genomen. Het beginsel 
der draagkracht brengt in het bijzonder 
met zich, dat bij de belasting van het in
komen rekening wordt gehouden met de 
lasten, die de gezinsgrootte op de belas
tingplichtige legt. Het is dus zeker niet 
onredelijk het kleine gezin naar verhou
ding zwaarder te treffen dan het grote, 
doch ook daarbij behoort maat te worden 
gehouden. Het is zeker niet rechtvaardig 
de ongehuwden zo onevenredig zwaar te 
belasten als bij de tegenwoordige tarieven 
het geval i~. 

De liberale 
conjunctuurpolitieK 

De conjunctuurpolitiek dient een een· 
trale plaats in te nemen in het finan
ciële en economische beleid van de over. 
beid. Zij moet er voor zorgen, dat de 
omstandigheden worden in het leven ge. 
roepen, waaronder de vrije krachten der 
maatschappij zich zo gunstig mogelijk 
kunnen ontwikkelen. Zij moet zich rich. 
ten op een evenwichtig groeiende econo· 
mie, een zo groot mogelijke werkgele· 
genheld en het behoud van een stabiele 
geldswaarde. Daarbij heeft ook de be· 
lastingpolitiek haar rol te spelen. De eis, 
dat de belastingheffing het bedrag, dat 
voor de instandhouding van het over
heidsbedrijf noodzakelijk is, niet te ho·· 
ven mag gaan, behoeft toch n1et met 
zich te brengen, dat er jaarlijks even· 
wicht tussen inkomsten en uitgaven is. 
Het is alleszins verdedigbaar, dat de 
overheid in goede tijden een reserve 
vormt om daaruit in kwade Hielen te 
kunnen putten. Een dergelijke reserve· 
vorming is zelfs zeer aanbevelenswaar. 
dig, om de schommelingen der conjunc· 
tuur te verminderen. Er moet dan ech· 
ter een reële conjunctuurreserve wor
den gevormd. Dat wil zeggen, dat de 
reserve, zolang de conjunctuur niet is 
omgeslagen, voor geen enkel doel mag 
worden gebezigd. Zij mag dus ook niet 
worden aangewend voor het dekken van 
buitengewone uitgaven, die met behulp 
van leningsgelden moeten worden be· 
streden, en "ook niet voor versterkte 
schuldaf!ossing. Het gaat er immers om, 
dat de te reserveren bedragen op effec· 
tieve wijze aan de geldcirculatie worden 
onttrokken. Bij schuldaflossing bestaat 
geen zekerheid, dat dit het geval zal zijn 
De middelen. die hierdoor naar de kapi· 
taalmarkt stromen. kunnen dan immel"ll 
door anderen worden gebruikt, Op die 
wijze wordt het heilzame conjuncturele 
effect van de reservevorming in belang· 
rijke mate illusoir gemaakt. Een over
heid, die aldus te werk gaat, geeft geen 
voorbeeld van juiste conjunctuurpolitiek 
Het is een dérgelijke politiek, die in <.Ie 
achter ons liggende jaren is gevoerd en 
die voor een groot deel de oorzaak is 
van de moeilijkheden, waarin wij zijn 
komen te verkeren, toen de regering 
zich genoodzaakt zag een politiek van 
bestedingsbeperking te gaan volgen. 

Een rationele conjunctuurpolitiek vor
dert, dat de reserve op een zodanige 
wijze wordt vastgelegd bij de Neder· 
landse Bank. dat zij onttrokken is aan 
iedere bestedingsmogelijkheid. Zij zal 
dan haar tegenhanger vinden in een 
grotere reserve aan buitenlandse betaal
ln_liddelen. Komt de terugslag, dan kan 
zij worden gebezigd om de neergang af 
te remmen. 

In dezelfde lijn zal het liggen, indien 
de geneigdheid van het bedrijfsleven om 
conjunctuurreserves te vormen, wordt 
aangewakkerd. Dit zal kunnen geschie· 
den door voor dergelijke reserves belas· 
tingvrijdom te verlenen. Op deze wijze 
wordt de belastingpolitiek dienstbaar 
gemaakt aan de conjunctuurbeheersing. 

Het vormen van een conjunctuurre· 
serve in jaren van hoogconjunctuur ls te 
meer gewenst, omdat aldus wordt voor· 
komen, dat de ruime financiële ·arm· 
slag, die de overheid door het ontstaan 
van overschotten in de gunstige jaren 
krijgt, zal leiden tot een te o,·emakke· 
lijke en daardoor onmatige opvoering 
der overheidsuitgaven. Ook zonder dat 
de V.V.D. zich al te grote voorstellingen 
maakt van de mogelijkheden, waarover 
de overheid beschikt om de conjunctuur 
te beheersen, verwacht zij van deze wijze 
van reservevorming goede resuil"aten. Zij 
heeft bovendien het voordeel, dat zij de 
vrijheid van het maatschappciijk ver· 
keer op geen enkele wijze belemmert. 

De woningpolitiek 
Wij zuchten in menig opzicht onder de 

gevolgen van de politiek der vcrzuimde 
gelegenheden. De twee ter:~eincn, waar. 
op zich dit het meest wreekt, zijn die 
van de huurpolitiek en van de landbouw. 
Hier is men te zeer bij de ontwikkeling 
der conjunctuur ten achter g0bleven 
Veel te veel is de politiek hier beheerst 
geweest door de socialistische afkeer 
van alles, wat naar privaatbezit zweemt. 
Daardoor is die politiek in menig OP· 
zicht er een geweest van koude sociali
satie. 

De particuliere bouw. die in het ver· 
leden een zo belangrijke bijdrage 
heeft geleverd tot de woningvoorziening, 
heeft onvoldoende kimsen gekregen. 
Naar de overtuiging van de V.V.D. is 
dit een der oorzaken van het voortduren 
van de woningellende. Het woning. 
vraagstuk is wel een der ernstigste on· 
opgeloste problemen in onze maatschap
jlij. Vele jongeren worden door de WO· 

ningschaarste op benauwende wijze in 
hun levensontplooiing geremd. De op. 
lossing van dit vraagstuk moet dan ook 
een zeer hoge prioriteit hebben. De WO· 

ningnood is echter steeds minder los te 
zien van de gevoerde huurpolitiek. Dm:c 
heeft ertoe geleid, dat de woonruimte 
op een zeer onrechtvaardige wijze is ver· 
deeld. Kleine gezinnen wonen in te gro· 
te, grote gezinnen in te kleine wonin· 
gen. Ook het verband tussen huurgenot 
en huurprijs is verbroken. De vraag naar 
woonruimte wordt daardoor kunstmatig 
vergroot. Thans staat men voor de moei. 
lijke opdracht het verzuimde In te ha· 
len. De taak is zwaar genoeg en moet om 
schokken te vermijden met voorzichti.g· 
heid worden aangepakt. Het is echter 
we! in volle duidelijkheid gebleken. dat 
niets hier zo remmend heeft gewerkt 
als de socialistische invloed op het re
geringsbeleid. 

Lange tijd hebben de socialisten hun 
medewerking aan een verhoging der hu. 
ren geweigerd, omdat zij daarin niet 
wildE-n bewilligen. als die verhog·in,.. niet 
gepaard ging met een huurbelasting. Ook 
in die eis kwam tot uitdrukking hun af. 
keer van het Particuliere bezit Vanzelf· 
sprekend zal een huiseigenaar, wiens in. 
komen door huurverhoging zal worden 
vergroot, daarover belasting moeten be· 
talen. Dit geschiedt echter vanzelf om· 
dat het hogere inkomen wordt get;offen 
door de inkomstenbelasting met haar 
zeer progressief tarief. Zij treft echter 
terecht het netto inkomen. Voorzover de 
huur besteed moet worden voor de kos· 
ten van onderhoud en verbetering der 
woning, valt zij niet onder het belaste 
inkomen. Een huurbelasting daarente· 
gen zou de bruto huur belasten en daar. 
mede de eigenaar gelden onttrekken die 
onmisbaar zijn voor de in menig g~val 
zo volstrekt noodzakelijke werkzaam. 
hèdBn van onderhoud en verbetering. 
die uit de te lage huur onmogelijk kon
den worden bekostigd. 

Daar de andere politieke partijen de 
huurbelasting in geen geval wilden aan
vaarden, werd een compromis gevonden 
in een maatregel. krachtens welke de 
helft van het bedrag der in 1957 tot 
stand gekomen huurverhoging zou wor· 
den geblokkeerd. De meerderbeid der 
Kamer, In hoofdzaak gevormd door de 
socialisten en de katholieken, heeft deze 
blokkering aanvaard. Ter rechterzijde 
sloten zich in het biizonder de ~oJnti-revo. 
lutionairen bij het liberale verzet aan 
Ook zij vermochten de maatregel echter 
niet te keren. De anti-revolutionaire mi· 
nisters hadden toch in het voorstel der 
regering berust. Zi.i achtten het klaarblij. 
keiijk van meer belang de samenwer. 
king met de socialisten te handhaven, 
dan een maatregel, waartegen hun geest-

verwanten in de Kamer zo ernstige be
zwaren hadden. af te wenden. Dat zij 
daarvoor de verantwoordelijkheid wens. 
ten te aanvaarden is hun zaak. Men 
kan daarvoor de anti-revolutionaire Ka. 
merleden niet aansprakelijk stellen. Het 
trekt echter wel zeer de aandacht, dat 
de anti-revolutionaire partij bij de op 
handen zijnde verkiezing met de be· 
langrijkste van deze ministers. de heer 
Zijlstra, in alle kieskringen als haar 
lijstaanvoerder uitkomt. Van eE-n on· 
overwinnelijke afkeer tegen de samen
werking met de socialisten getuigt dit 
bepaald niet. Verklaarde trouwens bij 
het laatste algemeen politiek debat in 
de Tweede Kamer de heer Bruins Slot, 
de voorzitter der anti-revolutionaire 
fractie niet, dat er voor hem tussen li· 
heralen en socialisten geen principieel 
verschil bestond? Deze dingen moeten 
de velen onder de anti-revolutionaire 
kiezers, die de samenwerking met de so
cialisten beu zijn, toch wel stof tot over. 
denking geven. 

Landbouwpolitiek 
Bij de landbouwpolitiek behomt richt· 

snoer te zijn de overtuiging, dat het be· 
staan van een krachtige, zelfstandige 
boerenstand voor de gezondheid van het 
nationale leven van de grootste betelw· 
nis is. Dit houdt in. dat de V.V.D. een 
actieve landbouwpolitiek voorstaat. De 
rechtstreekse overheidsactiviteit zal zich 
evenwel niet verder moeten uitstrekken 
dan noodzakelijk is om het gestelde doel 
te bereiken. Toezeggingen door de over. 
heid in het verleden aan de landbouw 
gedaan, zullen moeten worden nageko· 
men. 

Door krachtige steurt van overheids· 
wege en door het aanwakkeren van ini· 
tiatieven uit het bedrijfsleven tot onder. 
zoek, voorlichting en onderwtjs zowel 
voor boer en tuinder als voor de land· 
arbeider, dient de ontwikkeling van de 
landbouw:;tand te worden bevorderd, op· 
dat deze tegen de economische moeilijk· 
heden, welke de landbouw zowel in na· 
tionaal als in internationaal verband be. 
dreigen, opgewassen zal zi.in. Hieronder 
valt zeer ~eker ook de actieve zorg voor 
de verbetering van de agrarische struc. 
tuur, waarbij echter rechtstre•2kse over· 
heielsdwang achterwege dient te blijven. 
Wel zullen zodanige maatregelen getrof. 
fen moeten worden. dat de bedrijven, 1ie 
door ruilverkaveling of herverkaveling 
verbeterd zijn, niet zonder meer weer 
kunnen worden gesplitst of versnipperd. 

In de totale economische opbouw van 
het platteland kan ook het kleine be· 
drijf een zeer belangrijke positieve bij. 
drage leveren. Opheffing van kleine he· 
drijven dient dan ook slechts plaats te 
hebben op basis van volkomen vrijwil· 
ligheid. 

De op de grondelgendom drukkende 
lasten dienen belangrijk te worden ver
laagd. Zo zal een belasting als de grond. 
belasting op den duur moeten verdwij
nen en zullen de water3chappen moeten 
worden ontlast van een belangrijk deel 
van de kosten der wegen, aangezien 
deze wegen in het algemeen allermind 
alleen ten dienste van de ingelanden 
staan. 

Het landbouwbeleid dient erop gericht 
te zijn zodanige economische, sociale en 
vooral ook fiscale voorwaarden te schep· 
pen, dat de boer zich als zelfstandig on
dernemer kän blijven handhaven. Hiertoe 
is vooral ook nodig herstel van het even
wicht tussen de opbrengst van de in het 
agrarisch bedrijf verrichte arbeid en de 
opbrengst van het in het bedrijf geïn
vesteerde kapitaal, opdat de voortzetting 
van het bedrijf worde gewaarborgd en 
de eigenaar, na aftrek van de op de lan
delijke eigendom rustende lasten, een re
delijke rente van zijn kapitaal zal kunnen 
verkrijgen. 

Er zal een zodanig verband moeten zijn 
tussen de agrarische lonen en de rente 
van het in het bedrijf gestoken kapitaal 
enerzijds en het loonpeil en renteniveau 
in andere bedrijfstakken in Nederland 
anderzijds, dat geen neiging zal ontstaan 
tot geforceerde afvloeiing van arbeids
krachten en/of onttrekking van kapita· 
!en, teneinde elders te worden aangewend. 
Alleen een dergelijke politiek zal de be
staande tegenstelling tussen de boer-eige
naar en de boer-pachter, zulks ook op 
langere termijn gezien, doen verdwijnen. 

Zolang de nationale en vooral ook de 
internationale verhoudingen het handha
ven van bijstand van overheidswege in .de 
prijsvorming van agrarische produkten 
noodzakelijk maken, dient deze zodanig 
te zijn, dat de opbrengst van de bedrijven 
zowel de arbeidsbeloning als de rente van 
de geïnvesteerde kapitalen kan dekken. 
Hierbij mag echter niet worden vergeten, 
dat een, zij het ook geleidelijke, aanpas
sing aan de afzetmogelijkheden zal moe
ten plaats vinden. 

Met kracht dient te worden gestreefd, 
zowel in Beneluxverband, in de E.E.G. als 
in andere organisaties, naar herstel van 
een internationale markt voor landbouw· 
produkten, voorzover dit mogelijk is, ten
einde de vervalsingen, die de zgn. vrije 
markt voor landbouwprodulden thans 
vertoont, te doen verdwijnen. Alleen de 
grootst mogelijke vrijheid van internatio
nale beweging van landbouwprodukten 
kan hier een oplossing bieden. 
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de Nederlandse landbouwpolitiek in te 
passen in het totaal van de Europese 
markt en zal er met kracht naar woeten 
worden gestreefd, dat althans binnen die 
markt alle handelsbelemmeringen (zoals 
n1.aatregelen aan de gTenzen, het stellen 
van minimumprijzen e.d.) zo spoedig mo
gelijk worden opgeheven. 

De middenstand 

Het buit• 
Op het stu 

heeft men zie 
te geven va: 
"resten van 
1nilitaire mi( 
niet te kerel 
worden. dat 1 

derontwikkel 
duiden, stuk 

Als bron voor de ontwikkeling van invloedssfeer 
zelfstandige kracht is de . middenstand Nederland zi 
van moeilijk te overschatten betekenis. economische 
Daarom zal de zelfstandigheid en de eco- hoeven en c 
nomische weerbaarheid van de onderne- komen, als 1 

mers in het midden- en kleinbedrijf van zaam is. Ee 
detailhandel, grossierderij, nijverheid, am- hier gemak~ 
bacht en dienstvcrlening moeten worden dragen van 
bevorderd. In de eerste plaats zal daar- heid bedrieg! 
voor nodig zijn een gezonde mededinging. 
Het vestigingsbeleid zal de gezonde con- De militë 
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currentie niet mogen belemmeren. Daar
om zal er een wijze matiging bij moetén 
worden betracht en zal het rekening moe. 
ten houden zowel met de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijfsmetboden als met het 
eigen karakter van de bedrijfsgemeen
schap. Voorts zal een aan de behoeften 
aangepast credietwezen onmisbaar zijn 
voor een harmonisch middenstandsbeleid. met de betel 
Bij het oplossen van algemene en branche- eenstemming 
problemen zal samenwerking in eigen herhaling tw 
verenigingen en organen verre de voor- joenen voor ' 
keur vcrdienen boven ingrijpen der over- de regering g 
heid. matige wijze 

De V. V.D. staat toch lijnrecht tegenover zonder is en 
de van socialistische zijde gevallen uit- organisatie ~ 
spraak, dat middenstanders, die hun za- voorziening 
ken zoveel mogelijk zelf willen regelen overeenstemr 
"dwaze zelfdoeners" zouden zijn. daaraan in o 

De bedrijfsorganisatie 
Kenmerk van het liberalisme, zoals de 

V.V.D. het voorstaat, zal ook altijd moe
ten blijven de bevordering der ontwikke
ling van zelf3tandige kracht in de onder
scheidene groepen, waaruit de maatschap
pij is gevormd. Daarom heeft het aan de 
zelfstandigheid van provinciën, gemeen
ten en Yvatemchappen altijd de grootste 
betekenis gehecht. Hetzelfde geldt voor de 
talloze nieuwe vormen van organisatie, 
die in de latere tijd zijn opgekomen. Daar
in neemt de organisatie van het bedrijfsle
ven een eerste plaats in. Ook hier moet 
het beginsel der vrijwilligheid voorop 
staan. Daarom is het van de grootste 
waarde, dat de vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers in onderling 
overleg geraken tot de regeling van hun 
gezamenlijke belangen. Dit kan zowel ge
schieden in privaatrechtelijke als in pu
bliekrechtelijke vorm. Geschiedt het in 
privaatrechtelijke vorm, dan kan de over
heid zich beperkén tot het toezicht, dat 
hetgeen het vrije overleg heeft opgele
verd, het algemeen belang niet schaadt. 
Willen de bedrijfsgenoten aan hun orga
nisatie een publiekrechtelijke vorm geven, 
dan bestaat daartegen geen bezwaar, mits 
ook hier een behoorlijk toezicht zij verze
kerd. Wanneer de p.b.o. zich op de juiste 
wijze ontwikkelt, zal dit zelfs het grote 
voordeel met zich kunnen brengen, dat de 
centrale overheid zich van allerlei tenei
nen zal kunnen terugtrekken ten gunste 
van een zichzelf besturend bedrijfsleven. 

Daardoor zal de vrijheid worden bevor
derd. Verwerpelijk is echter het streven 
om een publiekrechtelijk bedrijf13orgaan 
op te dringen aan bedrijven, waarin de 
bedrijfsger :>ten daarvan niet zijn gediend. 
Dan zou immers de organisatie het karak
ter van d,· ·ang krijgen. Voorts moet ook 
bij de handelingen der bedrijfsorganen 
voorop blijven gesteld, dat zij worden ver
richt op een wijze, die het belang van ons 
volk in zijn geheel dient. Dit betekent, 
dat er een evenwichtige afweging moet 
plaats hebben tussen de bijzondere belan
gen van het bedrijf en het algemeen be
lang. 

Gewaarschuwd moet voorts worden te· 
gen de opvatting, dat de betekenis der 
bedrijfsorganen bovenal is gelegen in hun 
verordenende bevoegdheid. Hoofddoel 
moet zijn het bevorderen van de samen
werking der bedrijfsgenoten, zowel uit de 
kring van de werkgevers als uit die van 
de werknemers. De centrale overheid zal 
erop hebben toe te zien, dat de verorde
nende bevoegdheid niet wordt gebruikt 
om de bedrijfsgenoten meer aan banden te 
leggen dan nooQ.zakelijk is, Ook moet, 
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de bevolking rijp is voor algemeen kies
recht? Wie bedenkt hoe in de landen 
van onze beschavingskring zelfbestuur 
reeds eeuwen bestond, voordat het kies
recht algemeen was, zal aanstonds de 
absurditeit van een dergelijke eis inzien. 
Als wij er ons op instellen de ontwikke
ling van zo'n bovenlaag te bevorderen, 
zal in tien of twintig jaar reeds veel 
kunnen worden bereikt. 

Daarnaast is de V.V.D. van oordeel, 
dat het betrachten van nauwe samen
werking met Australië voor geheel het 
Nieuw-Guinea-beleid noodzakelijk is. 

Het gevaar, dat tot de 
brede-basispolitiek 
zal worden teruggekeerd 

Wat de binnenlandse politieke ver
houdingen betreft, is de V.V.D. van oor
deel, dat een werkelijke doorbreking van 
de impasse, waarin wij geleidelijk zijn 
komen te verkeren, slechts dan mogelijk 
is, als afgezien wordt van iedere poging 
om de brede-basis te herstellen. Ge
schiedt dit niet, dan is er weinig voor
spellende gave voor nodig om de ver
wachting uit te spreken, dat de stembus 
van 12 ~maart gevolgd zal worden door 
een eindeloos gemarchandeer over de 
kabinetsformatie. De kabinetscrisis van 
1952 duurde al heel wat langer dan die 
van 1948 en die van 1956 heeft alles over
troffen, wat in Nederland tot dusver op 
het stuk van crisisduur was gepresteerd. 

Vroeger kon men zich er nog mede 
troosten, dat een kabinetscrisis wel lang 
duurde, doch dat de zaak dan, al kwa
men er wel tussentijdse moeilijkheden 
voor, toch voor vier jaar in elkander zat. 
Deze illusie kan men, na de wijze, waar
op de Kamerfractie van de P.v.d.A. deze 
crisis heeft geforceerd, thans wel prijs 
geven. Herstel van de brede-basiscon
structie zal tot niet anders leiden dan tot 
voortzetting van de toestand van vóór 
11 december 1958: een regeringsmeerder
heid, waarvan de samenstellende delen 
elkander niet het minste vertrouwen 
schenken, en een regering, die van com
promis tot compromis strompelt en tot 
werkelijk daadkrachtig bewind niet in 
staat is. Het is daarom noodzakelijk, dat 
de socialisten zullen blijven in de toe
stand, die zij op 11 december zelf hebben 
verkozen, die van oppositie. 

Het is intussen wel duidelijk gebleken, 
dat de partijen der rechterzijde nog aller
minst op dit standpunt staan. Was dit 
anders geweest, dan zouden zij zich heb
ben beijverd aanstonds de vorming van 
een kabinet zonder socialisten te bevor
deren. Dit kabinet zou dan de verant
woordelijkheid op zich hebben kunnen 
nemen voor de Kamerontbinding, ten 
einde zich met zijn program tot de kie
zers te wenden. Op deze wijze zouden de 
kiezers een werkelijke zeggenschap heb
ben verkregen. Zij zouden dan immers 
hebben kunnen beslissen voor of tegen 
een dergelijk kabinet. De partijen der 
rechterzijde laten het kiezersvolk echter ;re paraatheid 
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Als leidraad voor het in de komende 
parlementaire periode te voeren beleid 
heeft de V.V.D. het volgende urgentie
program opgesteld: 

1. Het buitenlands beleid moet blijven 
gericht op de samenwerking van alle de
mocratische staten. De eenheid van 
Europa moet worden bevorderd. De At
lantische samenwerking moet uitgroeien 
tot een Atlantische gemeenschap. 

2. Gestreefd worde naar verkorting 
van het verblijf onder de wapenen van 
dienstplichtigen door uitbreiding van het 
beroepspersoneeL 

3. Binnen het Koninkrijk worde voort
durend gestreefd naar versterking der 
banden tussen Nederland, Suriname en 
de Nederlandse Antillen. 
Het beleid ten aanzien van Nieuw-Gui
nea moet, in nauwe satnenwerking 1net 
Australië, worden gericht op een zo spoe
dig mogelijke verwezenlijking van zelf
bestuur. 
De strijd der Zuid-Molukken voor de ver
wezenlijking van het recht van zelfbe
schikking dient te worden gesteund. 

•· In tijden van hoogconjunctuur moe
ten door de overheid conjunctuurreserves 
worden gevormd, die bij de Nederlandse 
Bank worden geblokkeerd, teneinde in 
een periode van depressie te worden vrij
gegeven. De vorming van conjunctuurre
serves door )let bedrijfsleven worde door 
fiscale maatregelen bevorderd. 

5. Aan de voortdurende toeneming der 
overheidsuitgaven worde paal en perk 
gesteld, opdat de stijging van de belas
tingopbrengst, die het gevolg zal zijn 
van de vermeerdering van het nationaal 
inkomen, voor zover daaruit geen con
junctuurreserve zal moeten worden ge
vormd, zal kunnen worden benut voor 
verlaging van de belastingen. 
Bij de herziening van het belastingstelsel 
worde in de eerste plaats gestreefd naar: 
a. vermindering van het verschil in be
lastingdruk voor gehuwden en ongehuw
den; 
b. een betere regeling met betrekking 
tot de belasting van de inkomsten der 
gehuwde vrouw; 
c. een vermindering der progressie van 
het tarief der inkomstenbelasting. 
De investeringsmogelijkheden moeten 
worden verruimd door beperking van de 
dubbele belasting op uitgekeerde wins
ten van vennootschappen. Fiscale belem
meringen voor de groei der ondernemin
gen, alsmede voor de in het kader van 
de ontwikkeling der Europese gemeen
schappelijke markt gewenste concentra
tie van ondernemingen dienen te wor
den weggenomen. 

6. Bevordering van de bouw van wo
ningen door het verschaffen van een rui
me gelegenheid tot ontplooiing van het 
particulier initiatief. 
Geleidelijk herstel van het evenwicht tus
sen kosten van woningexploitatie en hu
ren, mede door vermindering van de 
bouwkosten. Afschaffing van de huur
blokkering. 
Aan het vorderen van woonruimte voor 
inwoning worde een einde gemaakt. 

b.et daarvoor 7. Instandhouding van een krachtige, 

leid, dat de landbouw in staat stelt een 
redelijk inkomen te verwerven en een 
eind maakt aan de koude socialisatie. 
Daartoe dient: 
a. de overheid voortdurend zorg te dra
gen voor bevordering van onderzoek, 
voorlichting en onderwijs voor boer en 
tuinder zowel als voor land- en tuinbouw
arbeider, opdat de bedrijven zowel tech
nisch als economisch zo weerbaar moge
lijk zullen zijn; 
b. gestreefd te worden naar zodanige 
economische, sociale en fiscale verhou
dingen, dat wordt bereikt, dat de boer 
zich als zelfstandig ondernemer kan blij
ven handhaven, d.w.z. dat een redelijke 
beloning voor de arbeid zowel als een re~ 
delijke rente voor het geïnvesteerde ka
pitaal op de sociaal en economisch ver
antwoorde bedrijven kan worden verkre
gen. Hierbij zal in het productiepatroon 
echter een zij het ook geleidelijke aan
passing aan de afzetmogelijkheden niet 
mogen worden verwaarloosd; 
c. actieve zorg te worden gedragen voor 
verbetering der agrarische structuur met 
vermijding van rechtstreekse dwang van 
de zijde der overheid. De ruilverkave
lingswet moet worden herzien. Geforceer
de opheffing van kleine bedrijven moet 
worden afgewezen; 
d. op internationaal terrein een zodani
ge politiek te worden gevoerd, dat ook 
voor landbouwproducten de grootst mo
gelijke vrijheid van beweging op de in
ternationale markt worde verkregen. Te
gen dumping moet krachtig worden op
getreden. 

8. Actieve werkgelegenheidspolitiek 
ter bestrijding van werkloosheid. 

9. Erkenning van de betekenis van 
een krachtige middenstand. Daarbij uit 
te gaan van het beginsel, dat een gezon
de bedrijfsontwikkeling moet worden be
vorderd en ongezonde bedrijfsmetheden 
moeten worden tegengegaan. Aanpassing 
van de vestigingseisen aan de evolutie 
der maatschappij. De regeling der scha
devergoeding voor de huurder bij ontei
gening van bedrijfspanden behoort te 
worden verbeterd. 

10. Bevordering der gewestelijke en 
plaatselijke autonomie in de eerste plaats 
door herstel der financiële zelfstandig
heid van provinciën en gemeenten. 

11. Met volledige erkenning van de be
tekenis van bedrijfsorganen voor de vrije 
samenwerking der verschillende groepen 
in het bedrijfsleven onthouding van iede
re poging om dergelijke organen van bo
venaf aan dat bedrijfsleven op te drin
gen. 
Gewaakt moet worden tegen een samen
werking van werkgevers en werknemers, 
die het belang van de consument aan 
dat der bedrijfsgenoten zou opofferen. 
Aan de ontwikkeling, waardoor de S.E.R. 
bezig is een niet in ons staatsbestel pas
send zeggenschap ten koste van Rege
ring en Parlement te verkrijgen, moet 
een einde worden gemaakt. 

12. Bevordering van individuele be
zitsvorming. 
Het eigen woningbezit worde gestimu
leerd door: 

om zou van zelfstandige boerenstand door het bevor- a. aanmerkelijke verlaging van het re
'gen zijn, als deren van een evenwichtig landbouwbe- gistratierecht bij aankoop van een huis; 

liever in het duister omtrent hun voor
nemens na de stembus. Prof. Romme 
blijft er nog altijd op hopen, dat na de 
verkiezingen de samenwerking met de 
socialisten zal kunnen worden hersteld. 
De anti-revolutionairen hebben wel hun 
voorkeur uitgesproken voor de formatie 
van een christelijk kabinet, doch zij heb
ben zich wel gewacht daaraan toe te 
voegen, dat, als zo'n formatie niet tot de 
mogelijkheden zal blijken te behoren, 
zulks in geen geval aanleiding zal mogen 
geven tot samenwerking hunnerzijds met 
de socialisten. Van de christelijk-histo
rischen zal zeker geen krachtige aan
drang uitgaan naar veranderde verhou
dingen. De· V.V.D. wenst te dezen op
zichte klare taal te spreken. Naar haar 
oordeel zal van samenwerking tussen 
liberalen en socialisten in het na de ver
kiezingen te vormen kabinet geen sprake 
kunnen zijn. Wie verandering ·wil, zal 
dus zorg hebben te dragen, dat de V. V.D. 
aanzienlijk versterkt uit de stembus 
komt. Hij zal ertoe moeten bijdragen, dat 
de lijn van haar opgang, die zich bij de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten 
en de gemeenteraden in het vorig jaar 
zo fors aftekende, een nieuwe stoot naar 
boven krijgt. Het beeld van die verkie
zingen was naast de vooruitgang van de 
V.V.D. de achteruitgang van de P.v.d.A. 
Als dit ook, en liefst in nog sterkere ma
te, het beeld van de stembus van 12 
maart zal zijn, zal dit de beste waarborg 
zijn, dat aan de onbevredigende toestand 
der laatste jaren een einde zal komen. 

b. toestaan van een extra-afschrijving 
van 10% over de eerste vier jaren na 
aankoop van een woning. 
Verlaging van de vermogensbelasting en 
van het successierecht. 
Popularisering van het effectenbezit door 
de weg te openen voor een vrije ont
plooiing van beleggingsclubs. Voortdu
rend verkrijgbaar stellen van rentespaar
brieven op gemakkelijke wijze. 

13. Geleidelijke terugkeer naar een 
systeem van vrijere loonvorming, met 
toezicht der overheid ter voorkoming 
van excessen. 
Gestreefd moet worden naar een juiste 
verhouding tussen prestatie en beloning. 

14. ~Het georganiseerd overleg in amb
tenarenzaken worde een werkelijk over
leg, 

15. Bespoediging van het streven naar 
unificatie van de inhoud der sociale ver
zekeringswetten. Invoering van een al
gemene weduwen- en wezenverzekering. 
De aantasting der verkregen pensioen
rechten bij de invoering der wet op de 
algemene ouderdomsverzekering behoort 
ongedaan te worden gemaakt. Matiging 
van het overheidsingrijpen op het gebied 
van het ziekenfondswezen. Handhaving 
van de zelfstandige positie van artsen 
en apothekers. 

16. Wegneming van alle bepalingen 
en bestrijding van de heersende gewoon
ten, die de vrouw economisch en maat
schappelijk achterstellen bij de man. Ge
lijke betaling voor gelijkwaardige arbeid 
van mannen en vrouwen. Bij gelijke aan
spraak op bevordering gelijke promotie
kansen voor beide geslachten. Wegne
ming van elke ongelijkheid in benoe
mingskansen voor de gehuwde vrouw. 

17. Hóofddoel van het onderwijs moet 
zijn, dat iedere bekwaamheid kans tot 
volle ontplooiing krijgt. Karaktervorming 
moet daarbij in sterkere mate de nadruk 
krijgen dan tot dusver het geval is. 
Op korte termijn moet een nieuwe wet 
voor het middelbaar- en voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs worden tot 
stand gebracht. 
Fundering van het hoger onderwijs in de 
massa van het volk. 
Autonomie ook voor de Rijksuniversi
teiten. 
Voorziening in de huisvesting van stu
denten en wetenschappelijke medewer
kers. 
Beurzen en renteloze voorschotten moe
ten de financiële beletselen tegen de 
maatschappelijke opstijging van het in
dividu wegnemen. 

18. Uitbreiding van de lichamelijke 
opvoeding in alle sectoren van het on
derwijs. Bevordering der ontwikkelings
kansen voor de vrije sportorganisaties. 
Onverwijlde wetswijziging tot legalisatie 
van de voetbal-toto. 

19. Bevordering der ontwikkelingsmo
gelijkheden op het gebied van de kunst 
op zodanige wijze, dat de vrijheid van de 
kunstenaar blijft gewaarborgd. 

20. Regeling van het radio- ~n televi
siebestel op een nationale basis. Opening 
der mogelijkheid voor commerciële tele
visie. Gelijk recht der verschillende rich
tingen voor bijzondere uitzendingen. 

21. Herziening van de Wet op de Lijk
bezorging, opdat gelijk recht worde ver
schaft aan de voorstanders van crematie 
en die van begraven. 
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Copie voor deze r""'·~k te zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, AleJC;ander
straat I 6, Haarlem. 

Individuele zelfbescherming 
Twee leidende figuren van de WVS 

(Women's Voluntary Service), 
Lady Lucas-Tooth en haar assistente 
Miss Hammond, hebben in ons land ge
sproken over de wijze waarop in Enge
land maatregelen voor individuele zelf
bescherming zijn genomen. 

De V/VS is, zoals men zal weten, de 
Engelse zuster-organisatie van onze 
UVV, die in Utrecht hiervoor een bij
eenkomst belegde. De UVV vond echter 
dat hetgeen de Engelse dames te ver
tellen hadden niet beperkt mocht blij

ven tot de UVV-kring alleen en nodig
de daarom andere vrouwenorganisa
ties (waaronder de VVD-vrouwen) 

~ uit, een afgevaardigde te zenden. 
~ De spreeksters vertelden over het 

i "One in Five" plan, dat drie jaar ge
leden in Engeland is gestart. Volgens 
dit plan wil men in Engeland één op 
de vijf vrouwen tussen 17 en 70 jaar 
op de hoogte brengen van de atoom
gevaren en van de mogelijkheden om 
haar gezin en haar huis hiertegen te 
beschermen. 

In overleg met de Engelse regering 
nam de WVS op zich spreeksters op te 
leiden, die op 3 vaste demonstratie
lezingen haar toehoorders met de zelf
beschermingsmogelijkheden ver
trouwd maken. Als voorbeeld wordt 
dan de grootste ~te duchten atoombom 
genomen. Op de plaats waar de bom 
neerkomt is alles vernietigd en kan 
dus niets worden gedaan. Doch in 
wijde omtrek hieromheen en wel 15 

maal zo groot als het centrum van de 
totale vernietiging, kunnen door ver
standig optreden reeds vele mensen
levens worden gered. 

Wat men hiervoor kan doen, werd 
daarna uiteengezet. Deze mogelijke 
voorzorgsmaatregelen zullen later op 
deze plaats weergegeven worden. 

Na een korte lunch-pauze werd iets 
verteld over de organisatie van de 
actie. Omdat atoomgevaar iets is waar
voor de mensen bang zijn, willen ze 
er liever ook niets over horen. Men 
legt nu contacten met vrouwenvereni
gingen, fabrieken, bedrijven, e.d. om 
een groepje van ongeveer 12 vrouwen 
bijeen te krijgen, die dan de eerste 
demonstratie-lezing bijwonen. Door 
veel gelegenheid tot vragen te stellen 
te geven, maakt men de lezingen zo 
levendig mogelijk. 
Men probeert vooral huisvrouwen op 
de bijeenkomsten te krijgen, want het 
is van belang, dat juist zij goed op de 
hoogte zijn van de zelfbescherming. 

Zo is in Engeland dit werk lang
zaam op gang gekomen. De spreekster 
beloofde alle hulp en medewerking, 
wanneer men in Nederland iets der
gelijks wenst op te bouwen. Daardoor 
worden de fouten vermeden, die aan
vankelijk in Engeland bij deze op
bouw zijn gemaakt, terwijl kan wor
den geprofiteerd van een groot stuk 
Engelse ervaring. 

De voorzitster van de UVV, me
vrouw 's Jacob, dankte aan het eind 
de spreeksters en sloot de bijeen
komst. M. J. Sypkens-van Weel 

PROVINCIALE DAG 

De eerste aankondiging hiervan 
komt van de provincie Zuid

Holland. Deze bijeenkomst zal zijn 
op donderdag 5 maart in Delft en er 
is een zeer aantrekkelijk programma 
voor bedacht. 

U hoort er nog nader van. 
J. H.S. 
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Overzicht spreekbeurten verkiezingscampagne 
Een grote stroom vergaderingen wordt door onze partij-afdelingen door het 

gehele land belegd. De leden van onze Tweede- en Eerste Kamerfractie en de 
kandidaten op verkiesbare plaatsen ~emen aan deze grote campagne deel. . 

Onderstaand vindt u een voorloptge opgave van de data en de verschillende 
plaatsen, waar de vergaderingen worden gehouden. 

9 februari: Rotterdam Mr. E. H. Toxopeus 
Oostcrbeek Mr. dr. C. Berkhouwer 
Capelle a/d IJsset Mr. F. G. van Dijk 

10 februari: Franeker Drs. H. A. Korthals 
Winterswijk Mr. D. Schuitemaker 

11 februari: Gorinchem Mr. F. G. van Dijk 
Hilversum Drs. H. A. Korthals 
Oude Pekela R. Zegering Hadders 

13 februari: Zelhem Ir. L. G. Oldenbanning 
Rijswijk Mr. F. G. van Dijk 

16 februari: Boskoop Mr. dr. C. Berkhouwer 
Boogvliet/Pernis Mr. F. G. van Dijk 
De Bilt/Bilthoven Mr. E. H. Toxopeus 
Castricum/Litntnen G. Ritmeester 
Heerenveen Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Wapserveen Ir. J. Baas 
Witmarsum R. Zegering Hadders 

17 februari: Varsseveld Ir. L.G. Oldenbanning 
Leiden Drs. H. A. Korthals 
Den Haag Mr. H. van Riel 
Uithuizen Mr. W. J. Geertsema 

18 februari: Olst R. Ze~ering Hadders 
Epe M. Visser 

19 februari: Bussum M. Visser 
Leek Mr. W. J. Geertsema 

20 februari: Zuidwijk/Pendrecht Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Ommen R Zeq;ering Hadders 
Loosdrecht Mr. F. G. van Dijk 
Eindhoven Mr. H. van Riel 

21 februari: Emmen Mevr. G. Doornbos-Oosting 
23 februari: Delfzijl Mr. E. H. Toxopeus 

Veenendaal Drs. H. A. Korthals 
DieverjDwingelo Mr. F. G. van Dijk 

24 februari: Haren Mr. F. G. van Dijk 
Zeist M. Visser 
Wageningen Mr. E. H. Toxopeus 
Steenwijk Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

25 februari: Zuidhorn Mr. F. G. van Dijk 
Achtkarspelen R. Zegering Hadders 
Den Haag Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 

Zetten 
Weesp 
Geleen 
Soest 
Gramsbergen 

26 februari: Deventer 
De Bilt/Bilthoven 
Hilversum 
Diepenheim 
Gieten 
Deventer 
Doetinchem 

27 februari: Smallingerland 
Driebergen/Rij senburg 
St. Maartensdijk 
Beilen 
Rijswijk 
Wassenaar 
Enschede 
Zweelo/Oosterhesselen 
Markelo 

en G. Ritmeester 
M. Visser 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. H. van Riel 
Mr. W. J. Geertsema 
Ir. J. Baas 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
G. Ritmeester 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
R. Zegering Hadders 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Ir. J. Baas 
Drs. H. A. Korthals 
M. Visser 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Mr. W. J. Geertsema 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. H. van Riel 
Ir. L. G. Oldenbanning_ 
Ir. J. Baas 

SPREEKBEURTEN PROF. MR. P.J. OUD 

In de komende verkiezingscampagne zal door onze partijvoor
zitter, prof. mr. P. J. Oud, een groot aantal spreekbeurten door 
het gehele land worden gehouden. 
Onderstaand vindt U een opgave van de data en plaatsen, waar 
onze partij.-voorziHer het woord zal voeren. 

Woensdag 11 februari .......................................... Middelburg 
Vrijdag 13 februari .......................................... Almelo 
Maandag 16 februari ........................................ .. 
Woensdag 18 februari ......................................... . 
Vrijdag 20 februari ........................................ .. 
Dinsdag 24 februari ......................................... . 
Woensdag 25 februari ....................................... ... 
Donderdag 26 februari ......................................... . 
Vrijdag 27 februari ....................................... ... 

Emmen 
Nijmegen 
Maastricht 
Am hem 
Leeuwarden 
Dordrecht 
Breda 

Maandag 2 maart .......................................... 's-Gravenhage 
Dinsdag 3 maart .......................................... Gouda 
Vrijdag 6 maart .......................................... Groningen 
Zaterdag 7 maart .......................................... Zuidlaren 
Maandag 9 maart .......................................... RoHerdam 
Dinsdag 1 0 maart .......................................... Amsterdam 

28 februari: Meppel (J.O.V.D.) 
Assen (Landbouwdag) 

2 maart: Barneveld 
Zwolle 
Rotterdam 
Almelo 
Leerdam 
Veendam 
Delden 

3 maart: Voorburg 
Leiden 
Goor 
LeensjUlrum/ 

Kloosterburen 
Laren (Geld.) 

4 maart: Sliedrecht 
Zeist 
Winterswijk 
Schiedam 
Hoorn 

5 maarto: Utrecht 
Leidschendam 

Zierikzee 
Baarn 

Bolsward 
Velsen 
Doetinchem 

UIT DE PARTIJ 
V.V.D. Zwiindrecht vierde 

tieniarig bestaan 

De viering van het tienjarig bestaan 
van de V.V.D. te Zwijndrecht in hotel 
,.Swindregt" is een gezellig feest gewor
den. Drs. Korthals, die tien jaar geleden, 
bij de oprichting had gesproken, was nu 
door ziekte verhinderd. In zijn plaats 
sprak mr. E. H. Toxopeus uit Breda. 

De voorzitter, de heer W. F. G. L. v. 
Smaalen, vond het bijzonder prettig, dat 
de heren R. Arends en A. v. d. Gevel 
(twee van het viermanschap van de op
richting) aanwezig waren. De heer Van 
Smaalen sprak met voldoening over de 
groei van de V.V.D., niet alleen in Zwijn
drecht, maar ook landelijk. Hij bood 
mevrouw Jansen-Hueek bloemen aan 
vanwege haar gastvrijheid. Mevrouw 
v. d. Linden kreeg als honderdste lid van 
de kiesvereniging eveneens een ruiker. 
De heer G. Nederlof huldÜ:de als voor
zitter van de propagandacommissie de 
bestuursleden, die 10 jaar hun functie 
hadden verricht. 

Na de enthousiaste rede van de heer 
Toxopeus bleef men gezellig bijeen met 
muziek en een dansje bij het Cocktailtrio. 

Epe luisterde naar forum 

De afdeling Epe organiseerde op dins
dag 27 januari j.l. een geslaagde forum
avond. Het forum bestond uit de heren 
mr. S. Willinge Gratama, Ir. L. G. Olden
banning, Th. G. van Angeren, A. Nawijn 
en H. J. Blekman. 

Ondanks mist en gladheld waren toch 
nog circa veertig bezoekers aanwezig, 
die het forum druk werk bezorgden. Het 
werd een geanimeerde avond. 

Nieuws uit Hummelo en Keppèl 

De afdeling Hummelo en Keppel heb 
ben een geslaagde propagandavergade
ring gehouden, alwaar het woord werd 
gevoerd door het Tweede Kamerlid, M. 
Visser. Na de pauze werd een forum ge
vormd bestaande uit mevrouw Menslnk
Kooy uit Winterswijk en de heren M. 
Visser, J. D. Pennekamp uit Eldrik en 
Bruggink uit Zelhem, terwijl Ir. W. Kooy 
uit Arnhem het voorzitterschap be
kleedde. 

Haarlem besprak 
emigratie-problemen 

Voor de afdelingen Haarlem, Bloemen
daal en Heemstede van de V.V.D. hield 
de heer G. Tates, wethouder van de ge- . 
meente Zandvoort een lezing over emi
gratie-problemen. 

Na een ·geanimeerde discussie, vertoon
de spr. een Interessante fllm, waardoor 
de aanwezigen een inzicht werd gegeven 
in het leven van vele emigranten in Ca
nada, Australië en Nieuw-Zeeland. 

Drs. H. A. Korthals -
Mr. H. A. van Riel en 

Ir. L. G. Oldenbanning 
Mr. F. G. van Dijk 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. H. van Riel 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
G. Ritmeester 
Mr. E. H. Toxopeus 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
M. Visser 
R. Zegering Hadders 

Mr. F. G. van Dijk 
M. Visser 
Mr. H. F. van Leeuwen 
R. Zegering Hadders 
Mr. 11. van Riel 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Drs. H. A. Korthals 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 

en G. Ritmeester 
Mr. F. G. van Dijk 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

en mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
J. G. H. Cornelissen 
Ir. L. G. Oldenbanning 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Stemmen hij 
volmacht 

Bij de aanstaande Tweede Ka
merverkiezingen bestaat wederom 
de mogelijkheid tot stemmen bij 
volmacht, indien men vermoede
lijk niet in staat zal zijn persoon
lijk aan de stemming dee: te ne
men. Als gemachtigde kan slechts 
worden aangewezen de echtgenoot 
of echtgenote, een der bloed- of 
aanverwanten in de eerste tot en 
met de derde graad, de echtgenoot 
van een schoo.nzuster of de echt
genote van een zwager, dan wel 
een der huisgenoten van de vol
machtgever. 

De gemachtigde moet op de dag 
der kandidaatstelling zijn opgeno
men in het Kiezersregister, waar
in de naam van de verzoeker voor 
komt, en bevoegd zijn tot het deel
nemen aan dezelfde verkiezing. 

Een kiezer mag niet meer dan 
twee aanwijzingen als gemachtigde 
aannemen. 

De verzoeken tot het stemmen 
bij volmacht kunnen worden in
gediend uiterlijk op de veertiende 
dag voor die der stemming, dus 
uiterlijk op donderdag 26 februari, 
ter secretarie van de gemeente, 
waarin 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 

V oor iedere kiezer bestaat de 
mogelijkheid om in een andere ge
meente dan die, in welker kiezen
register hij op de dag der candi
daatstelling (28 januari jJ.) was 
opgenomen, te stemmen. 

Zij, die van deze mogelijkheld ge
bruik willen maken, moeten hier
van uiterlijk donderdag 26 februari 
IN PERSOON ter seereta.rle van 
een willekeurlee remeente in Ne
derland mededelfnc doen. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Politiek forum te Amhem 
Op vrijdag 13 februari a.s. om 8 uur 

zal In het gebouw van de Volksuniversi
teit aan de Rijnstraat te Arnhem een po
litiek forum optreden. 

Het is samengesteld uit de volgende le
den: Mevrouw mr. E. H. Veder-Smit, 
wethoudster van Zeist, J. G. H. Cornelfs
sen, Hd van de Tweede Kamer uit Am· 
sterdam, H. de Goede, financieel speela
list uit Nijmegen, mr. F. Porthelne, lid 
van de gemeenteraad va.D. Leiden en F. 
L. van der Leeuw, lid van de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland en van de ge
meenteraad van 'a-Gravenbage, die als 
gespreksleider optreedt. 

Leden uit naburige afdelingen zijn van 
harte welkom. 



"Houdt de vrijheid hoog!" 

Een R 0 N D V A ART door de Rotterdamse Havens SPI DO 

De Nederlaruhe motor 

met een wereldreputatie! 

N. Y. Appingedammar Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

TELEVISIE 

Firma \tillem Kleijkamp 
Lijnbaan 66 

ROTTERDAM 

G 

Grote keuze 

ROTAN MEUBELEN 
in mooie vormen. 
Gemakkelijk zittend. 

RADIO 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1906 

GRAMO 

KORTE HOOGSTRAAT UI 
ROTTERDAM 

Telefoon 117640 (3 lijnen) 
Tussen Gerzon en V. & D. 

TAPE-RECORDERS 

GEBR.BODEGRAVEN 
NIEUWKOOP 

* Fabriek van Metaalwaren 

* IJzerhandel 

Specialisten 
in 

Corduroys 
en 

Manchester, 

o.a. bijzonder geschikt 

voor sport- en tuinkleding 

Telefoon 01725 nr. 104 en 289 

Î N.V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 

Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen 

~--------------·J 

W i llemsplein 

ROTTERDAM 

VAN VLOTENS 
HANDELl\fAATSCHAPPIJ N. V. 

KEIZERSGRACHT 674 TELEFOON 32177 

AMSTERDAM 

63490 (6 lijnen) 

koopt industriële objecten 

FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK u. 
EN AANGESLOTEN BANKEN 

Amsterdam - 's-Grovenhoge - Groningen - Rotterdom 

I ~ Dl"'"" Ge~~:: B~~schik~:r WILKENS 

Mr. F. C. KLEYN Mr. J. DE WILDE __ ____.r 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ 

ammanK oe LAnG€ 
v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Hofleverancier van H.M. de Koningin 

MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 137977-122303-130999 

N.V. A. Prins Th. zoons Aanneming MaatschappiJ 

SLIEDRECHT 
Telefoon 8 

·N.V. 

* Bagger· en Havenwerken 

C. VAN DER GIESSEN & ZONEN's 

SCHEEPSWERVEN N.V. 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

W. A. HOEI('s 
MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam 

Compressors voor alle gassen en lederen druk. 
Installaties voor de bereiding V!t!D zuurstof, stikstof ens. 



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

Nieuwe gloed voor Uw goed 

STOMEN 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER & STAAL 

NON-FERRO METALEN 

SCHROOT 

SLOOPOBJECTEN 

SCHEPEN 

MACHINES 

N. V. Simons' Metaalhandel 
KATENDRECHTSELAAN 39 

ROTTERDAM 
TELEFOON 72630 

Werft leden voor de V.V.D.! 

r-Hä'u 
I 
I 
I I 
I ~ . · I 
I ~~~!~!!i~!~J V~~~ I 
I Uw reisgeld haalt U bij de H B U. I 

Uw reisbagage- en ongevallenverzekering 

I ~n~l~:ief wintersportrisico) sluit U af bij de I 
Uw waardevolle papieren en Uw kostbaar
heden laat U achter in Uw safe bij de H B U. 

I I Oolr voor U: do HBU I I 
I HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 
L 

AMSTERDAM - DEN HAAG • ROTTERDAM 

lmiiB -- lili!IIIIIIID - ~ 

Amsterdam-Noord 

WASSEN VERVEN 

N. V. Teer-, Bitumen· en V erfindustrie 

Touwen & Co. 
Amsterdam 

Vierwindendwarsstraat I, tel. 46275-45393 

Fabrikante van: 

TENCOLINEUM 

(de betere kleurcarbolineum) in vele kleuren 

Het behoud voor alle hout 

N. V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. Oonk & Co 
Telefoon 24941/45 • Arnhem 
Postbus 42 

FABRIKANTE 
VAN 

NAADLOZE 
EN 

GELASTE 
STALEN BUIZEN 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N.V. 
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/ 

en DEMOCRATIE 
Steunt ons 

verkiezingsfonds 

OP HE·T KEERPUNT 
Naar een betere maatschappij voor geheel ons volk 

"Ûp het keerpunt" is het motto, waaronder het Verkiezingsmani
fest 1959 van de V.V.D. in het licht is gegeven. 

Een voortreffelijk motto, omdat het in enkele woorden de situatie 
van het ogenblik vlijmscherp belicht. 

Sinds het jaar der bevrijding, men kan dus zeggen: veertien jaar lang, 
hebben de socialisten de boventoon gevoerd in het bestuur van het land. 

Dat werd vóór alles mogelijk gemaakt door de K.V.P., welker fractie
leider en lijstaanvoerder, prof. Romme, zelfs thans nog zijn voorkeur 
voor de brede basis met de socialisten, steeds weer den volke kond doet. 

In die eerste jaren van na de oorlog, in die periode, waarin er alles op 
moest worden gezet om het land weer op te bouwen, was het streven 
naar een zo breed mogelijke basis wel begrijpelijk. 

Onze economie kon nog niet anders dan een "oorlogs-economie" zijn. 
Er m o e s t veel worden geregeld; er m o e s t op vele punten wel 
diep worden ingegrepen en de socialisten voelden zich in hun element. 

"l"ITat voor niet-socialisten gold als een noodzakelijk kwaad als ge
l' l' volg van de door oorlog en bezetting veroorzaakte ontredde

l·ing, als een onvermijdelijke OVERGANGSFASE naar normaler ver
houdingen, was voor de socialisten een IDEALE MAATSCHAPPIJ. 

De socialisten zagen hun kans schoon. De structuur van de maatschap
pij, gebaseerd op de VRIJE ONDERNEMINGSVORM, diende naar so
cialistisch patroon grondig te worden gewijzigd. 

Het socialisme werd een CONSERVERENDE MACHT. Het wilde de 
economische activiteiten volledig, tot in details, b l ij v e n beheersen. 
Het wilde behoud van de tot het uiterste opgevoerde belastingen, opdat 
de Staat zijn oppermachtige positie zou kunnen handhaven. 

Het centralisme werd ten top gevoerd. Centrale loonbeheersing, met 
een aantal loonsverhogingen-per-druk-op-de-knop, waar tenslotte nie
mand iets mee opschoot, omdat DE WAARDE VAN HET GELD IN 
HETZELFDE TEMPO DAALDE, werd als een ideaal gekoesterd. 

De middengroepen, maar ook de geschoolde vakarbeiders, legden 
het loodje en bescheiden DENIVELLERENDE maatregelen 

konden slechts met veel strijd worden afgedwongen. 
Geleidelijk herstel van normale verhoudingen op de WONINGMARKT 

werd door socialistische tegenwerking onmogelijk gemaakt en zo zit
ten we veertien jaar na het einde van de oorlog nog altijd met een ON
OPGELOST WONINGPROBLEEM, welks einde nog steeds niet in zicht 
is. 

'' 

Van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
ontving het Hoofdbestuur bericht, dat de navolgende radio- en 
televisie-uitzendingen aan de V.V.D. zijn toegewezen: 

RADIO: 
' 

VRI.TDAG 20 februari 1959, 20.15-20.30 uur (Hilver-
sum 11, 298 m.) "Jong Stemt Oud". 
(een vraaggesprek met enkele J.O.V.D.-ers). 

VRIJDAG 27 februari 1959, 20.15-20.30 uur (Hilver
sum 11, 298 m.) Spreker: drs. H.A. Korthals. 

DONDERDAG 5 maart 1959, 19.45-20.00 uur (Hilversum 11, 
298 m.) Spreker: Prof. mr. P.J. Oud. 

TELEVISIE: 

DINSDAG 24 februari 1959, 20.00-20.07 uur: 
Prof. mr. P. J. Oud en mr. H. van Riel, resp. 
voorzitter en onder-voorzitter der Partij, in een 
vraaggesprek met de heer L. van Vlaardingen, 
organisator/propagandist van de V.V.D. 

Nadere mededelingen over de televisie-uitzendingen van dinsdag 
3 en maandag 9 maart hopen wij U in het volgende nummer te 
kunnen geven. 

De GELDONTWAARDING maakte het sparen voor ons volk tot een 
volslagen onaantrekkelijkheid. 

Overheidsmaatregelen ter bevordering van de BEZITSVORMING 
werden noodzakelijk, nadat diezelfde overheid alles gedaan had wat een 
BEZITSVORMING DOOR DE BREDE MASSA tot een farce maakte. 

,,Wenkend perspectief" van het NVV verscheen; een studie over in
komens- en vermogensverdeling, waarin de NIVELLERING tot ideaal 
werd verheven en via de BEPERKING VAN HET ERFRECHT een 
aanslag op het familiebezit werd beraamd. (vervolg op pagina 3) 

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

Landbouwdag van de V.V.D. 
in RotterdaJu 

Op vrijdag 27 februari a.s., wordt in de Reatrix-zaal va.n het 
Groothandelsgebouw aan het Stationsplein te Rotterdam een 
grote Landbouwdag van de V.V.D. gehouden. 

Spreiiers: Mr. H. van Riel, Lid van de Eerste Kamer der Staten
Gem•raal, I .. id van het College van GedeJmteer<le Sta-
ten van Zuid-Holland. 

F. den Hartog, landbouwspecialist der V.V.D.-fractic i f van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. : 

i Er zal gelegenheid ;;r;ijn tot het stellen van vragen. f f Aanvang des morgens 10 uur, sluiting des namidda.gs 2 uur. f 
................................................................................ ~ 
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Flitsen van Het Binnenhof (I) 
Begroting van Sociale Zaken in Tweede Kamer· Verkorting van 

de arbeidstiid. Voorkeur van mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
voor andere sociale wensen • Liever hogere lonen dan korter 
werken. Pleidooi voor de sociale positie van de vrouw. 

De deining over de verkorting van de 
arbeidstijd heeft zich vorige week 

voortgezet in de Tweede Kamer bij de be
handeling van de begroting van Sociale 
Zaken. 

Verkorting van de arbeidstijd betekent 
een beslissing over de verdeling van gro
tere welvaart, want als de arbeidstijd 
wordt verkort, zouden andere sociale ver
langens niet in vervulling kunnen gaan 
binnen het beperkte kader van gestegen 
welvaart. 

Daarom heeft het tijdelijke kabinet-Beel 
over verkorting van de arbeidstijd geen 
besluit willen nemen, waaraan het ko
mende kabinet, na de verkiezingen, zou 
zijn gebonden. 

Op grond van deze overweging heeft 
minister Beel op 22 januari aan de SER 
gevraagd in het aan de regering uit te 
brengen advies over het in de toekomst te 
voeren sociaal-economische beleid, tevens 
te willen adviseren omtrent het tijdstip 
van de geleidelijke invoering van een 
kortere werkweek. 

Bovendien verklaarde minister Beel in 
de Kamer, dat aan het college van rijks
bemiddelaars is meegedeeld, dat er geen 
bezwaar is tegen een tussentijdse eenma
lige aanpassing van een driejarige collec
tieve arbeidsovereenkomst aan een toe
komstig regeringsbesluit inzake de werk
tijdverkorting. 

• • 
I n navolging van het NVV heeft de 

PvdA vorige week in de Tweede Ka
mer tegen de brief van 22 januari gepro
testeerd, omdat de SER reeds op 11 juli 
een advies had uitgebracht over de ar
beidstijdverkorting en het vragen van een 
nieuw advies vertragend werkt. 

De heer Baart (PvdA) diende een motie 
in, waarin het nader verzoek aan de SER 
werd genoemd en de Kamer als haar oor
deel zou moeten uitspreken, dat reeds 
thans met een geleidelijke verkorting van 
de arbeidstijd een begin dient te worden 
gemaakt. 

Deze motie is dinsdag verworpen met 
48 tegen 72 stemmen. 

De PvdA kreeg alleen de steun van de 
communisten. 

* * 

I n het vorige weck aan de motie voor
afgaande debat, had onze geestver

wante mevr. mr. J. F. Stoffels-Van Haaf
ten er aan herinnerd, dat de SER in zijn 
advies van 11 juli 1958 de technische mo
gelijkheden besprak en de economische 
ruimte berekende, die onder verschillen
de ·omstandigheden voor verkorting van 
de arbeidstijd nodig is. 

Vervolgens verkondigde de SER, dat 
arbeidsverkorting gepaard moet gaan met 
zo gering mogelijke produktiederving en 
dat het tempo an de arbeidstijdverkorting 
niet vooraf kan worden vastgesteld. 

MEVR. STOFFELS-VAN HAAFTEN 
. . . . denivellering van beloningen ..•• 

Daarom concludeerde de SER: geen 
verplichte invoering, maar gedifferenti
eerde invoering. 

Bovendien maakte de SER er op attent, 
dat in het prioriteitenschema van sociale 
verlangens de plaats moet worden bepaald 
van de arbeidstijdverkorting. Er moet 
worden gekozen tussen het een of het 
ander. 

Nu de regering vorig jaar (na 11 juli) 
aan de SER advies heeft gevraagd over de 
gevolgen' van afschaffing van de huur
en melksubsidies in het kader van een 
aanvaardbare ontwikkeling van het loon-

en prijspeil, past in dit advies het bekij
ken van de prioriteit van de arbeidstijd
verkorting in het verband van het geheel. 
Niet in die bijzondere gevallen, waarin 
het geen "ruimte" zou kosten, maar in het 
normale geval, waarin het wel ruimte 
zou kosten. 

* • * 
Jn het algemeen ziet mevr. Stoffels-

Van Haaften nog niet, dat arbeids
tijdverkorting de hoogste prioriteit moet 
hebben. Als er economische ruimte is als 
gevolg van produktiviteitsverhoging, zei 
zij, gaan mijn gedachten in de eerste 
plaats uit naar verbetering van de pri
maire arbeidsvoorwaarden, zodat we wat 
de lonen betreft, minder ongunstig afste
ken in het internationale beeld. Het hele 
levenspeil van de werknemers, met zijn 
invloed op andere bevolkingsgroepen, is 
daarmee gediend. 

Er zijn ook nog andere verlangens, die 
voorgaan vóór we aan de eerste fase van 
verkorting van de arbeidstijd, die ruimte 
kost, toe zijn. De gedachten van onze 
geestverwante gingen uit naar de wedu
wen- en wezenverzekering, een verbete
ring van de invaliditeitsverzekering, de 
equal pay, de gelijke beloning van man
nen en vrouwen. 

Wanneer in een bepaalde bedrijfstak 
extra ruimte is door bijzondere omstan
digheden, moet de arbeidstijd daar na
tuurlijk kunnen worden verkort. 

MEJ. Mr. TEN BROECKE-HOEKSTRA 
.... emigratieproblemen ...• 

Men mag een zekere ongelijkheid in 
arbeidsvoorwaarden accepteren om op den 
duur gezamenlijk tot vooruitgang te ko
men. Nivellerende tendenzen in lonen en 
arbeidsvoorwaarden brengen deze voor
uitgang niet. 

In verband met het gebrek aan goede 
vaklieden pleitte onze geestverwante ook 
nogeens voor een verdere denivellering 
van de beloningen. Deze wens leeft stel
lig bij de werknemers. Met de persoon
lijke verdiensten en bekwaamheden van 
de werknemer moet meer rekening kun
nen worden gehouden. 

H. G·ERRITZEN 
HERENMODE 

Laan van Meerdervoort 280a • Gevers Deynootpl. 9 
Den Haag 

~ 
4rrow Shirts à 119.75 
verkrijgbaar in 3 mouwlengtes 

Deze Burger 
vindt de vóór-verkiezingstijd altijd een mooie tijd, want een opwek
kende tijd, een tijd van diep vertrouwen in d'eigen kracht en van 
glanzende zekerheid omtrent d'eigen bekoring. 

Het mooie van de voorverkiezingstijd is, dat iedereen er zeker van is, 
dat iedereen verkiezingswinst zal behalen. 

De kiezer, knap in 't rekenen, begrijpt met zijn koele verstand wel, dat 
dat niet kàn en dat met al die stellige toeloop en zeke1·e winst de barrière 
van 150 met een knal doorbroken zou worden, maar het mooie is dan 
weer, dat hij denkt: die anderen zijn natuurlijk te optimistisch, of ze 
do en maar net alsof, maar wij gaan vooruit, zujjezekerzien. w ij 
halen bèst een paar zeteltjes méér. 

De blijste blijmoedigheid heerst bij de P.v.d.A. en ook de aloude 
Roomse blijdschap zingt u tegemoet, naar welke windrichting g'u oor 
ook wendt. Het is overal "winst op 12 maart" op alle bazuinen geblazen. 

Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat dat ook eigenlijk moeilijk 
anders kàn en dat het, menselijkerwijs, te veel geëist zou zijn om van 
meneer Vermeer en meneer Willcmsen en meneer Samkalden en meneer 
Vondeling te eisen, dat zij zouden zeggen: "wij zullen zeker verliezen, 
maar laat ons dan tenminste trachten ons verlies zo klein mogelijk te 
houden". Dat zou men evenmin van die heren mogen vragen als men 
van professor Carl P. M. zou mogen eisen, dat hij zou zeggen: "trou' 
moet blijcken; u moogt van mij niet verwachten, dat ik de P.v.d.A., die 
altijd een dik vriendje van mij is geweest, nu ineens allerlei verwijten 
ga maken; u voelt wel dat dat niet kàn; dat zouden de kiezers niet be
grijpen bovendien; eerlijk duurt het langst". 

Neen, dit kan allemaal echt niet. 
De enige vraag is, of de kiezers het, zoals het nu gaat, wèl beg1·ijpen. 
Wat dit betreft heb ik misschien een beetje meer vertrouwen in hun 

gezond verstand, dan de heren, die op het verkiezingspad zijn . 
Van mij zult u niet horen, dat de V.V.D. van 13 op 16, 17, 18, 19, 20 

en gaat u zo maar door, zal springen. 
Ik zeg niks. 
I k wacht maar af. 
AZ geloof ik, eerlijk gezegd wel, dat de avond van 12 maa1·t een heerlijk 

avondje zal zijn voor alle politi.eke vriendinnetjes en vriendjes van 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 
TfLEF. 01896--2541--2542 

I n het belang van de sociale recht
vaardigheid tegenover de vrouw hield 

mevr. Stoffels-Van Haaften weer eens 
een warm pleidooi voor de gelijke belo
ning voor gelijke arbeid. 

Twee jaar geleden zei de toenmalige 
staatssecretaris van Sociale Zaken, mr. dr. 
van Rhijn (PvdA), dat de regering een 
programma van acht punten had ontwor
pen. De Kamer zou geregeld van de vor
deringen op de hoogte worden gehouden. 
Wanneer de werkclassificatie onvoldoen
de uitkomst zou bieden, zou ernstig wor
den beproefd evident onrechtvaardige 
verschillen te verzachten, in aanmerking 
genomen de economische mogelijkheden. 
. De staatssecretaris eindigde toen met 

het bemoedigend verschijnsel te memo
reren, dat blijkens een opinie-onderzoek 
70 à 80 procent van de mannen voorstan
der was van equal pay. 

Vorig jaar eindigde dezelfde bewinds
man zijn betoog over dit punt met de 
hartelijke hoop, dat er spoedig meer mo
gelijkheden zouden zijn tot equal pay te 
komen. 

Kan de regering zich nu al iets positie
ver uitspreken? Want inmiddels is het 
EEG-verdrag in werking getreden. Bin
nen vijf jaar zal het beginsel van gelijk 
loon voor gelijke arbeid in de praktijk 
toepassing moeten vinden. 

Welke positieve maatregelen heeft de 
regering genomen en denkt zij te kunnen 
nemen om in een periode van vijf jaar 
zover te komen? Is het wel nodig zo strin
gent aan de onderlinge samenhang van de 
vrouwenlonen in de verschillende bedrijfs
takken vast te houden? Komen we niet 
eerder waar we wezen moeten, indien dat 
een beetje minder wordt gedaan? 

• • • 

Het antwoord van minister Beel was 
teleurstellend. Hij zei trouwens zelf 

te geloven, dat het niet bevredigend was. 
Hij gaf echter wel een positief antwoord 
op de vraag van mevr. Stoffels-Van 
Haaften over de behandeling van ontslag
aanvragen van vrouwelijke werknemers 
op de verschillende arbeidsbureaus. 

Deze ontslagen worden vaak niet afge
handeld op de afdeling vrouwenbemidde
ling of ten hoogste met een advies van 
deze afdeling. Deze gang van zaken is 
hoogst ongewenst. 

De vrouwenbemiddelaarster verliest 
dan het contact met degene voor wie ont
slag wordt aangevraagd, zodat de bemid
deling in een nieuwe functie ook moeilij
ker wordt. Ze verliest ook het contact 
met de werkgevers, omdat ze de ontslag
vergunningen niet behandelt. 

Voor een juiste vrouwenbemiddeling is 
het het beste als alles in één hand blijft. 
De sociale kant is bij bemiddeling van 
vrouwen nog belangrijker dan bij die van 
mannen. 

Kan de minister het daarheen leiden 
dat daar, waar een afdeling vrouwenbe
middeling is, deze ook wordt belast met 
de ontslagaanvragen? 

Minister Beel deed in bevestigende zin 
een royale toezegging. 

• • • 
Mevrouw Stoffels-Van Haaft~n ~rong 

voorts nog aan op voorz1enmgen 
in de gevolgen van de beroepsarbeid van 
de gehuwde vrouw. Zij vroeg weer eens 
aandacht voor de sociale positie van het 
huishoudelijk personeel en uitvoerig be
spak zij de onbevredigende tijdelijke rege
·ling voor de subsidiëring van de bureaus 
voor beroepskeuze. 

Onze geestverwante, mej. mr. J. J. Th. 
ten Broecke Hoekstra, maakte enkele za
kelijke opmerkingen over de emigratie, 
vooral met het oog op de mogelijkheid 
voor gerepatrieerden te emigreren naar de 
Verenigde Staten. 

Minister Beel kon meedelen, dat daar 
thans schot in komt. 



VRIJHEID EN DEMOCRATm 

Ons 

Verkiezingsfonds 
Denkt aan giro 6 7880 I 

Zoals ik U op onze Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 1 0 
januari 1959 te Hilversum mededeelde, is het dringend noodzakelijk, dat 
de gehelè Partij, alle leden individueel en ook de afdelingen, de penning
meester hulp en bijstand verlenen voor onze verkiezingscampagne. 
Zeer erkentelijk ben ik onderstaande afdelingen, die inmiddels ook hun 
steentje hebben bij.gedragen: 

Sliedrecht • • • • f 1 000.-
Rijswijk • • • • • • • " 200.-
Wieringermeer • • • • • " 50.-
Schiedam • • • • • • • • " 50.
Zutphen • • • • • • • • • " 500.-
Moordrecht • • • • • • " 35.-
Ridderkerk/Siikkerveer " 1 000.-

Grote dank aan de:r;e actieve afdelingen ! 
Laat dit vaarbeeld een opwekking zijn voor de afdelingen en leden, die 
nog niet hun bijdrage voor onze strijd hebben gegeven om dit thanSTe 
doen. 
Ik hoop, dat ik volgende week wederom een grote lijst van ontvangen 
giften op deze plaats kan verantwoorden. 

SIDt-UY J. VAN DEN BERGH, 
Penningmeester. 

E. R. teW. f 25.-; H. W. de M. te 's-G. f 50.-; J. W. S. teR. f 10.-; 
N. A. B. te B. f 25.-; H. G. D. C. te R. f 25.-; E. D. de M. te 's-G. 
f 100.-; D. F. S. te S. f 25.-; E. C. J. H. te R. f 5.-; G. J. K. te R. 
f 10.-; A. H.A. J. P. te R. f 5.-; W. F. H. te R. f 5.-; W. J. H.A. B. 
te V. f 5.-; C. T. S. te H. f 50.-; R. H.-P. te V. f 10.-; G. M. v. E. 
-H. f"" G. f 5.-; H. K. B.-W. te H. f 25.-; H. H. M. teW. f 50.-; 
J. K. te A. f 1 0.-; B. v. M. te A. f 2.50; J. v. B. te A. f 15.-; J. J. C. 
R. v. d. B. te A. f 25.-; J. A. K. te R. f 5.-; H. G. E. te U. f 10.-; 
D. J. T. teW. f 5.-; B. G. te E. f 5.-; D. J. J. te S. f 10.-; F. K. te 
G. f 25.-; F. S. K. te G. f 25.-; M. P. te A. f 2.50; W. v. d. L. te A. 
f 10.-; J. S. te G. f 5.-; J. H. A. K. te 0. f 40.-; B. J. T. te 's-G. 
f 25.-; J. S. te B. f 10.-; K. F. W. S. te R. f 100.-; J. P. K. de Z. 
te B. f 1 00.-; M. C. v. G. te 's-G. f 20.-; P. V. S.-v. G. te D. f 25.-; 
H. J. 0. te 's-G. f 10.-; A. S. N. T. te R. f 10.-; J. M. R. A. K. te A. 
f 15.-; M. J. G. P. te R. f 12.-; D. R. te A. f 5.-; S. L. W. te R. 
f 5.-; P. K. T. te 's-G. f 5.-; C. G. T. te 's-G. f 5.-; L. R. S. te R. 
f 50.-; J. G. te R. f 20.-; C. F.Z. te R. f 5.-; N. S.-P. te B. f 5.-; 
R. de V. te H. f 25.-; F. V. te R. f 25.-; A. S. te D. f 10.-; Th. A. 
W. R. te W. f 250.-; F. den H. te H. f 100.-; J. S. te R. f 25.-; 
G. S. A. te L. f 10.-; P. D. v. R. te B. f 5.-; B. A. P. W. te V. 
f 100.-; W. M.F. v. C. te D. f 10.-; R. H. B. te De W. f 2.50; J. H. 
te G. f 5.-; L. H. B. te L. f 5.-; D. T. B. te 0. f 50.-; B. Th. T. te A. 
f 10.-; J. H. teW. f 5.-; P.F. M. teW. f 15.-; J. F. G. te S. f 5.-; 
B. H. A. te W. f 1 0.-; J. A. M. te G. f 1 0.-· ; J. L. V. te R. f 2.50; 
M. v. G. te A. f 10.-; C. K.-M. te A. f 10.-; J. C. E. v. L. te S. 
f 50.-; C. B. M. T.-v. d. P. te A. f 13.50; C. v. d. G. te K. f 100.-; 
J. J. v. d. H. te Z. f 50.-; W. H. K. te 's-G. f 5.-; P. M. te G. f 25.-; 
R. F. te H. f 10.-; T.H. M. teW. f 20.-; G. F. v. T.v. G. te D. f 50.-; 
J. J. A. P. teW. f 10.-; B. B. teR. f 10.-; S.J. v.d. K. te Z. f 5.-; 
J. H. te Z. f 5.-; A. B. v. G. te W. f 10.-; A. A. V. te M. f 5.-; 
J. G. T. te A. f 10.-; L. J. L. te R. f 5.-; C. J. M. H. te A. f 10.-; 
M. D. v. D.-L. te W. f 50.-; J. v. d. S. te Z. f 5.-; J. G. D. te 's-G. 
f 10.-; P. A. de G teW. f 10.-; A. H. L.-M. te W. f 5.-; N. v.d. 
Z. te W. f 5.-; M. A. v. d. V .-V. te W. f 5.-; P. B. te H. f 25.-; 
J. M. H. te A. f 250.-; C. P. H. J. B. te W. f 5.-; E. H. L. te W. 
f 5.-; S. H. te L f 10.-; H. H. M. te 's-G. f 10.-; J. H. E. te W. 
f 5.-; G. C. A. te Z. f 10.-; P. v. H. te S. f 5.-; H. J. v. d. S. te G. 
f 5.-; H. V. teE. f 10.-; J. H. teW. f 10.-; G. G. J. S. te E. f 250.-; 
G. H. A. te W. f 5.-; M. W. H. t. H. te G. f 25.-; C. D. M. H. v. d. 
E. te De S. f 25.-; G. R. te M. f 5.-; W. G. F. L v. S. te Z. f 50.-; 
A. J. Th. M. te A. f 10.-; W. G. E. te Z. f 5.-; K. S. te K. f 5.-; 
I. A. te 's-G. f 5.-. ; C. v. W.-F. te W. f 10.-; J. H. te W. f 10.-; 
J. P. te K. f 5~-; H. K. v. V. te 's-G. f 10.-; W. v. L. te V. f 10.-; 
J. v. d. B. te A. f 1 00.-; J. B. te G. f 50.-. 
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Durf je wel? 
4 tegen I 

met medewerking van: 

I 

* Alexander Pola * Katja Berndsen 
* Rob van Reyn * Anton Dijkman 

16 februari: 
17 februari: 
21 februari: 
23 februari: 
24 februari: 
25 februari: 
26 februari: 
27 februari: 

2 maart: 
3 maart: 
5 maart: 
7 maart: 
9 maart: 

10 maart: 
11 maart: 

Wapserveen 
Den Haag 
Arnhem 
Assen 
Puttershoek 
Amsterdam 
Lochem 
Badhoevedorp 
Zwolle 
Leens/Uirum/Kioosterburen 
Doetinchem 
De Bilt /Bilthoven 
Meppel 
Gorinchem 
Heerenveen 

Bokma iuJ:~u! ~------- ' Oude genever * Bessenrood * Citroen jenever 

1 

(Vervolg van pag. 1) aangevangen, n.l. dat van de VOORTGEZETTE OORLOGSECONOMIE, 
van de CENTRALISATIE van het Staatsbestuur en van de KOUDE SO

De LANDBOUW werd met KOUDE SOCIALISATIE bedreigd; de CIALISATIE. 
KLEINE MIDDENSTANDERS kregen het gevoel, dat voor hen in de 
socialistische maatschappij geen plaats meer zou zijn. 

Een enquête, door de Partij van de Arbeid zelf kort vóór de Staten
verkiezingen ingesteld, toonde duidelijk aan, dat het VERZET 

TEGEN DE SOCIALISTISCHE DOGMATIEK zich niet tot de midden
klassen beperkte, maar ook diep was doorgedrongen in de gelederen van 
de VAKBEKWAME ARBEIDERS. 

Van socialistische zijde werd reeds met verontrusting gesproken en 
geschreven over een "NIEUWE MIDDENSTAND" naast de oude mid
denstand, voor welke de gedachten van het MODERNE LIBERALISME 
aantrekkelijker bleken dan de verouderde socialistische doelstellingen. 

De Staten- en raadsverkiezingen van 1958 brachten de bevestiging 
van hetgeen de socialistische enquête reeds had voorspeld. 

Ons volk staat inderdaad OP EEN KEERPUNT. 
N i e t op een keerpunt, waarbij van een "progressieve" naar een 

"conservatieve" politiek wordt overgeschakeld, zoals socialistische 
woordvoerders en perscommentaren het trachten voor te stellen. 

Maar we 1 op een keerpunt, dat, zoals ons Verkiezingsmanifest het 
zegt: de afsluiting zal blijken te zijn van het tijdvak, dat in 1945 werd 

Alleen een BESLISSENDE VERKIEZINGSOVERWINNING van 
de V.V.D. zal de impasse, waarin ons politieke leven is geraakt, 

kunnen doorbreken en de VERNIEUWING kunnen brengen, waar hon· 
derdduizenden in ons volk naar uitzien. 

Reeds zeven- tot achthonderdduizend kiezers en kiezeressen brachten 
bij de raadsverkiezingen van 1958 hun stem uit op de lijsten van de 
V.V.D. of op voor die plaatselijke verkiezingen gevormde speciale lijsten 
van in het algemeen met de V.V.D. sympathiserenden. 

Analyses hebben aangetoond, dat die stemmen kwamen uit alle delen 
van het kiezerskorps; dat zij afkomstig waren van boeren en midden· 
standers, van handarbeiders en intellectuelen, van ambtenaren en be
oefenaren van vrije beroepen, van ouderen, maar bovenal: VAN TIEN· 
DUIZENDEN JONGE KIEZERS. 

Zij allen gaven hun stem aan de V.V.D. en zullen dat, naar wij hopen 
nog versterkt door de twijfelaars, die in 1958 nog juist niet zover waren, 
op 12 MAART opnieuw doen. 

Hoe duidelijker de uitspraak, des te groter de zekerheid, dat 12 maart 
inderdaad HET KEERPUNT zal betekenen! 

A.W. A. 



'YBI.JHEID EN DEKOCBATm 

Flitsen van Het Binnenhof (I I) 
De grote werkloosheid in het Noorden • Verbetering van het 

industrieel klimaat nodig • Pleidooi van mevr. mr. J. M. Stoffels
van Haaften en de heer R. Zegering Hadders ·Aan de verkeers
verbindingen ontbreekt ook nog veel in Noord- en Zuid-Holland, 
West-Brabant en Zeeland • Rijnvaartpremies in strijd met Benelux
gedachte • Het "geheime wapen" van Antwerpen in de strijd 
tegen Rotterdam. 

Eind januari j.I. bedroeg het aantal 
werklozen in de provincie Gronin

gen 11,8 procent van de mannelijke be
roepsbevolking, in Friesland 12,5 procent 
en in Drente 17,7 procent. 

Ter vergelijking diene, dat in Zuid-Hol
land en Utrecht de werkloosheid eind 
januari 3 procent bedroeg en in Limburg 
nog minder. 

Zowel mevr: mr. J. M. Stoffels-Van 
Haaften als de heer R. Zegering Hadders 
hebben vorige week in de Tweede Kamer, 
resp. bij de behandeling van de begroting 
van Sociale Zaken en die van Verkeer en 
Waterstaat, namens onze fractie weer ge
pleit voor maatregelen om in de zorgelij
ke positie van het noorden van ons land 
verbetering te brengen, althans een kli
maat te scheppen, dat de voorwaarden 
biedt voor opbloei. 

De grote werkloosheid in de noordelijke 
provincies is oorzaak, dat juist de jonge, 
energieke personen er wegtrekken. Dat 
is voor de hele samenleving in het Noor
den destructief, betoogde mevr. Stoffels
Van Haaften. 

In 1957 vertrokken uit de provincie Gro
ningen 2747 personen meer dan er zich 
vestigden, uit Friesland 4417 en uit Dren
te 1917. In totaal vertrokken er in zes 
jaar tijds 60.000 personen, emigratie naar 
het buitenland niet meegerekend. 

Hier n1oeten 1naatregelen worden ge
nomen, aldus onze geestverwante, 

die alleen zijn te vinden door verdere in
dustrialisatie. Ontsluiting van het gebied 
en verbetering van het woonklimaat be
horen tot de essentiële factoren, die een 
rol spelen bij de vestiging van nieuwe in
dustrieën. 

Op 8 juli 1958 heeft de Kamer zich al 
uitgesproken voor het opstellen van een 
gecoördineerd programma van alle maat
regelen, die nodig zullen zijn ter verbete
ring van de structuur en ter verhoging 
van het peil van de werkgelegenheid. 

Er moet komen een gecoö1·dineerd be
leid tussen de verschillende departemen
ten en gewestelijke en plaatselijke bestu
ren en het bedrijfsleven. Pas dan zullen 
de gelden, die nu in het Noorden aan de 
totale werkloosheidsbestrijding worden 
besteed, het meeste nut kunnen afwerpen, 
omdat dan wellicht, als gevolg van een 
goede planning, het eerst die "dure" aan
vullende werken ter hand genomen kun
nen worden, die het vlugste meewerken 
aan de structuurverbetering. 

Bij de behandeling van de begroting 
van Verkeer en Waterstaat con

stateerde de heer Zegering Hadders, dat 
nu voor de derde maal voor nieuwe we
genbouw 60 miljoen gulden minder is uit
getrokken dan minister Algera bij de be
handeling van de begroting voor 1957 aan 
de Eerste Kamer voorrekende nodig te 
hebben om bij .te blijven. 
Die achterstand van driemaal 60 miljoen 

is niet meer in te lopen. Dit werkt vooral 
remmend op de ontwikkeling van gebie
den, waar industrie moet komen in het 
belang van de werkgelegenheid. 

In het bijzonder dacht onze geestver
want hierbij aan de drie noordelijke pro
vincies, die toch reeds vrij ver verwijderd 
zijn van het centrum van ons land en die, 
om deze afstand vooral niet langer te 
doen schijnen dan hij in werkelijkheid is, 
dringend betere wegen behoeven naar het 
Westen, met name naar Amsterdam en 
ben Haag/Rotterdam enz. 

Er wordt wel steeds gewerkt aan ver
keersverbeteringen, maar het tempo is te 
langzaam. Het gaat er om, dat het Noor
den een industrieel klimaat krijgt en een 
woonklimaat bereikt, waardoor, wanneer 
het tijdstip komt, dat onze industrieën 
weer behoefte hebben aan uitbreiding, de 
afstand naar het Westen, de onderlinge 
verbindingen en het woonklimaat geen 
remmende negatieve factoren vormen bij 
de keuze van de plaats van vestiging voor 
een nieuwe industrie. 

ZEGERING HADDERS 
onjuiste Belgische argumenten 

• • • 

Voor Noord-Oost Groningen, waar 
zeer grote werkloosheid heerst, zou 

het van belang zijn als het Winschoter
diep werd doorgetrokken van Winscho
ten naar de Dollart of de Eems. Voor de 
industriële ontwikkeling van dit gebied is 
de haven van Delfzijl van grote betekenis. 

Voor Delfzijl is het funest, dat de vaar
geul uit zee wordt onderhouden door de 
Duitsers, die natuurlijk in de eerste plaats 
de vaargeul verzorgen naar Emden en 
pas in de tweede plaats het zijstuk naar 
Delfzijl. 

De havens van Delfzijl en Emden heb
ben een verschillende functie. Zij zijn 
geen concurrenten. Onder deze omstan
digheden moet er een goede oplossing te 
vinden zijn op korte termijn, een oplos
sing, waat·door het niet meer mag voorko
men, dat schepen van 10.000 ton eerst een 
gedeelte van hun vracht moeten lossen in 
Emden om Delf><ijl te kunnen bereiken. 

• • • 

Wanneer ik veel aandacht besteed aan 
de toestand in het Noorden, zei de 

heer Zegering Hadders, dan betekent dit 
niet, dat ik geen open oog zou hebben 
voor de verbindingen in andere probleem
gebieden zoals Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal-met het nog steeds on
opgeloste vraagstuk van de tunnels onder 
het Noordzeekanaal - West-Brabant, 
Zeeland en Zuid-Holland met zijn oever
verbindingsproblemen, 

In het bijzonder valt te denken aan de 
problemen rond de Westerschelde, de 
oeververbindingen met Zeeuws-Vlaande
ren, en de vaste oeververbinding met Goe
ree-Overflakkee. Tot tweemaal toe is deze 
post van de begroting afgevoerd en nu 
komt zij er helemaal niet meer op voor. 
Er wordt nu wel gezegd, dat deze verbin
ding omstreeks 1967 er wel zal zijn, maar 
dat is veel te laat. 

Op grond van het feit, dat tien procent 
van de mannelijke beroepsbevolking op 
Goeree-Overflakkee werkloos is, zal ook 
hier bevordering van de industrialisatie 
het enige redmiddel zijn. Om dit te berei
ken zal toch eerst de vaste oeververbin
ding er moeten komen vóór er van een 
behoorlijk industrialisatieklimaat kan 
worden gesproken. 

Sprekende over andere probleemgebie
den schonk de heer Zegel'ing Hadders ook 
aandacht aan Noord~Oost-Overijssel. Hij 
vroeg waarom de rijksweg van Wittepaal 
naar Almelo riog steeds een doodlopende 
weg is, zodat het gedeelte van de weg, 
dat is gereedgekomen, inclusief de krui
singen met de spoorlijnen en het kanaal 
bij Mariënberg, er nutteloos ligt in af
wachting van de doortrekking naar Al
melo. 

Wat de verbetering van de verkeera
verbindingen in het Noorden en 

Twente betreft, sloot onze woordvoerder 
zich kortheidshalve aan bij het adres, dat 
de Kamers van Koophandel van de vier 
noordelijke provincies daaromtrent heb
ben gezonden aan de minister van Ver
keer en Waterstaat. 

Voor een harmonische ontwikkeling van 
het bedrijfsleven in deze vier provincies 
worden de volgende wegen noodzakelijk 
geacht: 

Groningen - Drentse Punt - Assen -
Pijlbrug - Meppel - Berkurn - Zwolle en 
Zwolle - Harderwijk - Zevenhuizen, resp. 
de rijkswegen 31 en 28; 

de verbinding Twente met het centrum 
en westen van Nederland: Groningen -
Leeuwarden - Harlingen - Afsluitdijk, de 
rijkswegen 39 en 9; 

Groningen - Twente via Assen - Hooge
veen - Wittepaal - Westerhaar - Almelo; 

Groningen - Emmen - Twente, de rijks
Wegen 31, 34 en 36; 

Groningen - Afsluitdijk via Heerenveen 
en Sneek, rijksweg 43; 

Leeuwarden - Heerenveen - Steenwijk -
Meppel, rijksweg 30; 

Assen - Gieten - Bareveld - Zuidbroek -
Scheemda - Delfzijl; 

Groningen - Winschoten - Nieuwe
schans, rijksweg 42; 

en tenslotte de weg Mussclkanaal -
Odoorn, rijksweg 34a. 

• • • 

Voorts besprak de heer Zegering Had
clers diverse vervoerskwesties en 

hij drong er op aan, dat de minister van 
Verkeer en Waterstaat krachtig zal blij
ven optreden tegen de door België inge
stelde Rijnvaartpremies, die ten doel heb
ben Rijnvaart uit Duitsland aan de haven 
van Rotterdam te onttrekken ten gunste 
van Antwerpen. 

De Belgische argumenten, aldus onze 
geestverwant, zijn naar mijn mening vol
komen onjuist en deze ongelijkwaardige 
concurrentiepositie is toch wel volkomen 
in strijd met de Bcn<elux-afspraken. 

MINISTER VAN AARTSEN 
. . . . gegevens verzameld .... 

Minister Van Aartsen deelde mee, twee 
maanden geleden een onderhoud te heb
ben gehad met zijn Belgische collega van 
Verkeer en Waterstaat. Het onderhoud 
heeft tot gevolg gehad, dat de Belgische 
minister in beginsel bereid was deze 
kwestie principieel uit te praten. Minister 
Van Aartsen verwacht, dat deze gelegen
heid inderdaad zal komen. 

Op het ministerie van Verkeer en Wa
terstaat zijn reeds gegevens verzameld 
over de Belgische Rijnvaartpremies, maar 
de minister achtte zich niet bevoegd deze 
openbaar te maken, omdat ze zijn ver
strekt door België in een gesprek op amb
telijk niveau. 

Omtrent de structuur, de hoogte en het 
gebruik van de Rijnvaartpremies is offi
cieel niets bekend. Ze zijn "het geheime 
wapen" in de strijd van Antwerpen tegen 
de haven van Rotterdam. Zo'n geheim 
wapen is toch wel heel vreemd in de Be
nelux-samenwerking. V. v. D. 
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Copie voor deze rubriek te zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

AIY(eer een nieuweling 

Wat plezierig is het, dat er te
genwoordig zo vaak de oprich

ting van een nieuwe vrouwengroep 
kan worden gemeld. Nu is het er weer 
een, die met 31 leden is gestart, wat 
zeker een goed begin is. Het is de 
vrouwengroep Oostvoorne. 

Het initiatief was genomen door de 
dames Gorzeman-Klok, van der Lin
de-v. d. Ban en Quartel-de Snoo en er 
was op de oprichtingsvergadering di
rect een flinke opkomst. 

Mevrouw N. I. Gorzeman-Klok 
werd tot voorzitster gekozen en me
vrouw Quadel-de Snoo, van Iterson
laan 23, werd secretaresse. 

Wij feliciteren de nieuwe vrouwen
groep met haar oprichting en wensen 
haar veel succes toe. 

De leden kunnen beginnen met 
deelneming aan de 

Provinciale Dag Zuid-Holland 
Hiervan is nu het definitieve pro

gramma verschenen en dat ziet er 
aantrekkelijk uit. De plaats van sa
menkomst (op donderdag 5 maart) is 
dit jaar Delft (zaal Koot, Beesten
markt 8). Het onderwerp zal zijn: 

Liberalisme en sociale voorzieningen. 

("Hoe kan het anders", zo staat er in 
de aankondiging, "in de stad, waar de 
liberaal ,J. C. van Marken als een der 
eerste vèrgaande sociale voorzienin
gen trof in zijn fabriek en baanbre
kend werd op dit gebied verrichtte"). 

Inleidsters zullen zijn de dames mr. 
J. J. Th. ten Broecke Hoekstra en me. 
vrouw ir. A. Kuiper-Struyck resp. lid 
en candidaat-lid voor de Tweede Ka
mer. 

De provinciale dag begint tussen 
. 10-10.30 uur met een kopje koffie en 
eindigt tussen 3.30 en 4 uur met een 
kopje thee in de Prinsenkelder. Daar 
zal het gezelschap inmiddels heenge
wandeld zijn via de Oude en de Nieu
we Kerk en onder het deskundige ge
leide van de gemeente-archivaris dr. 
D P. Oosterbaan, die er een en ander 
over zal vertellen. 

Kosten, met inbegrip van de koffie
maaltijd, f 5.- en als iemand nog 
f 0.50 er bij wil doen voor het fondsje 
voor de provinciale dagen, dan graag. 
Aanmelding en betaling uiterlijk 24 
februari op postgiro 79556 t.n.v. de 
heer P. J. H. Drabbe, Delft. onder 
vermelding "Provinciale Dag". 

Wij vinden dit een mooi program
ma en hopen dat vele Zuid-Hollandse 
V.V.D.-vrouwen er aan deel zullen 
nemen. 

Wie volgt? 
Worden er, met verkiezingen op 

komst geen andere provinciale dagen 
gehouden? Wij hoorden er nog niets 
van. 

Alleen in Groningen is wel iets pro. 
vinciaals, n.l. een bijeenkomst van de 
provinciale commissie, waarop dr. K. 
van Dijk over "Actuele politiek" zal 
spreken. 

Is men verder nog bezig met plan
maken? 

J.H.S. 

N.Y. Machinefabriek v/h Gebr. Lodder 
RIDDERKERK- TELEFOON 250 

• 
SCHEEPSLIEREN 

EN ONDI<~RDELEN RUW OF BI<~WERKT 
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Radio-rede mevrouw mr. ]. M. Stoffels-Van Haaften 

Politiel\:e vraagstukken raken vooral ook de vrouw 
H . b'' d kk .. \ zer LJ 1·u en WIJ gaarne af 1 

de tekst van de radiorede, welke 
het lid van onze Tweede-KarneT
fractie, mevrouw 1nr. J. IYJ. 
Stoffels-Van Haaften, op vrij
dagavond 6 februari heeft ge
houden. 

Wat Zwitserland . 
lil niet mogelijk 

. 
lS kan land wel . 

lil ons 
Vorige week is in de Zwitserse Bondsrepubliek een voll~sstemming gehouden. I~en 

volksstemming is een instituut, dat wij in Nederland niet kennen. Aan ht>t man
lijke deel van het Zwitserse volk werd de vraag voorgelegd, of de vrouw in Zwit
serland stemreeht zou krijgen of wel, zoals dat tot nu toe het geval was, daarvan 
uitgesloten zou blijven. De Zwitserse man heeft zich zondag ti>gen het stemrecht 
voor de vrouw verklaard. 

moeten daarom deze voorzieningen ook 
niet verder uitbreiden dan noodzakelijk 
is. Wij moeten niet ieder mens tegen van 
alles beschermen en daardoor ieders 
eigen persoonlijke verall'twoordelijkheid 
wegnemen. Wij moeten niet door het op
leggen van te veel verplichte verzekerin
gen een steeds groter deel van iemands 
inkomen door premies blokkeren. 

Met de 1Litslag van de Zwitser
se volksstemming over het stem
recht van de vrouw als nitgangs
punt, zet z(j hier uiteen, dat de 
vrouw zeker niet minder reclzt 
heeft dan de man om door haar 
stem de ri.chting van het Staats
be<ituur mede te helpen bepalen. Deze strijd, als ik het zo not>men 1nag, over de vraag of de vrouw al dan ni<•t 

''olledige zeggenschap moet hebben, is bij ons al veertig jaar geleden uitgevoehten. 
Dit was bij ons et>n probleem van het begin van deze eeuw. De oudere politici kun
nen het zich nog goed herinnt>ren. Zo is het een genot'gt>n de Voorzittt'r van de 

Positie der ongehuwden 
Het mee laten betalen van ongehuw

den voor bepaalde sociale voorzieningen, 
b.v. die weduwen- en wezenverzekering, 
is een vraagstuk op zichzelf. De onge
huwden behoren in Nederland bepaald 
niet tot een uitverkorr~n groep, zij beta
len de meeste belasüng, zij krijgen in elk 
opzicht de minste service. De maat is nu 
wel vol. Waar wij nu eerst naar toe moe
ten werken is naar een drastische verla
ging van het veel te hoge tarief van be
lastingen voor ongehuwden. 

In ons land is dat trouwens 
gelukkig geen st?·i_jdpunt meer. 

Zij behandelde in deze korte 
rede tevens een aantal punten 
van praktische politi.ek. als de 
woningbouw, de belastingen, de 
spaarrnogelijklteden, de algeme
ne weduwen- en wezenverze
kering (die, naar w~i hopen, 
thans spoedig zal tot stand. kun
nen komen) en de positie van de 
ongehuwden. 

V.V.D., Prof. Oud, te horen vertellen uit de tijd, dat hij t>en actief lid was van de 
nJannt'nbond, die streed voor vrouwenkiesrecht. 

Wij kunnen ons niet meer voorstellen, 
dat het voor een vrouw niet nodig zou 
zijn door het uitbrengen van een stem 
mee te bepalen in welke richting men 
een oplossing van economische, sociale 
en maatschappelijke vraagstukken wenst. 
Al deze dingen zijn voor de vrouw toch 
even belangrijk. Of ze nu een eigen 
werkkring heeft, of haar voornaamste 
taak vindt in het gezin, of ze getrouwd 
is of niet getrouwd, alle beslissingen, die 
in Nederland genomen worden, gaan haar 
direct aan. 

Denkt u nu maar eens even aan de 
woningbouw. Op het ogenblik ziet men, 
dat kleine gezinnen en grote gezinnen in 
kleine huizen wonen. Dat komt omdat 
de huren niet heel geleidelijk-aan na de 
oorlog aangepast zijn aan de sterk ge
stegen prijzen van nieuwbouw en dus 
aan de nieuwe huren. Het resultaat is, 
dat er geen opschuiving plaats vindt, dat 
it>dereen het liefst blijft wonen in het 
huis van vroeger, omdat dat het voor
deligst uitkomt en de jonge, pas getrouw
de gezinnen. die het minst draagkrachtig 
zijn. in dure nieuwbouw een plaatsje 
moeten zien te vinden 

Inschakeling 

particuliere bouwer 

De VVD heeft jaren lang, helaas te
vergeeft, geijverd voor het heel geleide
lijk optrekken van de huren en ook voor 
het inschakelen van de particuliere bou
wer in de gewone wm~ingbouw. Maar de 
grote socialistische invloed in Nederland 
heeft dat tegengehouden. De VVD wenst 
nu, dat door een vrijere huurpolitiek en 
het meer gelegenheid geven voor parti
culiere bouw de achterstand eindelijk 
eens zal worden ingehaald. Niet door een 
verdere beheersing, zoals de Partij van 
de Arbeid wil en ook uitspreek•t in haar 
verkiezingsprogramma, maar door een 
geleidelijke vrijmaking van huurpolitiek 
en woningbouw zal de woningnood in 
Nederland tot een einde kunnen komen. 
Dan zal men ook eens rekening kunnen 
houden met de gerechtvaardigde verlan
gens van ongehuwden naar een eigen 
kleine, door niemand bedilde woongele
genheid. De ongehuwden zijn nu lang 
genoeg de dupe gew-=est van dure kamers 
en onvrijheid, maar in het systeem waar
in alles gelijk en geordend is, passen be
boerten die afwijken van het gewone 
schema niet zo makkelijk. 

Geeft u mij nu niet toe, luisteraars. dat 
de woningbouw van minstens even groot 
belang is voor de Nederlandse vrouw als 
voor de Nederlandse man? 

Besteding van het inkomen 

Zo is het ook met Je besteding van het 
inkomen, of dat nu is het eigen of het 
gezinsinkomen. Een deel van ieders inko
men, en dat is volkomen logisch, moet 
worden afgestaan aan de gemeenschap, 
111 de vorm van belastingen. Hoe hoger 
de belastingen, hoe minder ter vrije be
schikking voor ieder persoonlijk over
blijft. Waar moet nu de grens liggen? De 
VVD is van mening, dat alleen maar zo
veel belasting mag worden geheven, als 
voor de uitoefening van de staatstaak 
beslist, maar dan ook beslist noodzake
lijk is. Heft de staat meer belasting, en 
dat heeft hij al maar gedaan, dan gaat 
de staat zich met allerlei dingen bemoei
en; dan gaat de staat allerlei dingen fi
nancieren, die voor de mens persoonlijk 
onmogelijk worden, juist tengevolge van 
het feit, dat hij zoveel belasting betaalt. 
En het spreekt vanzelf. dat de mogelijk
held tot sparen, dus tot bezitsvoming 
hierdoor sterk wordt geremd. In het nor~ 
male Nederlandse gezin wordt het ini·tia
üef om te sparen meestal door de vrouw 
genomen, want zij kan het beste afwe
gen, wat direet nodig is en wat opzij ge
h•gd. kan worden. Is de hele belasting
pollüek daarom niet minstens even be
langrijk, eigenlijk belangrijker voor de 
vrouw dan voor de man? 

Het stelsel van sociale wetgeving is in 

Nederland langzamerhand gegroeid. Wij 
mogen met trots constateren. dat al in de 
vorige eeuw de liberalen hier vooraan 
gegaan zijn. De eerste echte sociale wet, 
die tot beperking van de kinderarbeid, 
was van de liberaal Van Houten. Een wo
ningwet en een gezondheidswet kwamen 
door Goeman Borgesius ·tot stand en de 
eerste echte sociale verzekeringswet, de 
Ongevallenwet 1901, is van de liberaal 
Lely, Dit stelsel van sociale zekerheden 
is langzamerhand uitgebouwd, zowel voor 
diegenen, die in loondienst zijn, als nu 
ook in maatregelen ten behoeve van het 
gehele Nederlandse voik. Het is bekend, 
dat een algemene oudedagsvoorziening 
een wens was, die al lange tijd in het 
hele Nederlandse volk leefde. Het wets
ontwerp voor een algemene weduwen
en wezenverzekering, waar ook door de 
VVD jarenlang om is gevraagd, zal bin
nenkort in behandeling komen. Deze so
ciale verzekeringen zijn nodig, voor wat 
wij noemen de onbeschermde groepen 
in de maatschappij: de ouden van dagen, 
weduwen, wezen, invaliden. Maar wij 

"Durf je wel? 4 tegen 1!" 
Kat.ia Ben~dsen als de glimlachende 
Nederlandse Maagd! (met gedeukte 

helm!) 

Ik noemde u enige punten van prakti
sche politiek, woningbouw, belastingen, 
spaarmogelijkheden, positie van de on
gehuwden, punten die volgens mij even
zeer de Nederlandse vrouw als de Ne
derlandse man raken. 

Daarom ben ik blij, dat wij niet in Zwit
serland wonen en dat op 12 maart ook de 
vrouw mee zal beslissen in welke rich
ting, die van meer dwang of van meer 
vrijheid, onze toekomst zich zal ontwik
kelen. 

Onze organisator-propagandist. de heer 
L. van Vlaardingen, voegde daar aan toe: 

Luisteraars, 
Laat de verkiezingsdag van 12 maart de 

dag van de vrijheid zijn. Helpt ons in de 
strijd tegen het socialisme. 

Stort uw bijdrage voor ons Verkie
zingsfonds op gironummer 67880 ten 
name van de VVD, Den Haag. 

Ons verkiezingsmanifest krijgt u gratis 
toegezonden, wanneer u even een ·brief-

Mevrouw Stoffels-Van Haaften, 
die in 1940 aan de Rijksuniversi
teit te Utrecht haar doctoraal in 
de rechten behaalde. is behalve 
lid van de Tweede Kamer voor 
de V.V.D., ook lid van de Pro
vinciale Staten van NoorditoHand 
en van de Raadgevende Verqa
de?·ing van de Raad van Europa. 

In de laatste marmelen van het 
rtfgelopen jaar woonde zi) voor 
de tweede maal de algemene ver
gadering van de Verenigde Naties 
te N ew Y ork bij. 

kaart schrijft naar VVD. Koninginne
gracht 61, Den Haag. 

Onze partij-voorzitter, prof. mr. P. J. 
Oud, heeft verklaard, dat de VVD van
zelfsprekend bereid is regeringsverant
woordelijkheid te dragen. De partij zal 
echter na 12 maart niet deelnemen aan 
een regering, waarin ook socialisten zit
ting hebben. 

PREMIÈRE ,,DURF JE WEL? 4 TEGEN I'' 
Zoals wij met een enkel woord in het vorig nummer 

van "Vrijheid en Democratie" vermeldden, is de première 
van het VVD politiek cabaret "Durf je wel? 4 tegen 1 ", 
welke op dinsdagavond 3 februari in hotel Figi te Zeist 
plaatsvond, een groot succes geworden. De zaal was uit
verkocht en na de gloedvolle rede van Mr. Van Riel 
wachtte men met spanning op wat Alexander Pola, Katja 
Berndsen, Rob van Reijn en Anton Dijkman zouden 
brengen in hun mengeling van politiek en cabaret. 

Als men het programma in zijn geheel overziet, kan 
men zeggen dat aan de eisen, welke aan politiek cabaret 
gesteld worden, door Alexander Pola ten volle is vol
daan. Het ene nummer was wellicht enige graden beter 
dan het andere, maar als geheel ontliep het elkaar niet 
veel en verviel men van de ene lachsalvo in de andere. 

Een apart woord van lof mag nog geuit worden over de 
wijze, waarop Katja Berndsen een aantal chansons, over 
vijftig jaren verdeeld, ten tonele bracht en over de wijze, 
waarop Rob van Reijn het roddelen in de politiek aan
duidde. 

Het politiek cabaret is na de prem1ere te Zeist, na af
loop waarvan door de voorzitter van de afdeling Zeist, 
de heer Fock, aan Katja Berndsen bloemen en aan de 
overige spelers sigaren en sigaretten werd aangeboden, 
op tournèe gegaan. Het zal er stellig toe bijdragen om het 
optimisme dat in onze kring heerst over de komende ver
kiezingen nog te vergroten en daarbij tevens plezier ver
schaffen aan hen, die de politiek ook weten te zien uit de 
kant van de humor. D. 
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Overzicht spreekbeurten verkiezingscampagne 
Een grote stroom vergaderingen wordt door onze partij-afdelingen door het 27 februari: 

gehele land belegd. De leden van onze Tweede- en Eerste Kamerfractie en de 
Smallingerland 
Rotterdam 

{Landbouwdag) 
Driebergen/Rij senburg 
Beilen 

kandidaten op verkiesbare plaatsen nemen aan deze grote campagne deel. 
Onderstaand vindt u een voorlopige opgave van de data en de verschillende 

plaatsen, waar de vergaderingen worden gehouden. 

16 februari: Boskoop Mr. dr. C. Berkhouwer 
Hoogvliet/Pernis Mr. F. G. van Dijk 
De Bilt/Bilthoven Mr. E. H. Toxopeus 
Castricum/Limmen G. Ritmeester 
Heerenveen Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Wapserveen Ir. J. Baas 
Witmarsurn R. Zegenog Hadders 

17 februari: Uithuizen Mr. W. J. Geertsema 
Varsseveld Ir. L.G. Oldenbanning 
Leiden Drs. H. A. Korthals 
Deo Haag Mr. H. van Riel 

18 februari: Epe M. Visser 
Barendrecht Mr. E. H. Toxopeus 
Olst R. Zegering Hadders 
Ermelo Mr. S. Willioge Gratama 

19 februari: Leek Mr. W. J. Geertsema 
Bussum M. Visser 
Alphen ajd Rijn Mr. F. G. van Dijk 

20 februari: Paterswolde Mr. dr. C. Berkhouwer 

21 februari: 
23 februari: 

24 februari: 

25 februari: 

26 februari: 

27 februari: 

Apeldoorn J. G. H. Coroelisseo 
Loosdrecht Mr. F. G. van Dijk 
Zuidwijk/Pendrecht Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Ommen R. Zegering Hadders en 

Mr. S. Willinge Gratama 
Mr. H. van Riel en Eindhoven 

Emmen 
Veenendaal 
Diever /Dwingelo 
Assen 
Sassenheim 
Delfzijl 
Velp 
Appingedam 
Haren 
Zeist 
Steenwijk 
Wageningen 
Puttershoek 
Venlo 
Soest 
Gramsbergen 
Geleen 

Spijkenisse 
Deo Haag 

Zuidhorn 
Zetten 
Weesp 
Opsterland 
Doetinchem 
Deventer 
Diepenheim 
De Bilt/Bilthoven 
Hilversum 
Ameland 
Harderwijk 
Rijswijk 
Zweelo/Oosterhesselen 
Markelo " 
Groningen 
Wassenaar 
Badhoevedorp 

Mr. dr. J. M. H. Dassen 
Mevr. G. Doornbos-Oosting 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. F. G. van Dijk 
M. Visser 
G. Ritmeester 
Mr. E. H. Toxopeus 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. F. G. van Dijk 
M. Visser 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mevr. ir. A. Kuiper-Struyk 
Mr. dr. J. M. H. Dassen 
Mr. W. J. Geertsema 
Ir. J. Baas 
Mr. H. van Riel en 

Mr. dr. J. M. H. Dassen 
Drs. H. A. Korthals 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 

en G. Ritmeester 
Mr. F. G. van Dijk 
M. Visser 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
R. Zegering Hadders 
D•:s. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer en Ir. J. Baas 
Mr. F. G. van Dijk 
G. Ritmeester 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
R. Zegering Hadders 
Mr. S. Willinge Gratama 
Mr. W. J. Geertsema 
Ir. L. G. Oldeobanning 
Ir. J. Baas 
Mr. S. Willinge Gratama 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 

·····································································································.!'.·.·········· 
SPREEKBEURTEN PROF. MR. P.J. OUD 

In onze verkiezingscampagne zal door de partijvoorziHer, prof. 
mr. P. J. Oud, een groot aantal spreekbeurten door het gehele 
land worden gehouden. 
Onderstaand vindt U een opgave van de data en plaatsen waar 
onze partij.-voorzitter het woord zal voeren. ' 

Maandag 16 februari .......................................... Emmen 
Woensdag 18 februari .......................................... Nijmegen 
Vrijdag 20 februari .......................................... Maastricht 
Maandag 23 februari .......................................... Arnhem 
Woensdag 25 februari .......................................... Leeuwarden 
Donderdag 26 februari .......................................... Dordrecht 
Vrijdag 27 februari .......................................... Breda 
Maandag 2 maart .......................................... 's-Gravenhage 
Dinsdag 3 maart .......................................... Gouda 
Vrijdag 6 maart .......................................... Groningen 
Zaterdag 7 maart .......................................... Zuidlaren 
Maandag 9 maart .......................................... RoHerdam 
Dinsdag 1. 0 maart .......................................... Amsterdam 

'.•a•a•a•.•.-.•.•rl'rl'~Jirl'rl'rl'rl"rr'rl'.l"rl'JJrr'rl'a•a•a•a•a•a•a•a•.-rl'a•a•a-.•a•a•tl'a•a•a•a•a•a•a•a•a•a•a•a•a•a•a•a .. 

28 februari: 

2 maart: 

3 maart: 

4 maart: 

Enschede 
Meppel (J.O.V.D.) 
Assen {Landbouwdag) 

Dirksland 
Almelo 
Barneveld 
Leerdam 
Zwolle 
Veendam 
Rotterdam 

Deldeo 
Nijverdal 
Heerde (Forum) 

Tiel 

Voorburg 
Leideo 
Laren {Geld.) 
Goor 
St. Maartensdijk 
Leens/Ulrum/ 

Kloosterburen 
Schiedam 
Winterswijk 

Eindhoven 

Hoorn 
Zeist 
Sliedrecht 
Nieuwerkerk 
Amsterdam 

ajd IJssel 

UIT DE PARTIJ 
Open gesprek 

Op zaterdag 7 februari heeft onder lei
ding van onze partijvoorzitter, prof. Oud, 
in het hotel Kurhaus te Scheveningen het 
"open gesprek" plaatsgehad tussen het 
hoofdbestuur, de leden van de Kamer
fracties en de kandidaten voor de komen
de Tweede Kamerverkiezingen om zich te 
beraden over verschillende politieke 
vraagstukken, welke zich op dit ogenblik 
voordoen. 

Het "gesprek" was zeer druk bezocht en 
had een zeer geanimeerd verloop. 

Jaarvergadering V.V.D. 
afdeling Boskoop 

Onder voorzitterschap van de heer M. 
Booy hield de afd. Boskoop van de V.V.D. 
maandagavond 2 februari haar jaarver
gadering. 

Uit het jaarverslag van de secretaris, de 
heer M. Redert bleek, dat de afdeling 
zeer gezond is, een groot ledemal heeft 
en in het afgelopen jaar zeer actief was 
met de verkiezingen voor de Prov. Staten 
en Gemeenteraad. Zoals overal elders 
werd ook in Boskoop goede winst behaald. 

De penningmeester, de heer C. Bulk, 
kon getuigen van een gezonde financiële 
toestand. 

Bij de bestuursverkiezing werden de 
heren W. H. Hardijzer, J. D. den Hengst 
en D. van Otterloo oij enkele cadidaat
stelling herkozen. 

Tot leden van de kascommissie werden 
benoemd de heren P.W. Hardijzer WJzn., 
C. Verboom Kz. en de heer J. A. Boey als 
reserve. 

De campagne voor de a.s. verkiezingen 
voor de Tweede Kamer werd uitvoerig 
besproken. 

Tot slot konden vragen gesteld worden 
aan de zittende gemeenteraadsleden. Zo
wel de wethouder ie heer J. C. Bulk 
als het gemeenteraadslid de heer T. v. d. 
Berg Az. gingen diep in op de aangeroer
de problemen. 

Epe gaf voorbeeld 
ter navolging 

Gedurende de laatste vier weken is het 
een klein aantal leden van de afdeling 
Epe gelukt twintig nieuwe leden te win
nen. Dit mooie resultaat werd bereikt 
door huisbezoek, blijkbaar toch nog de 
mee&t aangewezen methode voor 'n doel
treffende ledenwerfactie. 

M. Visser 
F. den Hartog en Mr. H. van Riel 

Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
R. Zegering Hadders 
Mr. H. van Riel 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. H. A. van Riel en 

Ir. L. G. Oldeobanoing 
Drs. H. A. Korthals 
Mej. mr. J. ]. Th. ten Broecke Hoekstra 
Mr~ F. G. van Dijk 
G. Ritmeester 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mevr. ir. A. Kuiper-Struyk en 

Mr. H. van Riel 
Ir. L. G. Oldeobanning 
Ir. J. Baas 
Ir. S. Willinge Gratama en 

Ir. L. G. Oldeobanning 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

en G. Dorsman 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mr. F. G. van Dijk 
M. Visser 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 

Mr. H. van Riel 
R. Zegering Hadders en 

Mr. S. Willinge Gratama 
Mr. E. H. Toxopeus en 

Mr. dr. J. M. H. Dassen 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. H. F. van Leeuwen 
M. Visser 
Mr. W. ]. Geertsema 
Prof. S. Korteweg 

Propaganda-avond 
Geldermalsen 

Een ware grote landbouw propaganda
avond heeft maandag 2 februari te Gel
dermalsen plaats gevonden Dit was op 
initiatief van ir. T. S. Huizinga uit TieL 
Hij verwelkomde de vele aanwezigen 
waaronder de voorzitter en de secreta
resse van de centrale Nijmegen de heer 
J. P. L. tér Kuile en mevr. A. Bergsma
Feenstra. Hij ontvouwde allerlei plannen 
voor de propaganda in deze streek en 
bracht met veel vuur de waarde van de 
VVD-beginselen naar voren. Door zijn 
enthousiasme -nerd bij een spontane col
lecte zo'n groot bedrag opgebracht, dat de 
onkosten van deze avond ruimschoots 
werden gedekt. Bovendien gaf een van de 
aanwezigen een cheque voor de verkie
zingen. Daarna kwam het forum onder 
voorzitterschap van 1r. W. Kooy met de 
heren M. Visser, H. Veer en ir. T. S. 
Huizinga. Vele vragen werden gesteld en 
uitvoerig beantwoord. De avond stond op 
hoog peil en initiatiefnemer kon tezamen 
met alle aanwezigen zeer voldaan zijn. 
Mogen overal meer van deze uitmekende 
avonden volgen. 

Politieke forumavonden 
in Hengelo en Den Haag 

Met het oog op de a.s. Tweede Kamer
verkiezingen zullen de volgende bijeen
komsten worden gehouden, waarin een 
politiek forum zal optreden: 

20 februari te Hengelo (0.) om 8 uur in 
het "Amstelhotel", Enschedesestraat. 

Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
lid van de Tweede Kamer en van de ge
meenteraad te 's Gravenhage; ir. J. Baas, 
Kamercandidaat en agrarisch specialist te 
Zutphen; mr. F. Portheine, lid van de ge_ 
meenteraad van Leiden; M. Visser, lid 
van de Tweede Kamer en van de gemeen
teraad van Arnhem en F. L v.d. Leeuw. 
lid van de Provinciale Staten van Zuid· 
Holland en van de gemeenteraad van 
's-Gavenhage, gespreksleider. 

24 februari te 's-Gra.venhage om 8 uur 
in de Marijkezaal van hotel-café-restau
rant "Centra!", Lange Poten 6. 
F. D. Bastet jr, lid van de gemeenteraad; 

:J. G. H. Cornelissen, lid van de Tweede 
Kamer: K. J. Nieukerke, lid van de ge
meenteraad; J. Lindelo, lid van de plaat-

. selijke middenstandscommissie; mr. F. 
Portheine, lid van de gemeenteraad van 
Leiden en F. L. van der Leeuw, lid van 
de Provinciale Staten van Zuid-Holland 
en van de gemeenteraad, gespreksleider. 

N.B. Ook belangstellenden uit omlig
gende plaatsen zijn van harte welkom! 
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,,Maak de V. V.D. sterk!!'' 

De Nederlandse motor 

met een wereldreputatie/ 

N. V. Appingedammar Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

N. V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfabriek 

VOORHEEN 

J. C. DEN HAAN 

GORINCHEM 

Scheepswerf & Machinefahriel{ 

v.h. H. J. 1\. 0 0 P MAN N.V. 
DORDRECHT - TEL. K 1850 - 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW MACIDNEFABRIEK - KETELMAKERIJ 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

ULTRA SUPER 

:vlengmeststoffen 

AS.F. KORRELS 

~ 
FABRIEKEN 

lil 
SCHEPEN 

~ 
GARAGES 

• LOODSEN 

Technisch Fosforzuur 

Dinatriumfosfaat 
Trinatriumfosfaat 

Kiezelfluornatrium 

' •- < I ' • ,_ 

A_LBATRO.S SUPER~OSF_AATFABRIEKEN N.V. 

l,-_ . _MALI"EBAA_N 81_ u'TIJECHT - •' '• 

' ..::: - _., .,. . . 

Rotterdam - Amsterdam - Groningen - Hamburg 

Vraagt COMFORT meubelen 
SLAAP- EN HUISKAMERS 
T.V. EN RADIO TAFELS 
EETKAMERTAFELS 

Alleen via de handel. 

Electr. Meubelfabrieke11 

J. M. BORSJE N.V. 
GOUDA TEL.2287 

L. E. Hofl(es & Co. 1~. V. 
VERVERIJ 

WIERDEN (0) 

Spinners en Twijners 
van 

Weef- en Tricotgarens 

• 

N.V. STEENFABRIEK 
~" J.B. MIJNLIEFF - NIJMEGEN 
SLOETSTRAAT 6 T&L.&P"OON• 20.38 



"Houdt de vrijheid· hoog!" 

I ADURITA emaille-lakken -- leverbaar in iedere kleur 
FABRIEK VAN 

~~~~~~~~~~~~ COMPOSITIEVERVEN ~DELFT~~ 
.. 

-beton I 

----·--4 

! 

•tert 

~ bedrijfsvloeren vlat 

duurzaam\ 

N.V. Betonfabriek De Meteoor I De Steea 

N.V. BOELE~S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 

• 
REPARATIE EN NIEUWBOUW 

• 
TELEFOON '7!868 ROTTERDAM TELEGR. BOELE-BOLNES 

• 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
ANNO ITU 

DEVIEZENBANK 

• 
PARKLAAN S!-34, TEL. 110320 ('7 lijnen). TELEX !11'70 

ROTTERDAM 

N.V. LIJM- EN GELATINEFABRIEK 

I TWEE TORENS I 
TELEFOON 25242 - DELFT 

VUURVASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 

"M 0 L I S 0 L" MOLER ISOLATIESTENEN 

VUURVASTE ISOLATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

"P R 0 D 0 R I T E" CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN 

LEVERT 

N.V. GEBR. NAGTEGAAL 
FABRIEK VAN VUURVASTE PRODUKTEN 

GOUDA - TELEFOON 2842* - (1820) 
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V.V.D. en de 
middenstand 

(Zie pag. 4) 

De waarde van het radiodebat Oud-Samkalden 

Toen de V.A.R.A. de K.V.P.-er dr. Lucas 
uitdaagde tot een debat met oud-mi

nister Hofstra, wees de K.V.P. deze uitdaging 
van de hand. 

Zij was van mening, dat de partij haar pro
paganda "uit eigen kracht" moest voeren. Zij 
had ook bezwaar tegen een discussie voor de 
V.A.R.A.-microfoon. Maar toen van socialis
tische zijde daarop een samenwerking met de 
K.R.O. werd voorgesteld, waarbij de heer Lu
cas dan via de K.R.O.-microfoon zou kunnen 
antwoorden, werd ook dit van K.V.P.-zijde 
van de hand gewezen, hoewel de K.R.O. be
reid was, deze medewerking te verlenen. 

Wanneer de V.A.R.A. of de P.v.d.A. er een 
gewoonte van zouden maken, op een ogenblik 
en over een onderwerp, zorgvuldig door haar 
uitgekozen, politieke tégenstanders "uit te 
dagen" voor een debat, zouden wij het volko
men verstaan, wanneer die politici zich daar
toe niet zouden lenen. 

"' . . 
Dat prof. Oud de uitnodiging om met de 

gewezen minister van Justitie, prof. 
dr. I. Samkalden, een radiodebat te voeren 
over de vraag: "Is de Partij van de Arbeid on
democratisch?", in dit incidentele geval wèl 
heeft aanvaard, hebben wij echter onvoor
waardelijk toegejuicht. En de juistheid van 
zijn beslissing is ook achteraf wel gebleken. 

Het was een beiderzijds waardig gevoerde 

RADIO- EN TELEVISIE-UITZENDINGEN 
VAN DE V.V.D. 

Van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen ontving het. Hoofdbest~~r ~e
richt, dat de navolgende radto- en televtste-utt
zendingen aan de V.V.D. zijn toegewezen: 

RAD I 0 

Vrijdag 27 februari 1959, 20.15-20.30 uur 
(Hilversum 11, 298 m). Spreker: drs. H. A. 
Korthals. 

Donderdag 5 maart 1959, 19.45-20.00 uur 
(Hilversum 11, 298 m). Spreker: prof. mr. P. 
J. Oud. 

TELEVISIE 

Dinsdag 24 februari 1959, 20.00-20.07 uur: 
prof. mr. P. J. Oud en mr. H. van Riel, resp. 
voorzitter en onder-voorzitter der Partij, in een 
vraaggesprek met de heer F. A. Hoogendijk 

Nadere mededelingen over de televisie-uitzen
dingen van dinsdag 3 en zaterdag 7 maart hopen 
wij u in het volgende nummer te kunnen doen. 

en voor de luisteraars boeiende discussie, za
kelijk en principieel, recht op de man af. 

Dit debat was waardevol om het onderwerp 
waar het om ging en om de naar voren ge
brachte bewijsvoering. Zijn grootste waarde 
zien wij bovenal echter gelegen in iets anders. 

De grote kern van P.v.d.A.-aanhangers leest 
niet anders dan "Het Vrije Volk". Uit hetgeen 
dit blad zijn lezers dagelijks biedt, moeten deze 
mensen wel de indruk hebben, dat de V.V.D. 
niet- veel meer is dan een troep "zwetsers", die 
maar wat beweren; die grote en holle woorden 
gebruiken om "poujadistische elementen", zo
als dat gaarne heet, aan te trekken, maar die 
hun beweringen niet wa2.r kunnen maken. 

PROF. Mr. P. J. OUD 

•... gevaren voor de democratie .... 

Vol verwachting moeten deze luisteraars 
hun radio hebben aangezet. Het was op een 
vrijdagavond; een avond dus zonder televisie 
en zij wisten derhalve, dat geheel luisterend 
Nederland zijn radiotoestel voor dit debat zou 
hebben ingeschakeld. 

Zij moeten er zich op hebben verheugd, dat 
de voorman van die V.V.D. nu eens ten geho
re van geheelluisterend Nederland zou worden 
schaakmat gezet. 

• * * 

De grote waarde en betekenis van dit de
bat is naar onze overtuiging geweest, 

dat de socialistische luisteraars via hun eigen 
microfoon nu eens hebben kunnen horen, dat 
niet iedere politieke tegenstander - en zeker 
de heer Oud niet- maar wat in het wilde weg 
beweert en, daartoe uitgedaagd, zijn bewerin
gen niet kan staven. 

Scherp en duidelijk, zonder grote woorden, 
maar ook zonder omwegen, heeft de heer Oud 

. tegenover het betoog van zijn opponent zijn 
tegenbetoog gesteld. 

Met voor ieder controleerbare voorbeelden 
heeft onze fractie- en lijstaanvoerder aangewe
zen, hoezeer de "inwendige democratie", de de· 
mocratie als levenshouding, door een aantal 
gedragingen van het na-oorlogse socialisms 
in gevaaris-en wordt- gebracht. 

Het is niet gemakkelijk, hen, die dagelijks 
eenzijdig worden voorgelicht, tot een ander in· 
zicht of tot de erkenning van fouten in hun ge• 
dachtengang of in hun optreden te brengen. 

Wij zijn er echter van overtuigd, dat de uit• 
eenzetting van de heer Oud in dit radio-debat 
toch vele socialistische luisteraars aan het den
ken heeft gezet. Aan het denken over de vraag 
of het "democratisch socialisme" geen wegen 
bewandelt, die weinig gemeen hebben 1net de 
"Weg naar Vrijheid", waar het socialism~ 

meent hen heen te voeren. 

• • • 

Dat de niet-socialistische luisteraars, ook 
van andere richtingen, naar het zo in

dringende, waarschuwende woord van prof. 
Oud met stijgende belangstelling èn instem• 
ming zullen hebben geluisterd, is voor geen 
twijfel vatbaar. 

De binding, zoals die tussen Kamerfractie 
en ministers van P.v.d.A.-zijde wordt geëist en 
waarvan zij haar eventuele deelneming in een 
volgend Kabinet zelfs afhankelijk stelt, scha
kelt de vrije, onbeperkte controle van de Staten
Generaal uit en maakt de leden van de "rege
ringsfracties" monddood. 

Het socialisme, in zijn streven naar steeds 
grotere economische machtsbevoegdheden van 
de overheid, beperkt bovendien in toenemende 
mate d.e rechtszekerheid van de burger. 

Dat zijn reële gevaren voor de inwendige de
mocratie, de democratie in materiële zin, die 
niet ernstig genoeg kunnen worden genomen. 

Of de V.A.R.A. zich achteraf nog erg inge
nomen zal voelen met het initiatief tot dit ra• 
diodebat, is wel zeer de vraag. 

Maar wij zijn het in ieder geval wel! 
A.W. A. 

Bijgesloten treffen onze lezers aan een spe
ciaal verkiezingsnummer van "Vrijheid en 
Democratie", zoals dat in twee miljoen 
exemplaren in het gehele land zal worden 
verspreid. 

Onze hartelijke dank aan de vele afdelin
gen en propagandisten, die hiertoe hun on
misbare medewerking hebben verleend. 
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Flitsen van Het Binnenhof 

Verkiezingssfeer in Tweede Kamer • Politieke televisie-uitzen
dingen· "Wii leven vrii. wii leven blii'" • Tip van freule Wttewaall 
met bedankie van prof. Oud· P.v.d.A. wil de marine beknotten. 
• Verweer van de heer G. Ritmeester • Pleidooi van drs. H. A. 
Korthals voor grotere efficiency in ons defensie-apparaat· Meer 
beroepspersoneel nodig voor verkorting diensttijd • Bezoldiging 
aanpassen· Minister Staf acht verlaging van defensielasten niet 
mogeliik. 

Onze pittig« herkenningsmelodie aan 
het begin en einde van de radio

uitzendingen van de V.V.D., moge in de 
diverse oren muzikaal verschillend wor
d~n gewaardeerd, zij heeft in ieder ge
val de aandacht getrokken. 

Dat bleek ook vorige week in de 
Tweede Kamer bij de interpellatie van 
de heer Vrolijk (P.v.d.A.) over de beper
kende voorwaarden voor de politieke 
televisie-uitzendingen. 

Staatssecretaris Höppener vcrklaarde 
tenslotte, dat nader overleg met de N.T.S 
er toe had geleid, dat een omlijsting kan 
worden toegestaan van ,,het gesproken 
woord" en dat bijvoorbeeld ook vrolijk 
gezang zal zijn toegestaan. 

• * 

Hoe heeft de staatssecretaris :7.ich 
dat "gezongen woord" gedach~. 

Informeerde freule Wttewaall van Stoet
wegen (C.H.U.), Als ik nu denk, zei zij, 
aan de geachte afgevaardigde de heer 
Oud, die stellig voor de televisie zal ko
men, dan vermoed ik, dat de heer Oud 
liever spreekt dan zingt. 

Maar ik kan mij voorstellen, dat hij 
een trompettist meebrengt, die de bb
kende wijs "Wij leven vrij, wij leven 
blij" zal spelen, zoals dit ook bij de ra
dio-uit7.endingen van de V.V.D. te doen 
gebruikelijk is. Als de heer Oud dan nog 

Freule Wttewaall van Stoetwegen 

.... "Stemt V.V.D. terstond" .... 

een dame of een heer buiten de politie
ke sfeer. iemand met een goede stem, 
laat zingen: 

"Wij leven vrij, wij leven blij 
Op V.V.D.-se grond; 
Ontworsteld aan de slavernij, 
Zijn wij van socialisten vrij. 
Stemt V.V.D. terstond!", 

dan vraag ik mij af of dit nu eigenliJk 
mag of niet, 

"Mag ik u vriendelijk bedanken voor 
deze tip", interrumpeerde prof. Oud on
der gelach. 

Staatssecretaris Höppener antwoord
de, dat alles mag wat technisch mogelijk 
is. Deze mogelijkheden dienen voor all~ 
partijen gelijk te zijn, 

* * 

Bij de behandeling van de begrotingen 
van Oorlog en van Marine heeft de 

P.v.d.A. zich verzet tegen de modernise
ring van onze kruisers De Ruijter en 
Zeven Provinciën met luchtdoelraketten. 

Amerika is bereid da<J.t'Voor 120 mil
joen gulden bij te dragen. Nederland zal 
zelf 40 miljoen moeten betalen. Op de 
begroting is anderhalf miljoen gulden 
uitgetrokken als eerste termijn. 

Op deze post had de P.v.d.A. een 
amendement ingediend, bij de aanne
ming waarvan principieel zou zijn be
slist, dat onze grote kruisers niet wor
den gemoderniseerd. 

Het amendement is dinsdag j.l. eehter 
verworpen met 52 tegen 73 stemmen. 

Alleen de communisten schaarden zich 
aan de zijde van de P.v.J.A. 

* * * 

D
e P.v.d.A. staat blijkens de rede 

van de heer Schouwenaar ook 
nog steeds op het standpunt, dat het 
vliegkampschip Karel Doorman moet 
worden overgedaan aan Amerika als Ja~ 
mogelijk is. 

De heer Schouwenaar herinnerde "r 
aan, dat destijds de heer Vorrink reeds 
bezwaar had tegen de topzware boven
bouw van grote kruisers en het vlieg
kampschip. Opheffing zou een besparing 
betekenen van ten minste 3000 man be
roepspersoneel. 

Daartegenover herinnerde staatssecre
taris Moorman er aan. dat de heer Vor
rink destijds op het standpunt stond, 
dat de kruisers en het vliegkampschip 

nodig zijn als dat in internationaal vm·
band wordt vereist. 

Van een besparing van 3000 man be
roepspersoneel kan geen sprake' zijn als 
men weet, dat er thans bij de marine 
nog een tekort is van 1700 man berocr.s· 
personeel. En minister Staf maakte er 
op attent, dat geoefend personeel even 
belangrijk kan zi.in als het bezit van 
schepen. 

Onze ge0stverwant. d" heer G. Rit
meester, was het er me'' eens, dat de 
marine veel kost. maar zij dient ter be
scherming van onze handelsvloot en 
men moet de kosten dus ook bezien te
genover het grote aantal van onze han
delsschepen, dat in de jongste wereld
oorlog verloren is gegaan. 

Daarbij moet men bedenken, dat het 
aantal Rus,,ische onderzeeboten en 
vliegtuigen vele malen groter is dan va,n 
Duitsland in 1940-45. 

... * 
De P.v.d.A. ziet onze marine-bijdrage 

aan de N.A.V.O. niet als een ver
plichting. Toon mij de brief, riep de heer 
Schouwenaar uit. van de Standing 
Group van de N.A.V.O.,' waarin staat, 
dat Nederland een vliegkampschip en 
twee kruisers moet bijdragen. 

Die afspraken worden niet per brief 
gemaakt, interrumpeerde minister Staf. 
Die zijn ook niet per brief gemaakt voor 
onz~ twee parate divisies. Ons vliegkamp
sehip en de twee kruisers staan in de 
NAVO-overeenkomst van Lissabon. 

"Omdat wij ze hebben aangeboden", 
constateerde de heer Schouwenaar ver
heugd en onder tekenen van instemming 
op de socialistische banken. 

In eerste termijn had de heer Schouwe
naar de verklaring herhaald, vorig jaar 
afgelegd door de heer Patijn, dat de 
P.v.d.A. bereid is de NAVO-verplichtin
gen na te komen. Maar nu kon men van 
de g.ezichten d~r socialisten aflezen, dat 
ze zieh gelukkig voelen, wat de marine 
betreft, niet aan NAVO-verplichtingen 
gebonden te zijn blijkens de verklaring 
van minister Staf. 

* * 
A !sof hij iets nieuws vertelde, moest 

minister Staf uiteenzetten dat de 
Standing Group nog nooit aan ee~ of an
der land eisen heeft gesteld. 

De NAVO eist niets, zei hij, want de 
NAVO is een vrijwillige organisatie. 
Ieder land biedt aan wat het kan bijdra-

Drs. KORTHALS 

meer efficiency .. , . 

gen. Door de aanbieding legt men zich
zelf verplichtingen op en die zijn dan te
vens NAVO-verplichtingen geworden, die 
ieder jaar kunnen worden herzien. 

Inmiddels wordt echter op onze hoog 
gewaardeerde marine-bijdrage gerekend 
en wanneer een belangrijk deel daarvan 
wordt ingetrokken, ontstaat een leemte 
in de maritieme NAVO-defensie. Het is 
noodzakelijk gezamenlijk de NAVO zo 
sterk mogelijk te maken. 

Deskundigen bevelen de modernisering 
van onze kruisers aan en nu wij daar
voor van Amerika een belangrijke finan
ciële bijdrage kunnen krijgen, die onze 
kruisers minder kwetsbaar maakt voor 
aanvallen uit de lucht, moeten wij dat 
aanbod zeker aanvaarden, oordeelde mi
nister Staf. 

De grote meerderheid van de Tweede 
Kamer was het daarmee eens. 

* .. .. 
De hoge uitgaven voor defensie wek-

ken nooit voldoening. Ze zijn nood
zakelijk. Bitter noodzakelijk. Onze geest
verwant, drs. H. A. Korthals, pleitte er 
daarom weer voor de defensiegelden zo 
efficiënt mogelijk te besteden. 

Het moet mogelijk zijn, zei hij, een 
minder omvangrijk apparaat aan de top 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

~oruma1:1onáen : 
Met het oog op de a.s. Tweede Kamerverkiezing zullen de volgende forum
wonden worden gehouden: 

24 februari te 's-Gravenhage 
met de heren: 
F. D. Bastet, J. G. H. èornelissen, K. J. Nieukerke, J. Lindelo, mr. F. 
Portheine, F. L. van der Leeuw. 

24 februari te Vorden 
met de heren: 
R. Zegering Hadders, H .. J. B!ekman, G. W. Alberts, mr. S. Willinge Gratama. 

3 maart te Heerde 
met de heren: 
ir. L. G. Oldenbanning, H; J. Blekman, mr. S. Willinge Gratama. 

4 maart te Assen 
met: 
mejuffrouw mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
en de heren: 
J. G. H. Cornelissen, mr. dr. H. K. de Langen, F. L. van der Leeuw. 

5 maart te Staphorst 
met de heren: 
mr. S. Willinge Gmtama, L. Roodenburg, T. E. Willems, Markvoort en 
Slingenberg. 

10 maart te Enschede 
met 
mejuffrouw mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
en de heren: 
G. W. Alberts, ir. L. G. O!denbanning, M. Visser, F. L. van der Leeuw. 

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJ 
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~······································· 
DENKEN 

De dikwijls zeer puntige "hoek
jes-schrijver" in het rk. dagblad 
"De Tijd" schreef in dit blad van 
13 februari j.l.: 

Nu wij binnen afzienbare tijd 
weer gaan stemmen, lees ik na
tuurlijk met geestdriftige ijver 
allerlei politieke geschriften, 
die vriendelijke en behulpzame 
mensen mij doen toekomen. Zo 
ook "De Opmars". En daarin las 
ik dus: "De K.V.P. denkt liever 
aan de volgende eeuw dan aan 
de vorige". Wat ik jammer vind 
voor een overigens toch zo mooie 
partij. Want wie aan de volgen-
de eeuw denkt, denkt aan prak
tisch niets, tenzij het aan hersen- i 
schimmen is. De volgende eeuw 
- de eeuw dus die met het jaar 
2000 ingaat - is voor ons geheel 
in duisternis gehuld. Misschien 
komt zij in het geheel niet. En 
het zou overdreven zijn om aan 
te nemen dat in dat geval de 
K.V.P. er nog wel zou zijn. Voor 
prof Romme - de man van de 
toekomst, zoals U wel weet -
zou ik desnoods nog een tdtzon
dering willen maken. 

Het denken aan de vorige eeuw 
kàn zin hebben, maar niet, dunkt 
mij, nu de verkiezingen naderen. 

Als de K. V.P. eens gewoon aan 
12 maart dacht? 

....................................... , 
te krijgen. Men zou moeten komen tot 
samenvoeging van diensten aan de top 
en verdere delegatie van bijzaken aan de 
commandanten. 

Ook zou het nuttig zijn - en daar was 
minister Staf het geheel mee eens - te 
streven naar samenvoeging van de de
partementen van Oorlog en Marine tot 
één ministerie van Defensie. 

• * .. 

Verkorting van diensttijd is alleP.n 
mogelijk door meer beroepsperso

neel aan te trekken ter vervanging van 
dienstplichtigen. 

Als men daarmee succes wil hebben, 
betoogde de heer Korthals, is het echter 
nodig de bezoldiging aan te passen bij 
die van het vrije bedrijfsleven. 

Omtrent de mogelijkheid van verkor
ting van de diensttijd - waarvoor de 
socialisten en communisten zich positief 
uitspraken - waren de verwachtingen 
van minister Staf niet hoog gestemd. 

In België, waar de diensttijd is ver
kort, is het werven van vrijwillig be
roepspersoneel tegengevallen, zei hij. 

Alvorens een beslissing kan worden ge
nomen over eventuele verkorting van de 
diensttijd, moet eerst het rapport worden 
afgewacht van de desbetreffende studie
commissie. De minister kon nog niets 
meedelen over het tijdstip van verschij
nen van het rapport. 

* • * 

Verlaging van de defcnsiellwten acht 
minister Staf niet mogelijk. Bij de 

kabinetsformatie in 1956 is afgesproken, 
dat tot en met 1960 (de P.v.d.A. acht zich 
daaraan nu niet meer gebonden) per 
jaar 1650 miljoen gulden zal worden uit
getrokken voor de defensie. 

Als die gelden met de uiterste efficien
cy worden besteed, verklaarde minister 
Staf, dan beantwoordt onze defensie nog 
maar aan het minimum van het noodza
kelijke. 

De jaarlijkse exploitatiekosten van 1350 
miljoen (waarvan circa 900 miljoen per
soneelslasten) zullen eer stijgen dan da
len, vooral als men meer beroepsperso
neel wil aantrekken om de diensttijd te 
kunnen verkorten. 

Voor vervanging van materieel zal 
jaarlijks 500 miljoen nodig zijn, waarvan 
uit het buitenland 200 miljoen is te ver
wachten. Als ik reken met 50 miljoen 
voor de infra-structuur, concludeerde mi
nister Staf, dan zal in de eerstkomende 
jaren ten minste 1700 miljoen gulden per 
jaar nodig zijn. 

Minister Staf verwacht dus, dat de de
fensielasten met nog ten minste 50 mil
joen gulden per jaar zullen stijgen. 

V. V.D. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 

OffJcU!el l(oedl(akeurd 
Talrijke attesten. 

Veel meer waard 
dan de kostprijs! 

SIMPLUS N.V. 
DORDRECHT 
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Ons 

Verkiezingsfonds 
Giro 6 7 8 8 0 verwacht nog vele bijdragen 

Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering der Partij, 10 januari 
j.l. te Hilversum gehouden, deed ik een dringend beroep op de afdelings
besturen om per lid f 5.- extra contributie over 1959 aan de leden te 
vragen, ter ondersteuning van de verkiezingscampagne van het Hoofd
bestuur. 
Een ieder begrijpt, dat deze verkiezingscampagne enorme financiële 
offers van ons vraagt. Geen enkele afdeling der Partij mag bij deze 
actie achterblijven. 
Ook deze week ontving ik van een aantal afdelingen - ingevolge mijn 
verzoek te Hilversum -een extra bijdrage: 

Heerde 
Haren . 
Landsmeer 
Nieuwkoop 
Maasdam 
Heemstede 
Arkel • • 
Usquert • 
Soest • 
Oosterhesselen 
Heerenveen • 

f 92.50 
f 100.
f 75.
f 25.
f 120.
f200.
f 150.
f225.
f 100.
f 50.
f200.-

Hartelijk dank aan deze actieve en medelevende afdelingen! Laten ook 
de afdelingen, die hun bijdrage nog niet aan het Hoofdbestuur overmaak
ten, dit thans onverwijld doen. Wie snel helpt, helpt dubbel! 
Ook van een groot aantal individuele leden der Partij mocht ik een giro
overschrijving ten bate van ons Verkiezingsfonds ontvangen. Ik hoop, dat 
in de komende laatste weken vóór 12 maart nog zeer vele giften op giro
rekening no. 67880 ten name van de secretaris der V.V.D. te Den Haag 
zullen binnenkomen. 

SIDNEY J. VAN DEN BERGH, 
Penningmeester. 

E. K. S. te K. f 100.-; P. S. te 's-G. f 10.-; A. M. A. W. te 's-G. 
f 200.-; M.H. K. en M. K. teN. f 10.-; W. J. S. te W.f 5.-; B. B. 
teM. f 5.-; L. S. te D. f 10.-; G. D. K. teW. f 5.-; J. B. C. te W. 
f 25.-; R. G. te W. f 5.-; G. B. H. te W. f 5.-; D. R. A. v. L. te 's-G. 
f 10.-; J. V. Azn. teW. f 5.-; J. G. v. d. T. te E. f 10.-; W. F. H. 
te R. f 10.-; A. E. B. d. R. te B. f 2.-; J. C. d. J. te U. f 5.-; D. Z. 
te W. f 5.-; C. K. T. te Z. f 5.-; P. J. v. L. te L. f 1 0.-; W. L. G. M. 
te 's-G. f 20.-; E.A. K. te D. f 5.-; A. F. D. te 's-G. f 5.-; W. A.M. 
te W. f 5.-; C. R. te K. S 5.-; M. te Z. f 10.-; M. C. S. te 's-G. 
f 5.-; H. K. W. te A. f 2.50; H. v. d. L. te A. f 10.-; F. J. J. S. te Z. 
f 5.-; M. E. Z. te N. f 2.50; W. S. v. W.-v. d. K. te 's-G. f 1.-; 
P. B. J. ,F. te K. a.d. Z. f 5.-; G. v. H. te U. f 5.-; C. C. B.-S. te A. 
f 25.-; J. A. B. te Z. f 5.-; Y. J. d. J. te S. f 25.-; A. M. C. G.-S. 
te D. f 25.-; T. d. V. te A. f 3.-; C. S. te S. f 50.-; J. B. te D. f 5.-; 
K. D. te C. f 5.-; K. K. te 0. f 5.-; E. W. S. te H. f 50.-; E. W. S. te D. 
f 15.-; G. A. A.-F. D. te N. f 5.-; D. A. D. te A. f 500.-; S. B. 
te 's-G. f 500.-; W. J. W. te 0. f 10.-; K. W. te E. f 50.-; H. F. D. 
te A. f 10.-; P. v. E. teW. f 5.-; B. P. te G. f 10.-; J. C.S. v. S. te 
W. f 2.50; W. v. W. te A. a.d. R. f 10.-; J. v. S. te A. f 25.-; A. D. 
en A.W. D. teW. f 10.-; E.v. S. te B. f 25.-; G. M. V. en A. J.C. W. 
te A. f 10.-; H. v. R. te A. f 5.-; G. W. te 's-G. f 10.-; P. C. K. te 
's-G. f 1 0.-; E. R. te B. f 1 0.-; A. v. R. te B. f 1 00.-; Th. E. te E. 
f 50.-; H. B. K. te K. a.d. Z. f 5.-; G. v. d. N. te U. f 5.-; W. J. 
H. v. L.S. te A. f 100.-; J. B. te L. f 5.-; H. v. B. te Z. f 10.-; H. J. 
te C. f 10.-; W. C. B. te L. f 5.-; J. E. te A. f 5.-; J. R. v. W. P. te 
E. f 5.-; D. N. T. te B. f 1.-; P. L. B. v. B. te V. f 5.-; Z. G. Ph. M. 
te 's-G. f 10.-; Kv. T. te S. f 10.-; C. C. W. te W. f 5.-; A. C. Z. B. 
en J. A. Z. te D. f 10.-; D. C. B. teW. f 10.-; D. C.S. te 0. f 10.-; 
T. S. te A. f 10.-; E. K. teR. f 10.-; W. A. te H. f 2.50; C. A. S. te E. 
f 10.-; L. H. W. teW. f 10.-; C. J. S. te D. f 10.-; A. T. K. te V. 
f 2.50; G. K. te G. f 10.-; W. R. R.-v. d. D. te K. f 100.-; G. A. A. 
te V. f 25.-; R. v. N. te B. f 10.-; P. S. te Z. f 5.-; M. M.-l. M. te 
W. f 10.-; K. H. te K. f 5.-; L. A. Pz. te W. f 5.-; H. N. te U. 
f 30.-; L.B. teN. f 10.-; G. v.H. te 's-G. f 10.-. 

rw::~:::=l 
In onze verkiezingscampagne zal door de partijvoorzitter, prof. ~ 
mr. P. J. Oud, een groot aantal spreekbeurten door het gehele ~~ 
land worden gehouden. 

Onderstaand vindt U een opgave van de data en plaatsen, waar 
onze partij-voorzitter het woord zal voeren. .._ 

Maandag 23 februari ....... ... . .......... . 
Woensdag 25 februari .......................... . 
Donderdag 26 februari ....................................... .. 
Vrijdag 27 februari ..................................... . 
Maandag 2 maart ......................................... . 
Dinsdag 3 maart ......................................... . 
Vrijdag Ei maart ......................................... . 
Zaterdag 7 maart ......................................... . 
Maandag 9 maart ......................................... . 
Dinsdag 10 maart ......................................... . 

Arnheh. 
Leeuwarden 
Dordrecht 
Breda 
's-Gravenhage 
Gouda 
Groningen 
Zuidlaren ( JOVD) 
Rotterdam 
Amsterdam . v.·.···················································-·.-.·.·.···········-·.-.·.···············-·.-.·.-.·.······ 

~ 
------------------------------
i -----------·-----------
s 
-
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Durf je wel? 
4 tegen I 

=· met medewerking van: 

------------------------------------
--------
----
--

* Alexander Pola * Katja Berndsen 
* Rob van Reyn 
* Anten Dijkman 

21 februari: Arnhem 
23 februari: Assen 
24 februari: Puttershoek 
25 februari: Amsterdam 
26 februari: Lochem 
27 februari: Badhoevedorp 

2 maart: Zwolle 
3 maart: Eenrum 
5 maart: Doetinchem 
7 maart: De Bilt /Bilthoven 
9 maart: Meppel 

10 maart: Gorinchem 
11 maart: Heerenveen 

Oprichting V. V.D.-afdeling 

te Hoogkerk ( Gron.) 

ener afdeling, waarbij bijna alle aanwe
zigen zich als lid opgaven. 

Na voorbereiding en onder leiding van 
propagandist 0. de Vries te Groningen, 
werd maandag 16 febr. in café Reijer de 
oprichtingsvergadering gehouden van een 
V.V.D.-afd. te Hoogkerk. De heer J. B. 
Brons, gemeenteraadslid te Groningen, 
hield een inleiding over de "Politiek der 
V.V.D.", welke zeer aandachtig werd be
luisterd. 

Een bestuur werd verkozen, bestaande 
uit de heren D. Balk, H. J. Smid en R. 
Vos, Hoendiep 85, welke laatste het secre
tariaat zal waarnemen en waar nieuwe 
leden zich kunnen opgeven. 

Besloten werd dat de jonge afd. een 
openbare sprekersavond zal houden op 
woensdag 11 maart in zaal Reilman, waar 
de weled. heer R. Zegering Hadders, lid 
der 2e Kamer, zal spreken. 

Met bovenstaande oprichting is thans 
in alle 57 gemeenten der Prov. Groningen 
een V.V.D. afdeling gevestigd en is dit de 
60e afdeling in deze provincie. 

De opkomst was behoorlijk en de be
sprekingen resulteerden in de oprichting 

. Leest U zélf wel 
de veel besproken en vaak geciteerde N.R.C.? 

Zo niet, vraag dan een proeve van recente hoofdartikelen 
in een mapje met "wetenswaardigheden" dat U op 
aanvraag gra.tis krijgt toegezonden. 

Meldt telefonisch of per briefkaart Uw naam en adres 
met aantekening "Wetenswaardigheden". 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
POSTBUS 824 ROTTERDAM 
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Nieuwe tijden, nieuwe 
woorden en begrippen 
Wat dient men te verstaan onder het begrip 

"Struktuurpolitiek'' 
Een taal is geen statisch ding. Iedere tijd geeft weer nieuwe woorden. Dat is na de 

oorlog wel gebleken. Tal van vreemde woorden en begrippen zijn in de landbouw 
ingevoerd, soms ook omdat de Nederlandse aanduiding hard en dus minder populair 
was. Zo is over het woord "bestedingsbeperking" al heel wat gezegd en geschreven. 

In de landbouw hebben we direct na de oorlog de begrippen rationalisatie en me
chanisatie gekend, veelal aan elkaar gekoppeld; alsof elke invoering van machines 
de bedrijfsvoering voordeliger zou maken. Hierachter zat de gedachte aan een groot 
landbouwbedrijf verscholen. 

Woorden als produktieverhoging en in
tensieve bedrijfsvoering, die er direct na 
de oorlog ingehamerd zijn, zijn ook al 
lang weer verdwenen. Het is nu de pro
duktiviteitsverhoging, die de boer geluk
kig moet maken. Geen wonder, dat ook 
deze woorden en leuzen langzamerhand 
geheel langs hem heen gaan. 

Elk nieuw woord en begrip maakt wei
nig indruk meer. Hij werkt door op zijn 
eigen bedrijf en zoekt daar de regelmaat, 
die een zekerheid geeft en het werk pret
tig maakt. 

Eén nieuw woord heeft hem de laatste 
tijd echter nog opgeschrikt, omdat dit zijn 
bedrijf - zijn levens- bestaans. en ar
beidsbasis raakt. Dit was het woord 
• ,struktuurpolitiek". Hij weet niet precies 
wat er mee bedoeld wordt, maar voelt het 
11ls een dreigend gevaar. Heeft hij gelijk? 

Spraakverwarring 
Ja. wie wee-t er eigenlijk wat dit woord 

betekent? Velen spreken er over, maar 
als er een juiste definitie valól moet wor
den gegeven, zou er - menen wij - een 
grote spraakverwarring ontstaan. Een al
gemeen bezwaar, dat geldt voor vele na
oorlogse begrippen. 

wil naar een betere struktuur in de land. 
bouw. Accoord, daarmede zullen velen 
het eens zijn, maar hoe en ten koste van 
welke offers? Als het de bedoeling is om 
via een nieuwe ruilverkavelingswet -
waarvan de bepaling over het stemrecht 
en de telling der stemmen is aangepast 
aan onze moderne democratische begrip
pen - de verkaveling der bedrijven, de 
waterhuishouding, de wegen en dergelij
ke, te verbeteren en als er grond beschik
baar komt door vrijwillige verkoop ook 
een aantal kleine boeren, die dit wensen, 
meer grond te geven, zodai er meer sprei
ding in de bedrijfsgrootte binnen één ge
bied ontstaat, dan kunnen wij ons daar
mede verenigen . 

Als het zal gaan om onteigening van 
gronden door een hogere of lagere over
heid en een toedeling van deze gronden 
aan nieuwe eigenaren met het doel alle 
landbouwbedrijven in een streek bijvoor
beeld te vergroten tot boven de 15 ha, dan 
zal men daarmee de medewerking van de 
VVD nimmer verkrijgen. Of op grote be
drijven de produktiviteit aHijd hoger ligt 
dan op kleine betwijfelen wij. 

Kiem voor klassenstrijd 
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Denk maar eens aan de term, waarop 
onze gehele landbouwpolitiek rust; be
staanszekerheid voor het sociaal en econo_ 
misch verantwoord bedrijf. Wij hebben 
wel eens horen beweren, dat deze vaag
heid een voordeel is. Men kan er alle 
kanten mee uii. Dit mag toch niet de be
doeling zijn. Vooral de overheid moet 
klare en duidelijke taal spreken wil zij 
het vertrouwen van de mensen houden. 

Ook betwijfelen we of ons volk gediend 
is met (een veel kleiner aantal) grotere 
landbouwbedrijven ~n een grote groep 
landarbeiders. De scheidslijn tussen boer 
en landarbeider wordt dan wel duidelijk 
en van blijvende aard. 

De West~Berlijnse burgemeester Willy Brandt voor het Witte 
Huis in Was hington tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten. 

Wat is nu die struktuurpolitiek? Men 

AU! 
Een buitenlandse handelaar 

vraagt aan een onzer 
ambassades adressen van Ne
derlandse fabrikanten van bril-. 
!en, zonnebrillen, glazen en van 
grossiers in optiek. 

De ambassade in kwestie 
zendt de brief door naar de 
Nederlandse Kamer van Koop
handel in het betreffende land. 
Die antwoordt de handelaar 
o.a.: 

- Gewone brillen worden, 
voor zo· ver ons bekénd, niet in 
Nederland gemaakt: 

Ter dekking van porto- en 
administratiekosten mag de bui
tenlander het equivalent van 
f 1.25 voor deze mededeling 
betalen. 

Daar komt, helemaal confuus, 
een Nederlandse zakenman, re
latie van deze buitenlander die 
zo veel belangstelling voor onze 
produkten had, naar me toe. 

-Lees eens. 
Ik lees. 
Vervolgens geeft hij mij een 

· lijst van zes namen en adressen, 
over geheel Nederland ver
spreid. 

- Wat is dat? vraag ik. 
- Dat is de lijst van de Ne-

derlandse fabrikanten die bril
len maken, zegt hij bitter. 

Au! 
Castagnet 

(Algemeen Dagblad) 

De kiem van een klassenstrijd, waar 
wij als VVD-ers beslist niets voor voelen, 
is dan beslist gelegd. De opklimmingsmo-

gelijkheid voor de arbeider ontbreekt ge
heel. En wij betwijfelen of de grote boer 
en zijn arbeiders en hun gezinnen geluk-

, kiger zijn dan de boerenmand van thans. 

Vrijheid en zelfstandigheid is voor 
ieder mens van grote betekenis en geeft 
ons volk de beste waarborg voor e€n hoge 
produktiviteit en prettige verhoudingen. 

Landelijke -- middenstandscommissie 
VVD. vergaderde 

van de 

Bezwaren tegen de 
de Inkomsten- en 

wetsontwerpen inzake 
Vermogensbelasting 

In een te Den Haag gehouden vergadering van de Landelijke Middenstandscom
missie van de V.V.D. heeft de voorzitter drs. H. A. Korthals gewezen op de grote 
betekenis van het verkiezingsjaar 1959. Alle krachten zullen moeten worden inge
spannen om de opgaande liberale lijn door te trekken. 

Dat de V.V.D. in het bijzonder het vertrouwen van de door het regeringsbeleid 
in de verdrukking gekomen middengroe)len heeft mogen verwerven, is niet verwon
derlijk. De V.V.D. is geen middenstandspartij - daaraan bestaat trouwens geen be
hoefte - maar wel de aangewezen partij voor de middenstand. Het werk van onze 
breed samengestelde commissie legt de grondslag voor een actief liberaal midden
standsbeleid in het kader van de algemene politieke doelstellingen. Zo vrij mogelijke 
ontwikkeling van de zelfstandige kracht in de samenleving is een liberaal beginsel, 
dat iedere middenstander aanspreekt. 

In aansluiting aan de openingsrede werd het program van actie voor de aanstaan
de Kamerverkiezingen als leidraad voor de plaatselijke middenstandscommissies 
vastgesteld. 

Het commissielid, de heer M. A. Wisse
link, hield vervolgens een uitvoerige in
leiding over de wetsontwerpen inzake de 
inkomsten- en vermogensbelasting, waar
in hij aantoonde, dat er nog vele spreken
de onbillijkheden in deze voorstellen be
sloten liggen. De socialistische inslag komt 
op verschillende plaatsen duidelijk tot 
uiting. De heffing bij overlijden van de 
ondernemer en bij overdracht of liquida
tie dreigt zelfs ongunstiger te worden, ter
wijl de tegemoetkoming ten opzichte van 
de in het bedrijf medewerkende vrouw 
onvoldoende is. Dat de bezitsvorming ook 
in fiscaal opzicht moet worden bevorderd, 
wordt in deze wetsontwerpen niet tot 
uiting gebracht. 

De gebleken bezwaren zullen onder de 
aandacht van de Tweede Kamerfractie 
worden gebracht. 

Hierna volgde een uitgebreide discussie 
over het rapport van de studiecommissie 
inzake het parallelistatievraagstuk. De 
commissie werd uitgenodigd conclusies te 
formuleren. 

Algemene instemming vond het ont-

werp-advies inzake het wetsontwerp, hou
dende een voorlopige voorziening met be
trekking tot de rechtspositie van de huur
der van een bedrijfspand bij onteigening 
of vordering. Hierin wordt gesteld, dat 
een eenvoudige wijziging van de Onteige
ningswet, volgens welke ook de huurder 
aanspraak heeft op vergoeding van de 
werkelijke door de rechter vast te stellen 
schade, de voorkeur verdient boven de 
ontoereikende voorziening, vervat in het 
wetsontwerp. 

Ontwerp Prijzenwet 
Ook het concept-advies van de econo

mische werkgroep betreffende het ont
werp-Prijzenwet kreeg algemene bijval. 
Het verlenen van vrijwel onbeperkte, 
verstrekkende bevoegdheden aan de mi
nister van Economische Zaken tot ingrij
pen in de prijsvorming onder normale 
omstandigheden wordt onaanvaardbaar 
geacht. Indien zulks bij het optreden van 
buitengewone spanningen tijdelijk wel 
verantwoord zou zijn, zouden nochtans 
voldoende waarborgen voor de rechts
zekerheid moeten worden geschapen. 

Ten aanzien van het wetsontwerp tot 
herziening van de Drankwet werd gerap
porteerd, dat de studiecommissie tot de 
conclusie is gekomen, dat de voorstellen 
in hoofdzaak aanvaardbaar zijn, doch dat 
opheffing van het z.g. Kroonmaximum 
noodzakelijk wordt geoordeeld om de ver
gunning het karakter van vermogensob
ject te ontnemen en een sluitende coör
dinatie met de vestigingswetgeving te 
verzekeren. De commissie werd verzocht 
haar werkzaamheden voort te zetten. 

De wettelijke pensioenverzekering voor 
weduwen en wezen vond in beginsel in
stemming, doch de sociale werkgroep 
kreeg opdracht bepaalde onderdelen na
der onder het oog te zien. 

Aan de economische werkgroep werd 
opgedragen een advies over het wetsont
werp tot wijziging van de vestigingswet
ten, strekkende tot uitbreiding van de 
ontheffingsmogelijkheid, voor te bereiden. 

Verslag werd uitgebracht over het 
overleg met de Onderwijscommissie van 
de partij inzake het wetsontwerp op het 
voortgezet onderwijs. De commissie voor 
het middenstandshandels- en vakonder
wijs werd gemachtigd een nota samen te 
stellen, waarin de bevindingen ten aan
zien van het beroepsonderwijs ten dienste 
van het midden- en kleinbedrijf worden 
neergelegd. 

Tenslotte werd de aandacht gevestigd 
op de verhoging van de invoerbelasting 
op verschillende artikelen, welke merk
waardigerwijze samenviel met de inwer
kingtreding van het EEG-verdrag op 1 
januari en op de moeilijkheden, welke zijn 
ontstaan door het te laat tot stand komen 
van uitvoeringsvoorschriften voor de toe
passing van de dertien op 1 januari van 
kracht geworden vestigingsbesluiten. 
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12 maart: 

om uw toekomst en die 
van uw kinderen • 

Jloor sociale recht'Vaardig heid • IR ma,.tschappiJ 
Nederland is een land met vele politieke partijen. Het is uitgesloten, 

dat één van deze partijen op haar eentje de meerderheid der Kamerzetels 
zal veroveren. 

Het is dus noodzakelij,k, dat de Regering haar steun vindt bij een groep 
van partijen, die tezamen over de meerderheid beschikken. 

Samenwerking van partijen is derhalve onmisbaar. Ook de V.V.D. is 
daarvan ten volle overtuigd. Zij is tot iedere samenwerking bereid, mits 
van haar niet wordt gevraagd te handelen in strijd met haar beginselen. 

Die beginselen vorderen, dat zij samenwerking met de socialisten moet 
afwijzen. In de eerste jaren na de oorlog was die samenwerking wel moge
lijk. Wij leefden toen onder omstandigheden, die het nodig maakten, dat 
de overheid zich met het maatschappelijk leven tot in zijn onderdelen 
bemoeide. 

De V.V.D. heeft deze jaren echter altijd gezien als een overgangstijd. 
Zo spoedig mogelijk moest tot vrijere verhoudingen worden teruggekeerd. 

De socialisten zien dit krachtens hun beginsel anders. Voor hen is het 
doel, dat de overheid het maatschappelij,k leven blijvend zal beheersen. 

De brede-basispolitiek, die op 11 december 1958 tot een einde is 
gekomen, heeft ertoe geleid dat de socialisten hun stempel in veel te 
sterke mate op het regeringsbeleid hebben kunnen drukken. Het moet 
uitgesloten zijn, dat dit beleid na 12 maart zal kunnen worden hervat. 
De rechtse partijen geven op dit punt geen zekerheid. Zij blijven als kat
ten draaien om de hete brij van de brede basis. Daarom is het van het 
grootste belang, dat de kiezers zich duideli'jk tegen de brede basis uit
spreken. Zij kunnen dit alleen doen door de aanhang te vergroten van 
een partij die uitdrukkelijk verklaart geen samenwerking met de P.v.d.A. 
te wensen. 

Alleen de V.V.D. geeft hier een geluid dat niet kan worden mis ver
staan. Zij wenst een politiek van sociale rechtvaardigheid, doch is wars 
van een socialistische politiek. Zij verlangt van de overheid dat zij de 
voorwaarden zal scheppen voor de ontwikkeling der zelfstandige krachten 
in de maatschappij. Zij is vóór alles de partij voor de mannen en vrou
wen die vooruit willen in de wereld. 

Leest w.t de y.v·,Ll· z~!i'OYer êi~~~V.b~ te vertellen he~f~, 
Gelooft niet wat A N DER E N oVer de. v~v.o. vertellen', 
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VOLKSPARTIJ 
Wat is een 

VOLKSPARTIJ 
Dat is een partii voor het 

g e h e I e volk, dus niet al

leen maar voor kiezers van 

een bepaalde godsdienst of 

van een bepaalde klasse of 

--

4 
e Gelijke kansen voor alle le

den van het volk. 

e Sociale gerechtigheid tegen· 
over alle groepen der samen· 
leving. 

e Algemene weduwen- en we· 
: zenverzekering. 

e Bevordering van de indivi· 
duele bezitsvorming. 

e Stimulering van het eigen 
woningbezit. 

e Fundering van het Hoger 
Onderwijs in de massa van 
het volk. 

e Aktieve werkgelegenheidspo
litiek en vorming van con-

vakvereniging. junctuurreserves. 

------·-------------~----------------------------------= 

Wat is 

VRIJHEID 

V R IJ H E I D Dat is het recht om zichzelf 

te ziin, d.w.z. om naar eigen 

overtuiging en bekwaamheid 

te leven en te werken, maar 

met inachtneming van de be

langen van ziin medeburgers. 

Wat . 
IS 

DEMOCRATIE 

DEMOCRATIE Dat is een strikt onpartiidig 

en onbevooroordeeÎêl staats

bestuur; dat betekent boven

dien dat de kiezers het laat

ste woord hebben, dat be

sluiten bii meerderheid wor

den genomen, maar dat die 

meerderheid geen misbruik 

maakt van ziin machtspositie. 

Aan de Administratie van 
"VRIJHEID EN DEMOCRATIE" 
Postbus 43 • Amersfoort 

Ondergetekende wenst zich te abonneren op het week
blad "Vrijheid en Democratie" als 

Naam: 

Adres: 

* Kwartaalabonné à f 2.50 per kwartaal 
* Jaarabonné à f 10.- per jaar 
* Doorhalen s.v.p. wat niet verlangd wordt. 

Handtekening 
Postgiro 245103 t.n.v. de Penningmeester 
van "Vrijheid en Democratie", Amersfoort 

Wie het hiermee eens 0 

1§ 

0 

In V.V.Do·geest en 

stemt dus VoVoDo 

Brengt Uw stem uit op lijst 

--

e Erkenning van de betekenis 
van een krachtige midden· 
stand en boerenstand. 

• Economische en maatschap
pelijke gelijkstelling van man 
en vrouw. 

e Belastingverlaging voor on
gehuwden. 

e Vl'ijheid van persoon. 

e Vrijheid van bedrijf. 

e Vrijheid van school. 

e Vrijheid om het eigen inko
men te genieten. 

e Vrijheid van samenwerking 
in het bedrijfsleven. 

e Vrijere loonvot·ming met gro
tere waardering voor extra 
prestaties. 

0 l\Jeer vrijheid bij de woning

bouw. t;; 

e Ontwikkeling der zelfstandi
ge krachten in de maatschap· 
pij. 

e Bevordering van de eenheid 
van Europa en van de vrij
handelszone. 

e Zo sp.,edig LlûJ-eEjk verwe
zenlijking van zelfbestuur 
voor Nieuw-Guinea. 

e Bevordering der gewestelij
ke en plaatselijke autonomie. 

e Verkorting van militaire 
diensttijd door meer beroeps
personeel. 

e Gelijk recht voor bijzondere 
radio- en tv-uitzendingen; 
verder geen politiek Ï'1 de 
ether. 

e Opening der mogelijkheid 
voor commerciële televisie. 



VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

WEL VAART IN VRIJHEID 
lloo/lllloel: Gezonde groei van de bedrijvigheid 

Werk de bron 
. 
IS 

Iedereen wil het in de toekomst niet 
slechter hebben en liefst zelfs een beetje 
beter dan thans! En ook willen wij niet 
in schijn vooruit gaan door loonsverho
gingen, die weer ongedaan worden ge
maakt door dalende geldswaarde; wat wij 
willen, is een werkelijke vergroting van 
de welvaart. 

De mogelijkheid daartoe biedt alleen 
een groeiende bedrijvigheid. In de ko
mende 5 jaar moeten alleen in de in
dustrie 140.000 nieuwe arbeidsplaatsen 
worden geschapen. Voor een bedrag van 
11 miljard gulden zal alleen al aan nieu
we fabrieken moeten worden gebouwd. 

Doot· steeds betere machines, nieuwe 
energiebronnen, snellere verkeersmidde
len kan de menselijke arbeid steeds meer 
waarde voortbrengen en dus meer waard 
worden. Dat laatste is de grondslag van 
elke werkelijke inkomstenverbetering. Er 
moet eerst iets worden gepresteerd om 
daarvoor de overeenkomstige betaling te 
kunnen ontvangen. De socia Ie mogelijk
heden van een uitdijende economie :.::ijn 
ge•.veldig. 

In de laatste jaren is er onder invloed 
van socialistische zijde een streven om 
"w~lvaart" te verdelen zonder dat men 
weet of er wel iets te verdelen valt. Daar
door heeft sinds de bevrijding vrijwel 
onafgebroken een waardedaling van het 
geld plaats gevonden, terwille van schijn
successen. De koopkracht van de gulden 
is sedert 1945 met 44 % gedaald. Er is 
geen werkelijke loonsverbetel'ing als 
hogere Jonen alleen maar door prijsstij
gingen worden gevolgd. 

De V.V.D. wil een belastingbeleid, dat 
rc~·;:ening- houdt l"'let de VtYH'al voor df' 

van alle welvaart 

Nederlandse arbeider noodzakelijl<e eco
nomische groei. De V.V.D. stelt als voor
waarden voor een goed economisch be
leid deze eisen: 
- Handhaving van de waarde van de 
gulden; 
- Een doelmatige conjunctuurpolitiek 
door reservering als 't ons goed gaat; 
- Het scheppen van ruimte voor indu
strialisatie en werkgelegenheid; 
- Bevordering van de arbeidslust door 
een vrijere loonvorming. 

Doordat in de afgelopen jaren met de 
waarde van onze gulden op ontoelaatbat·e 
wijze is gesold, wordt de welvaart tot een 
schijn-artikel. De socialisten verliezen de 
werkelijke grondslag van alle welvaart, 
n.l.: produktie uit het oog. 

De V.V.D. keert zich tegen deze vorm 
van volksbedrog. Welvaart kan en mag 
alleen berusten op toenemende produkti
viteit en dus op een gezonde groei van de 
bedrijvigheid. En deze groei verkrijgt 
men alleen in een eerlijke wedijver tussen 
de verschillende bedrijven en door zelf
standige aktiviteit van onafhankelijke 
ondernemingen. 

Hier ligt het zwaartepunt van het op
vattingsverschil tussen de V.V.D. en de 
P.v.d.A. De socialisten schrikken er niet 
voor terug schijnwelvaart uit te delen, 
ook al komen zowel de overheid als de 
bedrijven daardoor later in moeilijkheden 
(herinner u de bestedingsbeperking!). 
Ook de gemiddelde burger wordt daar 
niet beter van. Hij wordt in schijn wel
varender, maar in feite armer. De V.V.D. 
daarentegen staat voor een werkelijk ge
zond economisch beheer. 

Alleen vrijheid brengt ware welvaart. 

Houd~-. de VRIJHEID·:Et~;og -~ -lij~t __ _ 
- 0 

Aan de .longe Jäezers en kiezeressen, 

die t'oor het eerst naar de stembus gaan! 

Ge bent thans reeds enige jaren meet·
derjarig en ge wilt U sterk en onafhan
kelijk voelen. 

Uw toekomst ligt voor u en u hoopt, 
it>der op eigen gebied, wat te bereiken 
in de wereld. 

Daarvoor >Taagt u, met ons, gelijke 
k1nsen, naar gelang van uw aanleg en 
ambities; maar die kansen wilt u dan ook 
ze I f benutten, uit eigen initiatief, als 
vrije jonge man en jonge vrouw. 

U wilt natuurlijk de sociale positie be
houden die u hebt. Strijd behoeft u er 
niet voor te voeren. Er is niemand, die 
uw sociale zekerheden bedreigt. Ook de 
V.V.D. heeft er van harte aan meege
werkt. Voor u komt het er nu op aan 
boven uw basis uit te groeien. 

Een socialistisch staatsbestuur, dat uit
gaat van de dictatuur van het Plan en 
dat iedereen "van de wieg tot het graf" 
wi.J beschermen en leiden, slaat u echter 
in de boeien. Zo'n overheid onderschat de 
werking van de zelfstandige krachten in 
de maatschappij, Zij wil niet inzien, dat 
iedereen verantwoordelijk is voor zijn 

eigen levensloop. Een socialistische rege
ring, die zelf alles voor anderen wil doen, 
handelt even onverstandig als de meest. 
tyrannieke ouders. 

Als vrijgezel weigert ge terecht, in de 
"strafklasse" te worden geplaatst door 
een onrechtvaardige belastingheffing. 

Als jonggehuwde wilt ge de beschikking 
hebben over eigen woonruimte en hoopt 
ge in vrijheid en u bewust van uw eigen 
verantwoordelijkheid een gezin te stich
ten. 

De toekomst is aan de vooruitstreven
den! 

Jongelui, die vertrouwen hebben in 
zichzelf, in het gezonde verstand en die 
hun enthousiasme niet in de mottenkist 
van de formulieren en van de belastingen 
willen verliezen, gaan met overleg te 
werk bij het stemmen. Zij stemmen lijst 4. 

Alleen de politiek, door de V.V.D. voor
gestaan, verzekert u de sfeer waarin u 
wenst te leven. 

U mag nu stemmen, stem dan mee: 
Op l'! maart de V.V,D. 
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NEDERLANDSEVROUWEN 
Politiek 

. 
IS niet uitsluitend een mannenzaak 

Met alle respect voor onze Zwitserse 
vrienden, zijn wij toch dankbaar in Ne
derland te wonen, want wij kennen het 
algemeen vrouwenkiesrecht. Sinds de 
aanvang van de strijd van de vrouw voor 
volledige burgerrechten hebben de libera
len daarbij steeds aan de spits gestaan. 
Het is in belangrijke mate mede dank zij 
hen, dat onze vrouwen nu reeds bijna 
40 jaar hun invloed op de staatkundige 
verhoudingen in ons land kunnen laten 
gelden. 

De V V.D. staat op het standpunt, dat 
de mening van de vrouw niet minder be
langrijk is dan die van de man en dat er 
geen verschil van rechten tussen mannen 
en vrouwen mag bestaan. Op tal van ge
bieden hebben ontelbaar vele vrouwen 
bewezen dat hun prestaties voor die van 
de mannen niet onder doen. Maar ook is 
er één gebied, waar de mannen dilettan
ten blijven en de vrouwen de ware des
kundigen zijn. Dat is het gebied van de 
huishouding. De V.V.D. erkent dus niet 
alleen de waarde van de vrouw, wanneer 
zij in een bedrijf, op een kantoor, in on
derwijs of bij sociale diensten werkzaam 
is, de V.V.D. erkent ook de waarde van 
de huisvrouw als staatsburgeres. 

Het is in de huishouding dat de resul
taten van het economische, sociale en fi
nanciële beleid van de regering het dui
delijkst worden gevoeld. Daarom heeft 
ook de huisvrouw een zeer groot belang 
bij de wijze waarop ons land wordt be
stuurd en derhalve bij de samenstelling 
van de Tweede Kamer. Zij hebben er ook 
het grootste belang bij, dat er voor hun 
kinderen de ruimst mogelijke gelegen
heid voor succes in het leven geopend 
wordt. 

Als u op 12 maart uw stem gaat uit
brengen, overweegt dan hoe tWiangrijk 
het is: 

- dat zowel de persoonlijke als de stof
felijke vrijheid van alle landgenoten 
wordt geëerbiedigd; 

- dat de belasting over de inkomsten 
van de gelluwde vrouw billijker geregeld 
wordt; 

- dat de belastingdruk ook op de onge
huwde vrouw sterk wordt verminderd, 
zoals de V.V.D. reeds jaren heeft geëist. 

Wilt u deze beginselen naar voren 
brengen, stemt dan op lijst 4 - V.V.D. 
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Bij een zieltogend ideaal 
Het socialisme is een overwonnen standpunt! 

Van sommige mensen zegt men, dat zij 
hun toekomst achter de rug hebben. 
Lange tijd leek het, dat ze een belofte 
voor de toekomst inhielden, maar toen 
het erop aankwam te handelen, bleken 
ze niet tegen de omstandigheden opge
wassen te zijn. Zo iemand slaat dan een 
zielig .figuur! 

Dit geldt evenzeer voor politieke bewe
gingen en maatschappelijke idealen. He
den ten dage is de socialistische gedachte 
daar een markant voorbeeld van. De 
radio zendt nog braaf "strijd"-liederen 
uit. Maar de echte socialistische gedachte 
leeft niet meer onder de arbeiders. Het 
socialisme is verworden tot eng groeps
conservatisme. De strijdbaarheid is ont
takeld en een enkel strikje uit de vroe
gere socialistische garderobe kan geen 
fleur geven aan wat een ovenvonnen 
standpunt is. 

Dit is begrijpelijk, want in de eeuw 
die de socialistische beweging oud is, 
heeft onze maatschappij grote verande
ringen ondergaan. De ouderwetse prole
tariër kent een hoog ontwikkeld land als 
Nederland niet meer. Dank zij de ver
foeide niet-socialistische onderneming is 
de maatschappelijke rijkdom vergroot. In 
de "nieuwe middenstand" heeft ook de 
niet meer proletarische arbeider zijn 
plaats gevonden. 

Terwille van de politieke koek herkau
wen de socialistische politici uiten
treuren hun verouderde leuzen. Hun holle 
betoogtrant wordt door 70 % van de Ne
derlandse bevolking doorzien. De gezeten 
arbeider, de jonge vakman met zijn be
hoorlijke techni~che opleiding heeft geen 
vertrouwen meer in de nivellering van 
het zgn. socialisme. Hij wenst geen ver
dere beperking van de vrije beschikking 

Zieltogend ideaal 

van zijn loon. Ook hij is niet ged'iend 
met snelle opdeling van alle "extra beste
dingsruimte". Ook hij heeft méér te ver
wachten van een actieve op de toekomst 
gerichte werkgelegenheidspolitiek. Wie 
wil, dat de overheid partner is in alle 
bedrijven, dat op grote schaal socialisatie 
plaats vindt? Er is één manier om dui
delijk te maken, dat u die kant persé niet 
uit wilt. Wees konsekwent: 

Stemt V.V.D, 
Ook voor U is toch de vrijheid het 

hoog·ste goed! 

Jegèn het socialisme - Lijst 4 
,, ~ .. ~ 

Ee11 1voord tot het kind. • • • 

• • • .van de reken in~ 
Men zegt: dit is de Eeuw van het Kind. 

Dat klopt - daar is geen speld tussen te 
krjjgen, maar dat kind is zonder enige 
twijfel ... het kind-van-de-rekening! Mis
schien kent u dat kind wel, want dat is 
degeen die voor de kosten van de socia
listische politiek kan opdraaien. Misschien 
hebt u reeds ontdekt, dat dit op uw eigen 
positie slaat, - dàt u zelf het kind vau 
de rekening wordt. 

Hebt u wel eens bedacht wat dG waar
devermindering van ons geld betekent 
voor de waarde van uw spaargeld, of 
voor de waarde van verzekeringspolis
sen? Veronderstel dat u in 1945 ·een ver
zekering hebt afgesloten van f 1.000.-. 
Die waarde krijgt u nooit meer terug. Als 
u thans de f 1.000.- moet worden uitbe
taald, heeft dat bedrag maar bijna de 
helft van de waarde, die u gerekend had 
te ontvangen. Dat betekent, dat de slui
pende inflatie uw toekomstverwachtingen 
tot de helft heeft teruggebracht. 

Dit is maar één voorbeeld, maar wie 
even nadenkt, ontdekt, dat dit geruisloze 
wegsmelten van financiële reserves een 
van de ergste euvelen van de na-oorlogse 
tijd is geweest. Het lijkt allemaal wel 
mooi, maar het is een holle welvaart, 
zoals ook wel gebleken is tijdens de be
stedingsbeperkingen en wat daarop volg
de, 

De grootste aanklacht tegen de rege
ring-Drees-Zijlstra is, dat deze plotselinge 
noodmaatregelen nodig ware-"1, om te 
voorkomen, dat een ramp m-et ons geld 
gebeurde. Deze ramp zou juist het zwak
ste deel van ons volk - onze ouden van 
dagen - het ergst hebben getroffen. 

Wilt u zich daartegen beschermen, geef 
dan uw steun aan een solide financieel 
beleid, dat de waarde van de gulden, dus 
de waarde van UW gulden, hoog houdt. 
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De kiezers beDDen het op 12 MAART zelf in handen, aan de 
overheersing van het tot een volkomen ONVRUCHTBAAR CON
SERVATISME verworden, op verouder de ,DOGMA'S steu
nende socialisme een einde te maken. 

Kiezers en kiezeressen, griipt deze kans, voor het te laat is! 
Brengt Uw stem uit VOOR een WAARLIJK VOORUITSTREVEN

DE POLITIEK, sociaal maar niet-socialistisch, vrii van starre dog. 
ma's en verouderde theorieën. 

Laat 1959 de afsluiting ziin van een tiidperk, dat in 1945 begon 
en waarin het zwaartepunt steeds meer werd verplaatst van de 
VRIJE MAATSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEID naar die van de 
ALLES EN ALLEN BEDILLENDE OVERHEID. 

Ook Uw stem hebben wii nodig. 

LAAT 12 MAART DE D A G V A N D E V R IJ H E I D ziin. 
DE DAG VAN DE OVERWINNING VAN HET GEZONDE VER-

STAND VAN HET NEDERLANDSE VOLK! 

4 

Laat de verkiezingsdag 
de dag der V rtlbeid zijn ! 

De komende verkiezing zal de belangriikste ziin sinds de bevrii· 
ding van ons land van een viiandig dictatoriaal bewind. 

Veertien iaar lang heeft het socialisme in feite de lakens uit
gedeeld, met medewerking van K. V .P. 
en Protestants-christeliiken. 

Verkiezing na verkiezing kwam een 
Kabinet van brede basis tot stand, 
waarin de SOCIALISTEN DE BOVEN
TOON VOERDEN; waarbii steeds maar 
weer naar eindeloze compromissen 
moest worden gezocht. 

Maar ondertussen: 
- Daalde de waarde van de gulden 

schrikbarend. 
- Stegen de belastingen tot onge

kende hoogte. 
- Leefde ons volk in een bezits

viiandig klimaat. 
- Duurde de woningellende voort. 
- Werd het particulier initiatief 

niet of onvoldoende aangemoedigd. 
- Werd de landbouw met koude 

socialisatie bedreigd. 
- En werd de kleine middenstand 

volledig onder de voet gelopen. 

,. 
ADVIES AAN ALLE 

GEHUWDE 

MANNEN 

In een democratisch 
land stemt men ge~ 

heim. Maar dat bete-
kent niet dat u aan nie~ 
mand mag vertellen 
hoe u gaat stemmen. 

Spreekt er vooral 
met uw echtgenote 
over, want het is van 
het hoogste belang dat 
ook zij weet dat de 
V. V.D. de partij is die 
de persoonlijke vrijheid 
en de materiële onaf~ 
hankelijkheid van het 
gezin het meest doel~ 
bewust voorstaat. _______ . ../ 
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RADIO: 

27 februari: 
20. 15-20.30 u. 
Hilversum 2, 298 m. 

5 maart: 
19.45-20.00 u. 
Hilversum 2, 298 m. 

T.V.: 
24 februari: 
20.00-20.07 u. 

3 maart: 
20.27-20.34 u. 

9 maart: 
Eerlijk zullen wij alles delen ...... behalve de zendtijd 20.20-20.27 u . 

• • 
Goedgekeurd door het Hoofdbestuur van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 
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Liberalisme~ nu 
Het is ons een voorrecht, reeds thans 

de aandacht onzer lezers te mo
gen vragen voor een dezer dagen bij de 
Erven F. Bohm N. V.. Haarlem, onder 
de titel "Wat is en wat wil het Libera
lisme sociaal en economi.seh ?" verschij
nend boek. 

Het is van de hand van de heer Jac. 
Fahrt>nfort. hoofdredacteur van "De Fi
nanciële Koerier" en financieel mede
wecker \'Qn het Algemeen Handelsblad. 

Het boek komt uit onder de auspiciën 
van de afd. Amsterdam van de V.V.D. 
en is voorzien van een "Ten geleide" 
door Dr. J. C. van Zo0len jr., voorzittE:r 
der afdeling, 

In zes hoofdstukken, onderverdeeld in 
een groot aanbll beknopte paragrafen, 
behandelt de auteur aehtereenvolgens do 
onderwt'rp<'n "Sam<'nlcving en Staat", 
"Het Liberalisn1e vroeger en nu", "Pro
duktie en Kapitaalvorming·", "Inkomen;:;
verdeling, machtsstrijd en economische 
realiteit", "l\f8.rkteconomiü. Kartels .on 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie" en 
"Geld, vermogensstructuur, bezitssprei
ding en bezitsvorming". 

Uit deze opsomming blijl<t reeds, dht 
de schrijver zich strikt houdt aan de 
titel, waaronder hij zijn bt>ek in het licht 
zendt. Hij bestrijkt heel het terrein van 
het hedendaagse sociale en economische 
leven, in al zijn facetten. Maar hij toont 
het ons in zijn samenhang. Daardoor is 
het hem mogelijk met vaste hand de lij
nen aan te geven, waarlangs zich de li
berale politiek heeft te bewegen en be
weegt, die immers van haar eigen bo
ginselen uit de ontwikkeling van het 
maatschappelijke en economische leven 
gadeslaat en deze naar die beginselen 
geleid wil zien, omelat zii daarmee het 
algemeen belang het best gediend acht. 

De behoefte aan principiële politiek 
doet zich in onze dagen te sterker ge
voelen, merkwaardigerwijs juist omdat 
de veelheid van sociale en economische 
problemen vaak verleidt tot min of meer 
opportunistische oplossingen, waarbij de 
mens het zicht op de samenhang maat• 
al te licht verliest en de principiële ten
denties, die toch aan de beslissingen ten 
grondslag liggen en in de gevolgen daar
van tot uitdrukking komen, hem verbor
gen blijven. Te Ja~t bijv. komt men dan 
tot de ontdekking, dat er "koude socia
lisatie" plaats vindt in een land, waar
van de bevolking in overgrote meerder
heid niet socialistisch is. Fahrenforts 
boek is daarom in hoge mate aktueel: 
het noopt de lezer tot principiële bezin
ning en schenkt hem tegelijk de zeker
heid dat dit boek hem daarbij een be
trouwbare gids kan zijn. De schrijver 
behéérst zijn stof en Iaat geen ogenblik 
de draad los. waarlangs hij zich, van 
zijn liberale uitgangspunt door het la
byrint der hedendaagse sociale en . eco
nomische vraagstukken wenst te lat.~n 

leiden. Dat uitgangspunt vindt de lezer 
klaar omschreven in het eerste hoofd
stuk, handelend over Samenleving en 
Staat. dat in voor ieder begrijpelijke 
taal het liberalisme naar zijn diepste we
zen kenschetst. 

Geeft dit boek, gericht als het is op 
de praktische vragen waarvoor onze tijd 
zich geplaatst ziet, allerminst een ab
stracte beschouwing over het Liberali.>
me, voor ons als leden der V.V.D. wint 
het in hoge mate nog aan belangrijk
held, doordat de auteur onze partij en 
het door haar _gevolgde beleid gedurig 
in zijn beschouwingen betrekt en verde
digt. Op de betekenis hi~rvan behoeven 
we zeker niet nader te wijzen, nu we 
midden in een verkiezingscampagne 
staan. Wie met kennis van zaken voor 
de V.V.D. wil opkomen, zal goed doeu 
het boek dat wij hierbij aankondigen 
niet ongelezen te laten. Zo bezien is Pet 
een propagandageschrift, welks waarde 
we niet hoog genoeg kunnen aanslaan, 

al is het uiteraard méé1· dan men ge
woonlijk onder het begrip "propaganda
geschrift" verstaat. Wij aarzelen niet, 
het een der beste werken te noemen over 
het Liberalisme in zdn roeping en zijn 
funktie ten aanzien van de hedendaag5e 
politieke praktijk te leren kennen. 

Daarom echter ook zien wij het als een 
eis, dat men in onze kringen van dit 
boek het gebruik make dat het verdient. 
D.w.z. men leze het en geve het aan an
deren ter lezing. Aan anderen, ook dus 
aan wie met de liberale politiek en de 
beginsPlcn waarvan zij uitgaat, nog nlet 
dermate vertrouwd zijn, dat ze zonder 
meer bij de a.s. verkiezing hun stem aan 
de V.V.D. geven. 

Afdelingsbesturen zullrm goed doen, 
zich Fahrenforts werk aan te schaffen 
om het onder hun leden te laten circu
leren. Het leent zich ook uitstekend voor. 
behandeling in kaderbijeenkomsten en 
kan, ook voor onze J.O.V.D .. een middel 
bij uitnemendheid zijn om kennis van 
en strijdvaardigheid voor het Liberali~
me aan te kweken. Het boek is nog ver
rijkt door bijzondere bijdragen van een 
aantal specialisten uit onze kring: mr. 
J. de Wilde handelt over de Staatsfinan
ciën, ir. L. G. Oldenbanning over Het 
L-"lndbouwbcleid. J. van Mourik over 
Liberale Onderwijspolitiek en F. L. van 
der Leeuw over het Middenstandsbe
leid. Wij lazen ook deze afzonderlijke 
bijdragen met grote belangstelling en 
spreken er gaarne onze waardering Voor 
uit. De R. 

UIT DE PARTIJ 
Openbare vergaderung 

te Heemstede/ Aerdenhout 
Op donderdag 26 februari a.s. wordt te 

Heemstede/Aerdenhout een openbare ver
gadering gehouden in café-restaurant 
"Boekenroode". Aanvang 8 uur. 

Sp1·ekers: mr. F. Portheïne en H. H. 
Jacobse (voorzitter J.O.V.D.). 

Forum in Putten leidde tot 
ledenwinst 

Op 12 februari j.l. werd voor het eerst 
in Putten door de kort geleden aldaar 
opgerichte afdeling der V.V.D. een open
bare bijeenkomst belegd, welke bijzonder 
geslaagd kan worden genoemd. 

Ongeveer 70 aanwezigen hebben vele 
vragen gesteld aan een forum, bestaan
de uit mr. S. Willinge Gratama als voor
zitter en voorts de heren M. Visser, ir. 
L. G. Oldenbanning, J. K. Fredrikze en 
mr. L. F. Canté. 

Tijdens de bijeenkomst gaven zich 16 
personen als lid op, zodat de afdeling 
Putten thans 46 leden telt. Tevens werd 
voor de kas van de jonge afdeling ruim 
f 160,- bijeengebracht. 

De V.V.D. gaat in dit bolwerk van A.R. 
en C.H.U. een goede toekomst tegemoet. 

Binnenkort verschijni: 

.. Wat is en wat wil 
HET LIBERALISME?" 

Sociaal en economisch 
door Jac. Fahrenfort 

en als medewerkers: mr. J. de Wilde, ir. 
L. G. Oldenbanning, J. van Maurik en 
F. L. van der Leeuw. 

Reeds thans te bestellen 
bij Uw boekhandelaar. 

Verschijnt onder auspiciën van de afd. 
Amsterdam van de V.V.D. 

Uitgave: de Erven F. Bohn n.v. _ Haarlem 

.................................................................................. 
Î Landbouwdag van de V. V.D. ~ Î 
j in Rotterdaio i 
+ : 
: Op vrijdag 27 februari a.s., wordt in de Reatrix-zaal van het t 

I 
Groothandelsgebouw aan het Stationsplein te Rotterdam een ~~~ 
grote Landbouwdag van de V.V.D. gehouden. 

Sprekers: Mr. H. van Riel, Lid van de Eerste Kamer der Staten
Generaal, Lid van het College van Gedeputeerde Sta-

t ten van Zuid-Holland. • 
+ ! 
: F. den Hartog, landbouwspecialist der V.V.D.-fractie + 
: :: t van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

J Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. ! 
i Aanvang des morgens 10 uur, sluiting des namiddags 2 uur. ; .................................................................................. 
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Kritische beschouwingen · 
over de praktische toepassing van eigen beginselen 
kenmerken het liberalisme, dat wars is van dogmatiek en 
zelfkritiek niet schuwt. 

Daarom is de NRC met haar degelijke 

politieke commentaar 
van veel belang voor het liberale denken in Nederland. 

Een proeve van recente !rtikelen in een mapje met 
"wetenswaardigheden" krijgt U op aanvrage gratis toe
gezonden. Meldt telefonisch of per briefkaart Uw naam 
en adres met aantekening "Wetenswaardigheden". 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
POSTBUS 824 

Copie voor deze rubriek te zenden noar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander

straat 16, Haarlem, 

Dingen van de dag 

ROTTERDAM 

Dinsdag 10 februari hielden de Vrouwen in de V.V.D. te Alphen aan de 

Rijn een druk bezochte morgenbijeenkomst in café-restaurant Foor. 

De presidente, mevr. M. Plomp-Koster, leidde de spreekster met enige 

vrienaelijke woorden in, wekte tevens de aanwezigen op om 5 maart de 

provinciedag Zuid-Holland in Delft te bezoeken. 
Mevrouw P. H. Smits-Witvliet, voorzitster Yan de Centrale. Leiden en 

gemeenteraadslid te Oegstgeest, hield een inleiding: Dingen van de Dag. 

Zij behandelde de aanleiding en de oorzaken van de kabinetscrisis, besprak 

het verkiezingsmanifest en het urgentieprogramma van de V.V.D. 

Na afloop was er een geanimeerde discussie. 

Ander ding van de dag 

Z
oals U misschien weet is onze organisatie aangesloten bij de Neder

landse Huishoudraad. 

Er worden daarin vaak problemen behandeld, waar een min of meer dikke 

politieke draad doorheen loopt. 
Er zijn ook kwesties, waarin die politieke draad ontbreekt, maar waar het 

om andere draden gaat en daarvan is de was- en strijkbehandeling van 

textiel er een. Ofschoon . . . . het is van economisch belang en waar econo

misch belang is, daar komt al gauw de politiek in het verschiet .... 

Maar dat daargelaten, wij kregen het verzoek in onze vrouwenrubriek een 

artikel te plaatsen over het veilig wassen en strijken van onze textiel

goederen. Het artikel is te lang voor onze beperkte ruimte, maar wij willen 

het belangrijkste er uit overnemen. 

Het gaat om de was- en strijkbehandeling van moderne weefsels, b.v. van 

polyamide of polyester vezels, of hoe die fantastische produkten nog meer 

heten. Er zijn heel velen, die hiermede te maken hebben, vanaf de textiel

fabrikant en de wasmiddelenfabrikant tot en met de zuinige huisvrouw. 

"Het is een hele krachttoer geweest", aldus het aangehaalde artikel, "om 

alle belanghebbenden in deze bij elkaar te brengen. Vrouwelijke diplomatie 

moest hier een rol spelen. Daarom heeft de Ned. Huishoudraad het initiatief 

genomen om allen bij elkaar te brengen". 

Dat is gebeurd in de Vereniging Textieletikettering voor was- en -strijk

behandeling. En het resultaat zullen wij nu eerstdaags in de winkels zien: 

op alle textielartikelen een katoenen etiket, met in verschillende kleuren 

merktekens, die aanwijzingen geven voor het wassen enz. Op een waskaart 

en in een beknopt wasboekje zullen wij de betekenis van die etiketten 

kunnen lezen. 
Geen bedorven non-iron overhemd of nylonblouse meer! 

Wat een bestedingsbeperking! 

Ongetwijfeld een belangrijk economisch ding van de dag! 
J. H.S. 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
OPENBARE VERGADERING van de V.V.D., afdeling LOPPERSUM en 

STEDUM op WOENSDAG 25 FEBRUARI 1959 bij J. Sloots te Loppersum. 

Aanvang half acht. 
Spreker de Weledelgestrenge Heer Ir. A. Voet 

te Groningen met het onderwerp: 

"De doorbraak doorgebroken" 
Toegang ook voor niet-leden met hun dames hartelijk welkom . 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Vooral in de laatste weken van onze verkiezingscampagne wordt een groot 
aantal vergaderingen door onze Partij-afdelingen in het gehele land belegd. 

De leden van onze Tweede- en Eerste Kamerfractie en de kandidaten op 
verkiesbare plaatsen nemen aan deze grote campagne deel. Onderstaand vindt u 
een voorlopige opgave van de data en de verschillende plaatsen, waar de ver
gaderingen worden gehouden. 

21 februari: 
23 februari: 

24 februari: 

25 februari: 

26 februari: 

27 februari: 

28 februari: 

2 maart: 

3 maart: 

4 maart: 

Emmen 
Veenendaal 
Diever /Dwingelo 
Assen 
Sassenheim 
Delfzijl 
Baarn 

Lemsterland 
Appingedam 
Haren 
Zeist 
Steenwijk 
Wageningen 
Puttershoek 
Venlo 
A dorp 
Soest 
Gramsbergen 
Geleen 

Spijkenisse 
Den Haag 

Zuidhorn 
Zetten 
Weesp 
Opsterland 
Naarden 
Amsterdam 
Doetinchem 
Deventer 
Diepenheim 
De Bilt/Bilthoven 
Hilversum 
Ameland 
Harderwijk 
Emmeloord 
Heemstede 
Lochem 
Rijswijk 
Z weelo I Oosterhesselen 
Groningen (studenten) 
Wassenaar 
Badhoevedorp 
Smallingerland 
Rotterdam 

(Landbouwdag) 
Driebergen/Rijsenburg 
Middenmeer 
Beilen 
Enschede 
Meppel (J.O.V.D.) 
Assen (Landbouwdag) 

Dirksland 
Almelo 
Barneveld 
Leerdam 
Zwolle 
Veendam 
Rotterdam 

Varsseveld 
Nijverdal 
Amsterdam 

(Lib. Stud. Ver.) 
Termunten 
Pesse 
Tiel 

Voorburg 
Leiden 

Laren (Geld.) 
Goor 
St. Maartensdijk 
Eenrum 
Stadskanaal 
Heerlen 
Leersum 
Schiedam 
Winterswijk 

Eindhoven 

Hoorn 
Zeist 
Sliedrecht 
Nieuwerkerk a/d IJsset 
Amsterdam (studenten) 

Mevr. G. Doornbos-Oosting 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. F. G. van Dijk 
M. Visser 
G. Ritmeester 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

en H. H. Jacobse 
Mr. B. P. van der Veen 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. F. G. van Dijk 
M. Visser 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
'lr. E. H. Toxopeus 
Mevr. ir. A. Kuiper-Struyk 
Mr. dr. J. M.H. Dassen 
Mr. W. J. Geertsema 
Mr. \V. J. Geertsema 
Ir. J. Baás 
Mr. H. van Riel en 

Mr. dr. J. M. H. Dassen 
Drs. H. A. Korthals 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 

en G. Ritmeester 
Mr. F. G. van Dijk 
M. Visser 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
R. Zegering Hadders 
Mr. H. F. van Leeuwen 
Mevr. G. V. van Someren-Downer. 
l'• ., '-!. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer en Ir. J. Baas 
Mr. F. G. van Dijk 
G. Ritmeester 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
R. Zegering Hadders 
Mr. S. Willinge Gratama 
Mr. E. H. Toxopeus 
H. H. Jacobse en Mr. F. Portheïne 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Mr. W. J. Geertsema 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Mr. S. Willinge Gratama 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
M. Visser 
F. den Hartog en Mr. H. van Riet 

Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
H. D. Louwes 
R. Zegering Hadders 
Mr. H. van Riet 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. H. van Riel en 

Ir. L. G. Oldenbanning 
Drs. H. A. Korthals 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
Mr. F. G. van Dijk 
G. Ritmeester 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. E. H. Toxooeus 
Mevr. ir. A. K~iper-Struyk en 

Mr. H. van Riel 
Ir. L. G. Oldenbanning 
lf. J. Baas en J. G. H. Cornelissen 
H. H. Jacobse 

Mr. B. P. van der Veen 
R. Zegering Hadders 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

en G. Dorsman 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer en 

Mr. F. G. van Dijk 
M. Visser 
Mr. E. H. Toxopeus 

Mr. F. Portheïne 

R. Zegering Hadders 
Mr. W. J. Geertsema 
Mr. dr. J. M. H. Dassen 
H. H. Jacobse 
Mr. H. van Riel 
R. Zegering Hadders en 

Mr. S. Willinge Gratama 
Mr. E. H. Toxopeus en 

Mr. dr. J. M. H. Dassen 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. H. F. van Leeuwen 
M. Visser 
Mr. W. J. Geertsema 
Prof. S. Korteweg 

6 maart: 

7 maart: 

9 maart: 

10 maart: 

11 maart: 

Muiden/ Muiderberg 
Loenen 
Utrecht 

Amsterdam (P.J.C.) 
Leidschendam 

Velsen 
Zierikzee 
Zutphen 
Bolsward 
Doetinchem 
Wormerveer 
Kampen 
Brielle 
Diemen 
Delft 
Den Helder 
Haaksbergen 
Arnhem 

De Wijk/Koekange 
Eerbeek 
Delft (studenten) 
Westland 
Baarn 
De Bilt/Bilthoven 
Leeuwarden 
Haarlem 

Nijmegen 
Zuidland 
Velp 
Hengelo 
Meppel 
Gorssel 
Wierden 
Culemborg 
Roermond 
Laren (N.H.) 
V oorschoten 
Apeldoorn 
Gorinchem 
Hardenberg 
Deventer 

Breda 
Breukelen 
Alkmaar 
Epe 
Hilversum 
Amersfoort 
Steenwijk 
Coevorden 
's-Hertogenbosch 

Heerenveen 
Hoogkerk 
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H. H. Jacobse 
Mevr. G. V. van Someren-Downer 
Drs. H. A. Korthals en 

Mr. D. Schuitemaker 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 

en G. Ritmeester 
J. G. H. Cornelissen 
Mr. F. G. van Dijk 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Ir. L. G. Oldenbanning 
H. D. Louwes 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
]. G. H. Cornelissen 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. H. van Riel 
Mr. W. J. Geertsema 
Mevr. ir. A. Kuiper-Struyk en 

Mr. D. Schuitemaker 
T. E. Willems 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Prof. dr. H. J. Witteveen 
Mr. H. van Riel 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. D. Schuitemaker 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer en 

Mr. \V. J. Geertsema 
Mej. mr. J. ]. Th. ten Broecke Hoekstra 
Mr. F. G. van Dijk 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hactders 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Ir. J. Baas 
Mr. S. Willinge Gratama 
Mr. dr. J. M. H. Dassen 
Mr. J. de Wilde 
G. Dorsman 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mr. F. G. van Dijk 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

en G. Dorsman 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Mr. H. van Riel 
Mr. W. J. Geertsema 
H. H. Jacobse en Mr. F. C. Vorstman 
Mr. D. Schuiternaher 
Ir. J. Baas en Mr. B. P. van der Veen 
Prof. S. Korteweg 
Prof. dr. H. J. Witteveen en 

· Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. W. l. Geertsema 
R. Zegering Hadders 

DEB.AT OP ZI~TPA_DEN 
Jf/ at doen de socialisten tegen het radio-onrecht? 

Onder het kopje "Verveling" lezen wij in Het Vrije Volk" het n~vo!gen
de: 

"Voor elke verkiezing vindt een bespreking plaats over de politieke propa
ganda en voorlichting voor de radio. Ook nu. Dat is een goede gewoonte. 

Voor elke verkiezing gaat er ook een gejammer op over de V ARA. Want 
deze socialistische omroep komt ...- o schande - voor zijn socialistische over-
tuiging uit. Dit gejammer klinkt ook nu. Dat is nu eenmaal een slechte ge
woonte. 

We zitten nu weer in deze periodiek terugkerende rel. Wat ons daarbij 
het meest treft, is de bezorgdheid van onze politieke tegenstanders over de 
V ARA. De V ARA verveelt luisteraars en kijkers telkens weer met haar so
cialistische reclame. schrijft het rooms-katholieke Brabantse blad De Stem. 

Ja. ja. En ondanks de verveling die zij teweegbrengt, groeit de V ARA 
met duizenden nieuwe leden per maand. Wat kunnen de mensen toch 
vreemd reageren. De Stem heeft wel reden voor bezorgheid". 

Tot zover Het Vrije Volk. 
Het blad draait aldus op een bedenkelijke wijze om de zaak heen. Het gaat 

er n.l. bij de tegenstanders van de vara helemaal niet om. dat de rode om
roepvereniging voor zijn socialistische overtuiging uitkomt, het gaat er om, 
dat de socialistische omroep dag in dag uit, haar principes in de Nederlandse 
huiskamers kan brengen, terwijl b.v. de V.V.D. slechts TIEN MINUTEN 
zentijd per VEERTIEN DAGEN KRIJGT. 

Het Vrije Volk moet niet doen alsof zijn neus bloedt. Het blad weet net 
zo goed als wij. dat ons omroepbestel. dat z.g. de levensbeschouwelijke 
grondslagen van het Nederlandse volk weerspiegelt, in strijd is met elk ge-
zond beginsel van democratie. · 

In plaats van om de zaak heen te draaien vragen wij de socialisten: wat 
doet gij aan het radio-onrecht? Waar blijft gij met Uw democratische 
principes? 

Daarom laten wij in deze verkiezingscampagne het radio-onrecht niet ver-
geten. · 

Laten wij er een ieder op wijzen, die de vrijheid lief heeft. Versterking van 
het liberalisme op 12 maart is ook in dit opzicht noodzaak. 



"Houdt de vrijheid hoog!" 

N.V. 

W. A. HOEI('s 
MACHINE· EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam 

Compressors voor alle gassen en lederen druk. 
Installaties voor de bereiding van zuurstof, stikstof enz. 

ABRAHAM VAN STOLK & ZOONEN 
KONINKLIJKE HOUTHANDEL N. V. 

STOBE • bekistingspiaten 
TIMMERFABRIEK • BOARDS 

HOUTBEREIDING 

Rotterdam - Telefoon 3 5400 - Postbus I I 00 

A. F. v. d. Steenhoven~ 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. 

N. V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. Oonk & Co 
Telefoon 24941/45 - Arnhem 
Postbus 42 

FABRIKANTE 
VAN 

NAADLOZE 
EN 

GELASTE 
STALEN BUIZEN 

r-H-;U HBu, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

terrein 

voor 
ondernemende 

Nederlanders 

Dat is Zuid-Amerika met zijn 
onmetelijk gebied en zijn groten· 
deels tropisch klimaal 

Door onze eigen Kantoren In 
Zuid-Amerika zijn wij in staat U behulpzaam 
te zijn bij het vinden van emplooi voor Uw 
activiteiten op cultuurtechnisch, industrieel 
of commercieel gebi~d. 

Ook "oor Zuid-Amerika: 
de HBU 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I n AMSTERDAM - DEN HAAG - ROTTERDAM 
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.:J. ._ ____ _ 

l llleuwbouw en reparatie 
van zeeschepen 

i !!.,~~~ •• ~~ NOORD N.v. 
TELEFOON: ROTTERDAM 132451 

ALBLASSERDAM 451-452 --
N.V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 

Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen 

BIJNA JAAR 

Betonpaal· 
funderingen 

OOK IN KELDERS 

STALEN PALEN 
DAMWANDEN 

GRONDONDERZOEK 

DE WAALPALEN 
A'OAM, GEN. VETTERSTR. 58, 

TEL. 81810-87414 
R'DAM, THURLEOEWEG 19, 

TEL. 85219 

N.V. BETONDAli 

~ 
~ 

fabrieken Arkel - kantoor Gorinchem 

DE ROTTERDAMSCHE 
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OOK IN -MAASTRICHT KLONK HET 
GELUID VAN DE V.V.D. 

In Li1nburg •vordt ha,rd en enthousiast gewerkt 

Over de priester-staatsman 
dr. H. J. A. M. Schaepman 

verscheen medio 1952 een lijvig, 
maar voortreffelijk levensverhaal 
van de hand van J os van W ely 
0. P. 

Dr. Schaepman, met zijn sterke 
gevoel van geestelijke verwant
schap (ondanks de scheiding van 
geloof) met de anti-revolutionai
ren, is wel een van de voornaamste 
wegbereiders geweest van de chris
telijke coalitie met Kuyper en 
Lohman. 

De vader van Schaepman ech
ter, eerst burgemeester van Hel
lendoorn, daarna van Tubbergen, 
die tevens lid was van de Provin
ciale Staten van Overijssel, was 
overtuigd Thorbeckiaan. 

Dat was niets bijzonders in die 
dagen. "Hij is" - zo schrijft Van 
W ely - "steeds een bewonderaar 
geweest van de onbekrompenheid, 
waarmee de Liberale Partij, ver
persoonlijkt in de grote figuur van 
haar leider, Thorbecke, ook voor 
de lang miskende rechten van de 
katholieken was opgekomen. "Pa
po-Thorbeckiaan" was voor hem 
een aanduiding, die hij als een ere
naam aanvaardde". 

Zo was., de situatie omstreeks 
1844, het jaar, waarin Schaepman 
Jr. op de "havezaathe" de Eeshof 
in het Twentse Tubbergen werd 
geboren. 

RADIO- EN 
TELEVISIE-UITZENDINGEN 

VAN DE V.V.D. 
HADIO: 
In onze laatste radio-uitzending 
vóór de ()atum dl"r verkiezingen, 
DONDERDAG 5 MAART van 19.45 

-20.00 uur (Hilversum 11, 298 m), 
zal onze partij-voorzittl"r, prof. mr. 
P. J. Oud, SJ)reken. 

TF.LEVISIE: 
DINSDAG 3 MAART van 20.27-
20.34 uur. Samenspraak tussen de 
vice-voorzitter van on>'.e Tweede 
Kamel'fractie, drs. H. A. Korthals 
en mevrouw A. Fortanier-de Wit, 
oud-lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

ZA TERDAG 7 MAART van 20.27 
-20.34 uur. Samenspraak tussen 
prof. mr. P. J. Oud, onze partij
voorûtter en mevrouw mr. J. JU. 

Stoffels-van Haaften, lid van de 
.rweede Kamer der Staten-Gene
•·aal. 

Een negental jaren later, in 
1853, nadat het eerste ministerie
Thorbecke door de aprilbeweging 
was ten val gekomen, was het 't 
district Maastricht, dat Thor
becke, de voorman der liberalen, 
opnieuw naar de Kamer afvaar
digde. 

* * * 

Maar er is meer. In het nog 
slechts antiquarisch ver

krijgbare boek: "Thorbecke, brie
ven aan zijn verloofde en vrouw'', 
een boek, dat wij altijd weer met 
een stille vreugde opslaan, kan 
men lezen, hoe Thorbecke eerst 
in 1856, tijdens zijn Kamerlidmaat
schap, in Maastricht ontvangen 
werd en negen jaar later, in novem
ber 1865 opnieuw, tijdens zijn twee
de ministerschap. 

Op 7 november 1865 schreef 
Thorbecke uit Maastricht over de 
ontvangst te Roermond van de vo
rige dag: "Allerwege een ongeloof
lijke toevloed der bevolking; alge
meene, hartelijke deelneming aller 
classen; aan alle stations en halten 
ontvangst met muzijk en de leven
digste toejuichingen; op het perron 
de autoriteiten en de geestelijkheid 
wachtenàe; te Roermond zat de 

bisschop, na mij zijne gansche 
geestelijkheid te hebben voorge
steld, vrolijk, opgewekt, nevens mij 
aan tafel". 

Over de ontvangst te Venlo 
schreef hij o.a.: "Hier, gelijk on
derweg, vlagt alles, en is men bezig, 
de illuminatie te voltooyen". 

Te Maastricht zelf dineerde mi
nister Thorbecke met de burgerlij
ke, geestelijke en militaire autori
teiten. Des avonds werd naar de 
Schouwburg gereden, "waar men 
de Dragons de Vilars gaf, en men 
het orkest tussen beide het N eerl. 
bloed liet spelen, om mij met hand
geklap te begroeten". 

* * * 
Het was aan deze episoden uit 

onze parlementaire geschie
denis, dat wij onwillekeurig moes
ten denken, toen wij het voor onze 
V.V.D. historische feit meemaak
ten, dat onze lijstaanvoerder prof. 
0 u d, in het Staargebouw te 
Maastricht de Limburgse kiezers 
toesprak (men zie hierover het 
verslag elders) en herhaaldelijk 
warm applaus mocht oogsten. 

Zeker, wij weten het, er was geen 
muziek en er waren geen vlaggen 

en de voorzitter van de afdeling 
Limburg, ir. P. de Haart, moest 
tot zijn leedwezen vaststellen, dat 
de Limburgse pers over het alge
meen niet meewerkte en het in 
sommige plaatsen moeilijk, zo niet 
onmogelijk was een zaal te huren. 

Maar in de politieke verhoudin
gen, zoals die nu eenmaal zijn ge
groeid, was deze door de enkele 
maanden geleden opgerichte afde
ling Limburg van de V.V.D. en 
door de Limburgse propaganda
commissie voorbereide a vond een 
groot succes. 

"Het Vrije Volk" schatte het 
aantal aanwezigen in de tot de 
laatste plaats bezette grote foyer 
van het Staargebouw op driehon
derd en verscheidene enthousiaste 
Limburgers kwamen ons op hun 
sappige wijze vertellen, dat als de 
K.V.P. hier een vergadering hield, 
zeker niet meer dan de helft van 
dat aantal aanwezig was. 

<Vervolg op pag. 4, onderaan) 

(Prof. Mr. P. J. Oud spreekt in Maa.'l-

1 

triebt voor een stampvolle Staarzaal ! 
Een overzicht van een gedeelte der 
za.al. 



VRIJBEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (1) Men kreeg de indruk, dat de socialis
ten de interpellatie hadden willen 

gebruiken om e,ens flink af te geven op 
de niet-socialistische maatschappij, want 
ze klaagden erover, dat de fraudeurs nog 
vrij rondlopen, resp. rondrijden in zeer 
luxueuze Amerikaanse auto's, en ook vrij 
zijn naar het buitenland te reizen, want 
hun paspoort is niet ingetrokken. 

De schrootfraude - Ontiidige en slecht gefundeerde interpel
latie van de socialisten- Jhr. v.d. Goes van Naters {PvdA) moest 
ongelijk erkennen • Taak voor het Europese parlement • Eerst 
resultaat van gedegen onderzoek afwachten • Geleideliike ver· 
laging van de leerlingenschaal • Toelating onderwiizers tot de 
universiteit • Geen theologische studie met einddiploma gymna
sium-S. 

Waarom, zo vroegen zij voorts, is niet 
actiever opgetreden tegen de fraudeurs, 
die een belastingschuld hebben van 
200.000 gulden, omdat zij de frauduleuze 
winst niet hebben opgegeven. 

Dat is e,en kwestie, die eigenlijk voor 
verantwoording komt van minister Hof
stra, liet drs. Korthals doorschemeren. 
Maar minister Hofstra is inmiddels afge
·treden en nu antwoordde minister Zijl

, stra, dat bij de ontdekking van de fraude 

Ter verevening van het prijsverschil 
tussen schroot in de zes ERGS

landen en het duurdere schroot uit lan
den buiten de Europese Gemeenschap, is 
te Brussel een vereveningskas gevestigd, 
het OCCF, waarin de staalfabrieken jaar
lijks grote bijdragen storten. 

Schroothandelaren hebben kans gezien 
door omkoping de vereveningskas met 
ongeldige papieren voor vele miljoenen 
op te lichten doordat de controle van de 
OCCF onvoldoende was. 

Daarvoor is verantwoordelijk de Hoge 
AutOiiteit van de EGKS, die haar be
voegdheden had overgedragen aan het 
OCCF. Over de schrootfraude dient daar
om het Europese parlement de Hoge 
Autoriteit op de vingers te tikken. De af
faire als geheel hoort niet thuis in het 
nationale, Nederlandse parlement als m.en 
de verantwoordelijkheid aan de orde 
stelt. 

Dat was de kern van het antwoord van 
minister Zijlstra vorige week in de Twee
de Kamer in antwoord op de zeer kriti
sche interpellatie van de heren Neder
horst en v. d. Goes van Naters over de 
schrootfraude. 

.. * .. 

De interpellatie is in elk geval ontij
dig, concludeerde onze geestver

want drs. H. A. Korthals, die lid is van 
de commissie van het Europese parle
ment, die over de zaak moet rapporteren. 
l;n die kwaliteit was het hem bekend, dat 
de affaire door een Zwitsers accountants
kantoor uitermate zorgvuldig wordt uit
gezocht. 

Hij vond het daarom juister, evenals de 
l;leer Sehuijt (KVP), eerst het resultaat 
van het gedegen onderzoek af te wach
ten· alvorens er over te spreken wat er 
moet gebeuren. 

Het Europese parlement kan op grond 
van het rapport van zijn commissie de 
Hoge Autoriteit ter verantwoording roe
pen en eventueel tot aftred.en dwingen. 

De heer Nederhorst erkende tenslotte, 
dat de kwestie van de verantwoordelijk
heid een zaak is van het Europese parle
ment, maar hij was van mening, dat er 
samenspel moet zijn tussen parlementa
riërs en ministers. 

Akkoord, verklaarde minister Zijlstra, 
maar dat samenspel moet er zijn buiten 
het nationale parlement. De nationale 
minister kan men alleen ter verantwoor
ding roepen voor een standpunt, dat hij 
heeft ingenomen in de raad van mi
nisters. Niet voor tekortkomingen van de 
Hoge Autoriteit. 

• • • 

I n de schrootfraude heeft ook een 
ambtenaar van het departement 

van Economische Zaken een rol gespeeld. 
Hij gaf verklaringen af, die hij thuis had 
opgesteld op papier van het departement. 

De interpellatie zou dus wel gerecht
vaardigd zijn geweest voorzover de heren 
Nederhorst en v. d. Goes van Naters 
hun aa,nvallen richtten op onvoldoende 
controle op het departement van Econo
mische Zaken. 

Maar juist op dit punt was de inter
pellatie van de heer v.d. Goes van Naters 
totaal niet gefundeerd, zoals hij tenslotte 
moest toegeven. 

Minister Zijlstra zette uiteen, dat de 
verklaring van de frauderende ambtenaar 
op zijn departement op zichzelf niet geldS
waardig was. Het was slechts een toezeg
ging voor een uitvoervergunning. Bij fei
telijke uitvoer van het schroot zouden 
nadere verklaringen nodig zijn geweest 
van de Dienst In- en Uitvoer en dan zou 
nauwgezet zijn gecontroleerd of alles 
klopte. 

De minister verklaarde nooit te hebben 
kunnen veronderstellen, dat de eerste 
nietzeggende verklaring zou kunnen wor-
den gebruikt om een uitkering uit de ver
eveningakas te krijgen. 

Het OCCF te Brussel heeft de fout ge
maakt, dat het voor uitbetaling niet de 
volledige documenten heeft vereist en on
voldoende vqorschriften aan het regiona
le bureau in Duitsland voor de controle 
heeft gezonden. Met geen mogelijkheid 
viel te veronderstellen, dat de verklaring 
van de Nederlandse ambtenaar zou wor
den aanvaard als een bewijs voor derde
landenschroot. 

• • • 

Smalend antwoordde de heer v.d. Goes 
van Naters, dat de verklaring van 

de Nederlandse ambtenaar natuurlijk wèl 
geldswaardig was, want anders zou er 

geen z~~stigduizend gulden voor zijn be
taald. Dat is er alleen voor gegeven, om
dat het een verklaring was omtrent der
delandenschroot. 

Het was gèèn derdelandenverklaring, 
interrumpeerde minister Zijlstra. Hier is 
het stuk. Alstublieft. Lees het nog maar 
eens voor. 

Inderdaad, erkende de heer v. d. Goes 
van Naters, dit is geen derdelandenver
klaring. Dit is een onschuldig stuk, maar 
ik heb _de fotokopie van een ander stuk 
gezien, waarop de veroordeling van de 
ambtenaar is gevolgd. 

Aan het slot van de interpellatie kwam 
de heer v. d. Goes van Naters echter 
royaal verklaren, dat minister Zijlstra ge
lijk had en inderdaad hetzelfde stuk had 
getoond, dat de funeste rol had gespeeld, 
maar niet als een derdelandenverklaring 
kon worden beschouwd. 

Het was wel pijnlijk na de smalende 
toon, die hij had gebezigd. 

Drs. KORTHALS 
.. ontijdige socialistische interpellatie . • 

Deze Burger 
zal blij zijn als het twaalf maart is. 

onmiddellijk de fiscale recherche is inge
schakeld. 

Er is beslag gelegd op de bezittingen 
van de frauderende directeuren en er be
hoeft geen twijfel aan te bestaan, dat de 
belastingadministratie direct actief zal 
zijn als zich in de toekomst nieuwe ver
haalsmogelijkheden voordoen. 

• • • 

Minister Struijcken liet merken, dat 
de honende kritiek van de heer 

v. d. Goes van Naters eigenlijk· gericht 
was aan het adres van de afgetreden so
cialistische minister Samkalden. 

De fr-c<uduleuze winst is gemaakt in het 
buitenland, zei hij, en het is niet geble
ken, dat daarvan gelden zijn overgemaakt 
naar Nederland. Het staat daarom ook 
niet vast in hocverre het vermogen in 
Nederland van de frauderende directeu
ren afkomstig- is van misdrijf. 

Om die reden heeft minister Samkalden 
geen aanleiding kunnen vinden de direc
teuren in arrest te houden. Hun paspoort 
is niet ingetrokken omdat het Gerechts
hof hen op vrije voeten had gesteld en 
intrekking van het paspoort dan zou kun
nen worden uitgelegd als luitiek op de 
onafhankelijke rechter. 

Natuurlijk is de schrootfraude een af
schuwelijke zaak. De fraudeurs zullen hun 
straf niet mogen ontgaan. Dat is de taak 
van de justitie in Nederland en in het 
buitenland. Inmiddels zal de Hoge Autori
teit, resp. het OCCF, de controle moeten 
verscherpen. En het Europese parlement 
dient de verantwoordelijkheid vast te 
stellen. .... 
Zonder hoofdelijke stemming heeft de 

Tweede Kamer vorige week het 
wetsontwerp aangenomen tot wijziging 
van de lager onderwijswet, waardoor het 
mogelijk wordt, als de omstandigheden 

Niet alleen omdat de spanning, die zijn ranke lichaam als de snaar 
van een harp in de wind doet trillen, dan voorbij zal zijn en hij weer, in 
de volle gemoed8rust van zijn wijsgerigheid, zijn bete broods kan ver
orberen zonder dat deze hem stokt in de keel; maar ook en vooral, om
dat hij dan weer zijn kranten zal kunnen lezen. zonder dat hij gehinderd 
wordt door het af- en aanhollen, dwars over de pagina's, van heren die 
elkander in grote opwinding, achterna zitten om elkaars vliegen te 
vangen; zonder de hinder van volwassen mannen. bedrijvig af en aan 
rennend, om her en der zout op vogelstaarten te strooien. 

Het is géén gezicht al die, in normale tijden zich keurig gedragende 
heren op de loer te zien liggen, om elkanders boterhammen weg t~ 
graaien teneinde daar het dunne plakje zéér belegen kaas van af te eten· 
?.f. om, zodra zij in 's anderen wapenrusting een wonde plek ontwaren'. 
t;ltn.gs toe te snellen teneinde hun nerveuze, lange en magere wijsvinger 
daar op te leggen. 

Een drom van dag-en-nachtwakers stormt over het land orn iede1·een 
op iedereens woorden te vangen. 

Als Jansen in Harderwijk een zinnetje laat vliegen door het volle 
achterzaaltje van Café de Blauwe Engel, vangt Pietersen het in de ge
lagkamer van De Groene Parkiet te Woubrugge op om het verontwaar
digd uit elkaar te plukken. Wanneer de vurige propagandist De Groot -
ridder zonder vrees of blaam - te Eemnes zijn ros bestijgt om met ge
velde lans de tç,genstander uit het zadel te wippen, wordt de stoot vaar
dig opgevangen door de heer Klein-van-de-tegenpartij, drie dagen later, 
trillend van heilige verontwaardiging, voor het forum van vierhonderd 
forse Friezen. verenigd in de grote zaal van Hotel De Wingerdrank te 
Sneek. 

Het is nu de grote tijd van het Grote Nietes en het Onomstotelijke 
Well.es, van Medemblik tot Maasniel, van Drachten tot Dussen, van Scha
gen tot Schin-op-Geul. 

Voor Deze Burger, perfectionist à outrance en bijhouder-tot-hij-er
bij-neervalt, een lijf-, leden- en zenuwen-slopende periode. Geen woord, 
geen vlieg, geen vogelstaart en geen plakje kaas mag hem ontgaan. 

Als Romme in Meersen een steekje laat vallen en Vondeling raapt 
het in Heerenveen op, dan ren ik buiten adem dwars door het land om 
geen van deze beide hist01"ische ogenblikken te missen. 

Gelukkig nog maar twaalf dagen. 
Wie ligt dan als een vod achter in de laadruimte van Ouds zegewagen? 
Niemand anders en minder, mijne geliefden. dan 
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Mr. TOXOPEUS 
nuttig amendement 

er gunstig voor zijn, geleidelijk de leer
lingenschaal bij het lager onderwijs en 
het u.l.o. te verlagen. 

Het is de bedoeling de verlaging tot 
stand te brengen in drie fases: 1962, 1964, 
1968, maar deze jaren zijn niet in de wet 
genoemd, omdat de invoering van de 
verlaging helemaal afhangt van het be
schikbare aantal onderwijzers, nieuwe 
schoolgebouwen en financiële middelen. 

Een amendement van de heer Kleij
wegt (P.v.d.A.) had de bedoeling in een 
algemene maatregel van bestuur normen 
vast te leggen volgens welke gemcente
en schoolbesturen aanspraak kunnen ma
ken op een financiële vergoeding voor 
een onderwijzer, indien een klas een be
paalde maximum-grootte overschrijdt. 

Dit amendement ;1chtte onze geestver
want mr. E. H. Toxopeus nuttig en nood
zakelijk, maar het werd met 48 tegen 53 
stemmen verworpen, nadat minister Cals 
had verklaard, dat met de reeds bestaan
de regeling soepeler kan worden ge
werkt. 

"Links" stemde voor en "rechts" tegen. 

.. . . 
Voorts heeft de Tweede Kamer zon

der hoofdelijke stemming het wets
ontwerp aangenomen, dat ten doel heeft 
de bezitters van het einddiploma gymna
siurn-E toelating te verlenen tot het af
leggen van de universitaire examens in 
de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
(met uitzondering van de klassieke taal
en letterkunde). 

Het regeringsvoorstel hen ook toe te 
laten tot de examens in de theologie 
werd verworpen als gevolg van de aan
neming van een amendement van de heer 
Versteeg (AR) met '12 tegen 28 stemmen. 
Tegen het amendement stemden de com
munisten en een deel van de P.v.d.A. 

Het bezwaar van de voorstemmers was 
voornamelijk, dat de kennis van het 
Grieks na afloop van het gymnasium-B 
onvoldoende moet worden geacht voor 
de theologische studie. ,. 

Bezitters van het einddiploma gymna
sium-A zullen geneeskunde kunnen stu
deren, indien zij blijkens verklaringen 
voldoende kennis bezitten van natuurkun
de, scheikunde en biologie. 

Onze fractie verzocht aantekening ge
acht te willen worden tegen het gehele 
wetsontwerp te hebben gestemd, omdat 
het vooruitloopt op de nieuwe opbouw 
van het onderwijs en het huidige 
systeem gehandhaafd dient te worden 
totdat in een algemene discussie over de 
vernieuwing van het onderwijs is be
slist. . .. . 
Tenslotte is ook nog aangenomen het 

wetsontwerp waardoor volledig be
voegde onderwijzers volgens de nieuwe 
kweekschoolopleiding zullen worden toe
gelaten tot de universitaire examens in 
de opvoedkunde en de psychologie. Dit 
geldt ook voor de bezitters van de oude 
hoofdakte. 

Een amendement van de heer Kleijwegt 
(P.v.d.A.) met de strekking de afgestu
deerden aan de nieuwe kweekschool de
zelfde rechten op universitaire studie te 
verlenen als de bezitters van het eind
diploma HBS-A, werd met 45 tegen 49 
stemmen verworpen. 

Vóór stemden P.v.d.A. en de communis
ten, alsmede negen leden van de K.V.P. 

De tegenstemmers namen het stand
punt in, dat in afwachting van de be
slissingen over de vernieuwing van het 
onderwijs, duidelijk onderscheid moet 
worden gemaakt tussen de scholen voor 
voorbereidend wetenschappelijk onder-
wijs, met als doel de opleiding voor uni
versiteit of hogeschool, en aan de andere 
kant de scholen, die in het bijzonder ge
richt zijn op de opleiding voor een be
roep, zoals de kweekschool. V. v. D. 
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Het doet mij genoegen ook deze week weer een aantal afdelingen te kun
nen vermelden, die gehoor hebben gegeven aan mijn oproep, gedaan op 
de Buitengewone Algemene Ledenvergadering te Hilversum. 
Laten alle afdelingen dit voorbeeld volgen en een eenmalige extra contri
butie van f 5.- per lid heffen om deze over te maken aan het Hoofd
bestuur. 
In deze verkiezingscampagne wordt buitengewoon veel geëist van de 
financiële middelen der Partij. 
De afdelingen, die deze week een extra bijdroge aan het Hoofdbestuur 
overmaakten, zijn: 

Marne. 
Oude Pekela • 
Tiel 
Delft • 
H.l.-Ambacht 
Bierum 
Heerde 
Oldehove • 
Geldermolsen 
Oud-Beijerland 
Renkum/ Heelsum/Doorwerth 
Ruinen 
Ruinerwold 
Eenrum 

Grote dank aan deze actieve afdelingen ! 

f 100.
f 110.
f 100.
f 100.
f200.
f 50.
f 25.
f 70.
f 103.
f 100.
f 75.
f 105.
f 100.
f250.-

Ook van tolloze individuele leden en geestverwonten ontving ik op giro 
·67880 ten name van de Secretaris der V.V.D. te Den Hoog wederom 
bijdragen. 
Ik hoop, dot deze stroom van giften in de komende laatste weken nog 
zal toenemen. 

SIDNEY J. VAN DEN BERGH, 
Penningmeester. 

E. B. te B. f 12.-; F. H. C. te 's-G. f 5.-; B. A. S. te W. f 5.-; J. D. 
te A. f 10.-; D. M. B. te 's-G. f 25.-; H.H. W. v. E. te 's-G. f 100.-; 
L. M. te 's-G. f 10.-; W. B. te 's-G. f 10.-; v. D. te D. f 10.-; W. F. 
S. te R. f 10.-; T. P. 0. te 's-G f 10.-; J. G. K. te V. f 10.-; D. K~ 
te H. f 10.-; P. F. V. te 's-G. f 25.-; J. d. B. te C. f 10.-; W. E. K. 
te U. f 1.50; v.K. G. te K f 5.-; J. F. v.d. B. te A. f 2.-; H. J.C. v.d. 
M. te V. f 10.-; H. G. v.d. B. te C. f 10.-; G. S. teE. f 5.-; B. G. C. 
te D. f 10.-; P.J. G. teW. f 5.-; N. 0. J. d. P. G. te B. f 5.-; P. S. 
te L. f 5.-; L. D. S. te A. o.d. R. f 10.-; K. F. R. P. te A. f 10.-; 
W. P. A. E. R. te Z. f 5.-; M. G. X. te U. f 10.-; J. M. B. te 's-G. 
f 5.-; D. J. te Z. f 5.-; M. M. v. W. te S. f 10.-; W. V. teW. f 5.-; 
P. M. S. te D. f 10.-; M. H. teL. f 5.-; W. A. R. d. L. te R. f 10.-; 
S. T. te 0. f 75.-; C. L. te U. f 25.-; J. K. en A. K. te H. f 5.-; 
T. H. te Z. f 5.-; J. H. B. D. te E. f 5.-; A. F. J. G. te E. f 5.-; 
T. H. V. teE. f 5.-; L. T. C. teE. f 15.-; A. P. te D. f 5.-; A. V. C. 
te C. f 10.-; D. vA te D f 10.-; H. P. T. te E. f 50.-; H.C. v. C. 
te V. f 10.-; A. B .. te B. f 50.-; A. E. C. R. en A. J. C. M. M. R. 
te C. f 10.-; J. S. F. te G. f 25.-; W. B. te C. f 5.-; A. G. K. te 0. 
f 5.-; G. W. te V. f 15.-; Z A. H. W. te A. f 5.-; J. W. v. d. K. 
te M. f 1 0.-; A. A. N. te A. f 15.-; A. G. d. K. te H. f 5.-; H. v. d. 
H. te D. f 10.-; C. R. te A. f 10.-; P. D. te A. f 5.-; S. N. B. H. te 
W. f 5.-; L M. F. v. d. W.-S. te R. f 25.-; J. A. A. te W. f 5.-; 
H. Th. H. te 's-G. f 1 0.-; J. K. G. te B. f 1 0.-; D. L te B. f 1 0.-; 
J. v. T. ,te D. f 10.-; A. v. D. te E. f 5.-; F. W. J. H. te G. f 5.-; 
T. B. T. te G. f 10.-; J. T. B. te A. f 5.-; S. H. te L f 10.-; J. H. W. 
te G. f 10.-; W. P. H. te G. f 5.-; G. H. C. te A. f 25.-; v. B. te E. 
f 10.-; R. D. te H. f 10.-; P.C. D. E. te E. f 25.-; A.v. d. B. te C. 
f 5.-; J. A. K. te C. f 5.-; G. H.S. te I. f 10.-; H. J. B. teE. f 15.-; 
A. J. B. te H. f 10.-; J. CrC. 8. te 's-G. f 15.-; P. H. teW. f 5.-; 
C. J. H. te Z. f 100.-; H v. h. H. te Z. f 5.-; H.A. H. te D. f 5.-; 
J. d. H. te B. f 5.-; W. C. M. te D. f 1.-. 

Kritische beschouwingen 
over de praktische toepassing van eigen beginselen 
kenmerken het liberalisme, dat wars is van dogmatiek en 
zelfkritiek niet schuwt. 

Daarom is de NRC met haar degelijke 

politieke commentaar 
van veel belang voor het liberale denken in Nederland. 

Een proeve van recente artikelen in een mapje met 
"wetenswaardigheden" krijgt U op aanvrage gratis toe
gezonden. Meldt telefonisch of per briefkaart Uw naam 
en adres met aantekening "Wetenswaardigheden". 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
POSTBUS 824 ROTTERDAM 
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I Durf je wel? 
4 tegen I 
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met medewerking van: 

* Alexander Pola 
* Katja Berndsen 
* Rob van Reyn 
* Anton Dijkman 

2 maart:' Zwolle 
3 maart: Eenrum 
5 maart: Doetinchem 
7 maart: De Bilt /Bilthoven 
9 maart: Meppel 

10 maart: Gorinchem 
11 maart: Heerenveen 
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FORUMAVONDEN 
Met het oog op de a.s. Tweede Kamerverkiezing zullen de volgende forum· 
~vonden worden gehouden: · 

3 maart te Heerde 
met de heren: 
ir. L.G. Oldenbanning, H. J. Blekman, mr. S. Willinge Gratama. 

3 maart te Sappemeer 
met de dames: 
mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra en mr. J. L. :M. Toxopeus-Pott 
en de heren: 
J. G. H. Cornelissen, J. Homan en F. L. van der Leeuw (gespreksleider). 

4 maart te Assen 
met: 
mejuffrouw mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
en de heren: 
J. G. H. Cornelissen, mr. dr. H. K. de Langen, F. L. van der Leeuw. 

5 maart te Staphorst 
met de heren: 
mr. S. Willinge Gratama, L. Roodenburg, T. E. Willems, Markvoort en 
Slingenberg. 

10 maart te Enschede 
met 
mejuffrouw mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
en de heren: 
G. W. Alberts, fr. L. G. Oldenbannlng, M. Visser, F. L. van der Leeuw. 



VBIJHEID EN DEHOCRATDI: 

Flitsen van Het Binnenhof (11) 

Begroting Economische Zaken in Eerste Kamer • Besehouwingen 
van mr. D. A. Delprat • Vergroting werkgelegenheid belangrijke 
taak. Moeilijk probleem in achtergebleven gebieden • ZeJfwerk
zaamheid voorop - Met uitbreiding van industrie moet export 
stijgen • Administratieve beslommeringen beperken • De kolen
situatie - Wijziging winkelsluitingswet. 

De Eerste Kamer heeft vorige week 
de begroting van Economische Za

ken afgehandeld, waarover onze geest
verwant, mr. D. A. Delprat, enige be
schouwingen had gehouden. 

Een hoofdpunt van het economische be
leid achtte hij de vergroting van de werk
gelegenheid door verdere industrialisatie. 
Ik ben niet pessimistisch over de indus
trie in het algemeen, zei hij, hoewel er 
wel enkele zwakke plekken zijn, maar ik 
vind het probleem van de achtergeble
ven gebieden, zoals in de noordelijke pro
vincies, veel minder eenvoudig. 

In de praktijk blijkt het nu eenmaal 
zo te zijn, dat industrie industrie aan
trekt en dat het daarom geen eenvoudige 
opgave is in een weinig geïndustriali
seerd gebied met iets nieuws te beginnen; 

De landsoverheid zal aan deze gebie
den aandacht moeten besteden, maar in 
de eerste plaats ligt het op de weg van 
de betreffende provincies en gemeenten 
hier de pas aan te geven. 

Minister Zijlstra deelde mee, dat een 
breed opgezet plan voor de industrialisa
tie van het Noorden moet wachten tot 
volgend jaar. Het is de bedoeling tot een 
algemeen samenstel van maatregelen· te 
komen. Nog dit jaar zullen echter de in
dustriekernen worden aangewezen en de 
provinciale besturen zullen worden ge
raadpleegd over de maatregelen, die di
rect op de aanwijzing van de industrie
kernen moeten aansluiten. 

• • 
* 

Uitbreiding van industrie zal natuur
lijk vereisen, dat onze export blijft 

stijgen. In de laatste jaren, aldus mr. Del
prat, hebben wij het lied van de vergro
ting van onze export in alle toonaarden 
gezongen. Zonder ons op de borst te 
slaan mogen wij toch wel constateren, 
dat er resultaten zijn bereikt. 

Het initiatief is hierbij uitgegaan van 
het bedrijfsleven, waar het ook thuis be
hoort. Dat wil evenwel niet zeggen, dat 
dit bedrijfsleven de hulp van de overheid 
zal kunnen ontberen. 

Het is natuurlijk niet gemakkelijk 
nieuwe wegen voor de export te vinden. 
In dit verband kan de overheid bijdragen 
tot meer coördinatie in de handelsvoor
lichting, Men moet daarbij ingrijpen in 
eenmaal gegroeide, vaste verhoudingen, 
maar er zal toch wat moeten gebeuren 
om de versnippering op het gebied van 
de handelsvoorlichting op te heffen en 
daarvoor een zekere concentratie in de 
plaats te stellen. 

* * * 
Een ander punt, waarop de steun van 

de overheid aan het bedrijfsleven 
niet ontbeerd kan worden, betreft de re
gelingen voor de exportfinanciering en de 
exportkredietverzekering. Wij beschik
ken gelukkig weer over iets meer geld en 
wij kunnen dus weer de hoognodige hulp 
bieden aan de industrie bij haar pogin
gen exportorders te verkrijgen. 

Als klein land hebben wij natuurlijk 
beperkte mogelijkheden en wij moeten 
er voor zorgen, dat wij ons geld dààr in
zetten waar wij er het meeste profijt van 

(Vervolg van pag. 1) 

Het was, ook op deze vergade
ring, duidelijk aan te voelen: 

Er is iets aan het groeien, ook on
der de politiek onafhankelijk den
kenden in het rooms-katholieke 
volksdeel. 

Tot de aanwezigen, die ons zo 
gastvrij ontvingen, behoorde mede 
mr. dr. J. M. H. Dassen, een der 
kandidaten op onze zuidelijke lijst, 
die als spreker op verkiezingsver
gaderingen in Limburg optreedt 
en die onlangs in een artikel in 
"Het Vaderland" als overtuigd 
rooms-katholiek o.a. schreef: 

,,Indien een goed katholiek ener
zijds op goede gronden van oordeel 
is, dat de rooms-rode coalitiepoli
tiek der K.V.P. voor hem niet lan
ger acceptabel meer is, wijl daar
mede het algemeen landsbelang ge
schaad wordt, doch anderzijds er-

hebben. Wij moeten niet tegen anderen 
gaan opbieden, want dan zullen wij het 
vaak verliezen. 

Er is gelukkig echter ook een aantal 
gevallen, waarin leveranties uit een klein 
land voorkeur hebben boven die van een 
grote mogendheid, die misschien zekere 
politieke implicaties met zich brengen. 

* * * 
Het vraagstuk van de exportfinancie-

ring is lastig. De heer Delprat ad
strueerde dat aan het voorbeeld van de 
scheepvaart en de scheepsbouw. Onze 
grote scheepsbouwnijverheid is nog voor 
een aantal jaren van orders voorzien. 

Anders is het in het Noorden van ons 
land gesteld, waar de orderportefeuille 
veel kleiner wordt dan in de afgelopen 
jaren het geval was. Het is misschien tijd, 
dat er een zekere neiging komt de werk
gelegenheid te bevorderen door hulp te 
verlenen bij het verkrijgen van orders, 
zowel voor binnen- als buitenland. 

Wanneer dit probleem zich zou voor
doen, dan zal men niet alleen naar de 
belangen moeten zien van de scheeps
bouwnijverheid, maar ook naar die van 
de kustvaart, een andere tak van bedrijf, 
die nauw met de eerste samenhangt. 

Die kustvaart zal zonder een zekere 
sanering niet weer op poten komen en 
ttitbreiding van het speciale type schip, 
dat hier emplooi vindt, zal in de tegen
overgestelde richting werken. 

Minister Zijlstra verklaarde zich bereid 
voor de coasterwerven een soepele hou
ding aan te nemen ten aanzien van de 
exportfinanciering, indien door het ont
breken van krediet een order net verlo
ren zou gaan. 

* * * 

De daling van het peil der investerin
gen vond mr. Delprat nog niet ver

ontrustend. Men moet zich echter de 
vraag stellen, zei hij, in hoeverre het 
hier een tijdelijke inzinking betreft of 
dat het verschijnsel een meer blijvend 
karakter draagt. 

Het probleem der investeringen is voor 
onze economie van zo primair belang, 
dat op enkele facetten de aandacht dient 
te worden gevestigd. Daarbij moet men 
natuurlijk als uitgangspunt nemen, dat 
het bedrijfsleven weet, dat het onmogelijk 
is alle onzekerheid op te heffen en alle 
risico's te elimineren, maar dat men 
daartegenover toch wel een bepaalde sta-

van overtuigd is, dat het steunen 
van een andere, voor katholieken 
niet verboden, partij, gelijk de 
V.V.D. en i.c. alléén de V.V.D., het 
algemeen belang bevordert, dan be
toont hij zich niet alleen een goed 
katholiek, doch bovendien een uit
stekend Nederlander, indien hij de 
K.V.P. de rug toekeert en zijn vol
ledige steun geeft aan de V. V.D.!" 

* * * 
I n het verslag van de bijeen-

komst te Maastricht op 20 
februari zal men vermeld vinden 
wat de voorzitter, ir. P. de Haart, 
over de houding van de Limburg
se pers opmerkte. 

Dat was, op het ogenblik, dat hij 
dit zei, natuurlijk juist. Met genoe
gen kunnen wij thans echter mel
ding maken, dat enige Limburgse 
katholieke bladen van deze avond 
echter we 1 een verslag hebben 
gegeven. 

biliteit wil hebben en wil weten waar 
men aan toe is. 

Bij de onzekerheden waarmee het be
drijfsleven geconfronteerd wordt, nemen 
de consequenties, die uit de EEG voort
vloeien en nog zullen voortvloeien, een 
eerste plaats in. De verstandige onderne
mer kijkt dus de kat eens uit de boom. 

Als tweede factor komt daarbij de vrij
handelszone, die, wanneer zij tot stand 
komt, tot een nog veel grotere verschui
ving van verhoudingen zal leiden dan de 
EE;G. De onzekerheid op dit punt is voor 
onze nijverheid fataal. Wij zullen alles in 
het werk moeten stellen om eindelijk te 
weten waar wij aan toe zijn. 

* * 

Er zijn nog meer factoren, waarmee 
men rekening moet houden wan

neer men het probleem der investeringen 
beziet. Dat geldt in de eerste plaats het 
belastingprobleem. Wij hebben op dit 
punt gedurende de laatste jaren een vrij 
sterke wisseling van regelingen gehad, 
waarvan men de invloed op het bedrijfs
leven niet moet onderschatten. 

Wij hebben een loon- en prijspolitiek 
gehad, die elk voor zich tot omschake
ling gedwongen hebben. Wij zijn geze
gend met een arsenaal van regelingen op 
administratief gebied, die bij voortduring 
geperfectionneerd en dus veranderd 
worden. 

Ik heb mij weleens afgevraagd, aldus 
de heer Delprat, of voldoende wordt in
gezien, welke consequenties dit alles voor 
het bedrijfsleven, niet alleen uit een fi
nancieel, maar ook uit een oogpunt van 
personeel en organisatie meebrengt. 

Voor dit alles zou ik gaarne nog eens 
de aandacht van de minister vragen, niet 
alleen van hemzelf, maar ook van zijn 
ambtenaren, die ervan doordrongen moe
ten worden, dat zij niet meer van het 
publiek moeten vragen dan nu eenmaal 
strikt noodzakelijk en onontbeerlijk is. 
Het euvel van de administratieve plichten 
treft de middenstand nog ernstiger dan 
de grotere bedrijven. 

.. .. 

I n het voorlopig verslag was de ge
dachte geopperd van een investe

ringsbeheersing door middel van een in
vesteringscontrole. Tot genoegen van mr. 
Delprat had de minister zich krachtig 
uitgesproken tegen dit denkbeeld. 

Het essentiële van het ondernemer zijn, 
aldus onze geestverwant, is nu eenmaal 
het beoordelen en het nemen van risico's. 
Daarbij spelen allerlei factoren een rol, 
grijpbare, maar evenzeer imponderabele, 
waarvan speciaal de laatste hoge eisen 
stellen aan het inzicht, de kennis, de er
varing èn de flair van de ondernemer. 

De beoordeling van deze factoren kan 
niemand van hem overnemen, zijn col
lega's niet en nog veel minder een amb
telijk collega. Invoering van een derge
lijke investeringscontrole zou op het be
drijfsklimaat van ons land een fatale in-

Een dier bladen, ,,De Nieuwe 
Limburger", merkte daarbij aan 
het slot van zijn verslag op: "Tot 
onze verbazing werd aan het begin 
van de vergadering mededeling ge
daan van het feit, dat de Limburg
se katholieke pers de V.V.D. stel
selmatig in haar kolommen zou ne
geren. Immers, dit is niet de eerste 
maal, dat Oud in "De Nieuwe Lim
burger" de plaats krijgt, waarop 
iedere staatsman van formaat bij 
ons kan rekenen". 

En naar aanleiding van de be
antwoording door de heer Oud van 
de na zijn rede gestelde vragen, 
schreef hetzelfde blad: "Na de pau
ze heeft prof. Oud zich een voor
treffelijk debater getoond, toen 
hem een paar vragen werden ge
steld, die hem aanleiding gaven 
enorme grepen te doen in de par
lementaire geschiedenis". 

Met niet minder genoegen kun-
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vloed hebben en de verdere ontwikke
ling van onze industrie in zeer ernstige 
mate belemmeren. 

.. * 

Bij de Europese kolenmijnen hebben 
ûch enorme voorraden kolen op

gehoopt. Een deel van de mijnwerkers 
wordt daardoor met werkloosheid be
dreigd. Ter voorkoming daarvan heeft 
Duitsland de invoer van Amerikaanse ko
len beperkt. 

Wanneer men de kolenkwestie goed be
ziet, zei mr. Delprat, twijfelt men wel
eens aan het idee van een "Gemeen
schap" voor Kolen en Staal, want men 
tracht eigen werkloosheid op te heffen 
ten koste van de werkgelegenheid in an
dere landen. 

Onze geestverwant maakte vooral at
tent op de bezwaren, die het gehele Ne
derlandse transportapparaat zal onder
vinden van de inkrimping van de door
voer via ons land, die nu eenmaal een 
gevolg moet zijn van de Duitse maatre
gelen. 

Het is niet alleen de Rijnvloot, die 
daarvan de bezwaren ondervindt, maar 
zowel in Rotterdam als in Amsterdam 
zijn goed opgezette, zeer efficiënt wer
kende overslagbedrijven, die voor de 
werkgelegenheid aangewezen zijn ool' op 
de kolen, die via de Nederlandse havens 
ingevoerd werden en voor Duitsland be
stemd waren. 

Minister Zijlstra verklaarde op het 
standpunt te staan, dat de Duitse maat
regelen niet mogen leiden tot verscher
ping van de toestand op de Nederlandse 
kolenmarkt doordat de Amerikanen zul
len proberen goedkope kolen op de Ne
derlandse markt af te zetten, ten hoste 
van de Limburgse mijnen. 

Wanneer er boven een normaal pla
fond te veel goedkope Amerikaanse ko
len op de Nederlandse markt worden 
aangeboden (maar de grens is nog niet 
bereikt) kan aan verscherping van het 
invoerregiem niet worden ontkomen. Een 
beperking van de Nederlandse invoer 
van Amerikaanse kolen kan direct in
gaan, omdat deze invoer niet is gebon
den aan liberalisatiebepalingen . 

.. 
* 

I n het begin van deze maand heeft de 
Eerste Kamer het wetsontwerp tot 

herziening van de winkelsluitingswet 
aangenomen, waarbij mr. Delprat op
merkte, dat de winkelsluiting zo diep in
grijpt in het bestaan van zowel de con
sument als van de winkelier en zijn per
soneel, dat wij er wel voor moeten zor
gen, dat de wet geregeld wordt aange
past aan de wijzigingen, die zich op dit 
speciale terrein telkens voltrekken. 

Voorts maakte hij er op attent, dat ter
dege rekening moet worden gehouden 
met het consumentenbelang. Het perso
neel ziet zijn belang al behartigd in het 
werktijdenbesluit voor winkels, de win
kelier heeft zijn verschillende midden
standsorganisaties, maar voor de consu
ment is het niet zo gemakkelijk zich op 
doeltreffende wijze te organiseren. 

Er bestaat een zekere neiging de win
kelsluitingswet te doen uitgroeien tot een 
sociale wet ten behoeve van het perso
neel. Daarvoor is zij echter niet in de 
eerste plaats bedoeld en zij zal alleen 
dan bevredigend kunnen werken wan
neer zeker niet in de laatste plaats aan 
de belangen der consumenten volle aan
dacht wordt geschonken. 

Vorige week heeft de Eerste Kamer na 
een rustige discussie het wetsontwerp 
aangenomen (zonder hoofdelijke stem
ming) tot verplichte instelling van be
drijfsgeneeskundige diensten. 

V. v.D. 

nen wij daar zelf nog aan toevoegen, 
dat wij maandag j.l. van onze Lim
burgse geestverwanten de telefo
nische mededeling kregen, dat zij 
er nu alsnog in geslaagd waren, 
ook in Heerlen een zaal te krijgen. 

... . . 
'l"' !ij zijn er ons van bewust, 
l' l' dat nog veel zal moeten 

worden opgeruimd, voordat het he
dendaagse liberalisme in het katho
lieke Zuiden de invloed krijgt, wel
ke het liberalisme uit de tijd van 
Thorbecke daar heeft gehad. 

Het begin i s er echter en wij 
·zijn ervan overtuigd, dat de en
thousiaste werkers in Limburg zul
len doorzetten en de V.V.D. een 
groeiende aanhang ook in onze zui
delijkste provincie zullen weten te 
verschaffen. 

A.W. A. 
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Prof. Oud sprak -voor het eerst -
te Maastricht 

JI.Jl.D. doet ook op Limburgse kiezers dringend beroep 

wie zoals prof. Oud meer dan 40 jaar in de politiek is, kan moeilijk nog veel 

nieuws beleven. Gisteravond echter bezorgde katholiek Limburg hem toch 

nog een primeur: een stampvolle vergadering in het hart van Maastricht, in de grote 

foyer van het Staargebouw, gelegen vlak bij het historische Vrijthof. 

Voor prof. Oud was het inderdaad een hele belevenis, dit optreden voor een in 

on•rgrote mt>erderheid katholiek en Limburgs gt>hoor, dat ht>m herhaaldelijk door 

krachtig applaus zijn instemming betuigde. 

Jlij kon er echter aan herinneren, dat ditzelfde Maastricht eens de grote liberale 

voorman Thorbecke, na de val van diens kabinet als gevolg van de april-beweging in 

1853, in de Kamer had gebracht. 

Deze succesvolle openbare vergade-
ring was belegd door de enkele 

maanden geleden opgerichte afdeling 
Limburg van de V.V.D. De voorzitter 
ir. P. de Haart, bracht hulde aan de ac
tieve Limburgse propagandacommissie, 
die haar actie onder moeilijke omstandig
heden moet voeren, omdat zij (met uit
zondering van het weekblad Limburg) 
niet over de Limburgse pers kan be
schikken, noch voor verslagen noch voor 
het opnemen van advertenties voor een 
vergadering als deze. 

Het verheugde hem, dat de V.V.D. bij 
het huren van zalen in de meeste plaat
sen geen moeilijkheden in de weg werd 
gelegd, maar wel was dat het geval in 
Heerlen, waar men zowel van katholieke 
als van protestantse zijde tot nu toe heeft 
geweigerd, voor een op 3 maart te hou
den vergadering voldoende zaalruimte ter 
beschikking te stellen. 

Eerste maal 

Prof. Oud noemde dit een heel bij
. zondere avond voor hem zelf, omdat 

het voor het eerst in zijn ruim 40-jarige 
politieke loopbaan was, dat hij in 
Maastricht een politieke rede kon houden. 

Eens behoorde Limburg tot de z.g. ge
neraliteitslanden en alleen wie tot de 
staatskerk behoorde, kon ambten bekle
den. Dat de liberalen daartegen zijn op
gelwmen en bovendien overeenkomstig de 
bepalingen ·van de grondwet ook de 
roomskatholieken in staat hebben gesteld 
hun kerkelijke organisatie naar eigen in
zicht in te richten, was eigenlijk niets 
bijzonders. Het liberale beginsel dekt dat 
volkomen. 

Er waren in die tijd zeer veel politiek 
liberale katholieken, maar later is, voor
namelijk door de schoolstrijd, een ver
wijdering gekomen. De liberalen van he
den erkennen, dat er omstreeks 1870 wel 
een formele maar geen materiële school
vrijheid bestond. Het is het laatste libe
rale kabinet, dat van Cort van der Linden 
geweest, dat de vrijheid van onderwijs 
ook in materiële zin heeft gebracht. Er 
zi.\n thans geen financiële belemmeringen 
voor de ouders meer om Joun schoolkeuze 
in volkomen vrijheid te bepalen. 

Christelijke beschaving 

Kom end tot het hed<:"n verwees prof. 
Oud aan de hand van het program, 

de bewering, dat de V.V.D. een "on
christelijke partij" zou zijn naar het rijk 
der fabelen. Onze Westerse beschaving 
is een christelijke beschaving. Dat kun
nen protestanten, katholieken en ook niet
kerkelijken erkennen. Reeds Thorbecke 
getuigde: "het christendom is een stroom 
geworden, die zich door vele aderen van 
de maatschappij heeft uitgestort." En een 
Joods Kamerlid merkte eens op: "zede~ 
kundig ben ik een christen". Ieder kan 
hier zijn godsdienst vrijelijk beleven en 
in een staatkundige partij als de V.V.D. 
kunnen mensen samenwerken van ver
schillende religie of geestelijke opvatting. 

Oud de zuiverheid van de politieke zeden 
dus mede, dat dr. Drees eerst zou pogen 
een kabinet zonder katholieken te vormen 
en dat bij niet slagen daarvan vervolgens 
prof. Romroe zou trachten een kabinet 
zonder socialisten te vormen. Dit, aldus 
de heer Oud, was geen aansturen van mij 
op een kabinet met de P.v.d.A. zoals men 
nog altijd meent. Dat heb ik niet bepleit. 
Ik verwachtte geen ogenblik, dat dr. 
Drees daarin zou slagen maar . deze 
volgorde van formatieprocedure zou de 
juiste consequentie van de gevoerde ver
kiezingsstrijd zijn geweest. 

f Op vrijdagavond 20 februari\ 
sprak onze lijstaanvoerder, p r o f. 

mr. P. J. 0 u d, op een ver

kiezingsvergadering van de V.V.D. 

te Maastricht, georganiseerd door 

het bestuur van de enige maanden 

geleden opgerichte afdeling Lim
burg van de V.V.D. en door de 
Limburgse propaganda-commissie 

van de V.V.D. 
Met toestemming van de hoofd

redactie van het "Algemeen Han
delsblad" laten wij hier het uit
voerige verslag volgen, zoals wij 

dat in genoemd blad van zaterdag 

\_ 21 februari aantroffen. _.} 

Drees en Romroe zijn echter weer sa
men gegaan en de kiezers hebben zich 
bekocht gevoeld. Deze kiezers hebben 
daarop gereageerd door de V.V.D. in 1958 
bij de staten- en raadsverkiezingen een 
grote overwinning te laten behalen. Dat 
is ook de diepere oorzaak van de kabi
netscrisis van 11 december jl. Daarom 
staan wij thans op een keerpunt. Het gaat 
nu om de beslissing of d'O brede basis met 
de socialisten verbroken zal blijven (want 
dat is op 11 dec. geschied) of dat zij zal 
worden hersteld. 

Keerpunt 

Staande op het keerp.unt in ons :na
oorlogse politieke leven hebben de 

kiezers er recht op te weten, wat zij 
van de politiPke partijen hebben te ver
wachtPn. Zij willen. niet als in 1956, or
nieuw bij de neus worden genomen. 

De rechtse partijen zijn voor niets zo 
bang als om zich daarover uit te spre
ken. Alleen de V.V.D. heeft dat duid.e
lijk gedaan (langdurig applaus). 

M<:'n heeft mij, zo zeide de heer Oud, 

in Nijmegen gevraagd, betekent uw 

"niet" ook: nooit? Ik heb geantwoortl 

Leest U zélf wel 

dat men het woord nooit in de politici< 

niet kan gebruiken. Dat is niet een stnl<

je tt>rugl<rabbelen. zoals nten nu alweer 
heeft gezegd. Ik kan mtj in 1959 m,,ei

lijk uitspreken over de formatie van 

1963 of 1967. 11< weet niet in welke bij
zondere omstandigheden wij dan verl<e

ren; ik weet ook niPt. of ik er dan nog 
ben. l\laar voor de kabhwtsformatie van 
1959 waar het thans on1 gaat, zeggen 

wij: de V.V.D. zal niet mef'dO<:'n aan pen 
kabinet met ~;oeialisten. 

Trouwens, zo riep prof. Oud onder 
luide bijval: hoe denkt de K.V.P. de 
particuliere bezitsvormin;; te bevorderen 
met de socialisten? Het is. zoals ik o:>ok 
in de Kamer heb gezegd, of men d<> ge
heelonthouding wil propageren tezamen 
met Lucas Bols. 

De grootste staatslieden zijn geweest, 
zij die risico durfden nemen. Dit risico 
nam Cort van der Linden met zijn ka
binet van 1913. Prof. Romme is echter 
meer rekenmeester dan l'taatsman (gro
te hilariteit en bijval). D'" kans dat het 
werkclUJc een keerpunt zal worden, is 
groter naarmate de kiezers zich duidc
lijker uitspreken. Daarom wekte prof. Oud 
ook zijn Lin1burg·se gehoor op, te t-:tern
men op de V.V.D., de enige partij die 
zich hierover duidelijk heeft uitgespro
ken. 

Vragen 

Na de pauze was er gclPgcnheid om 
vragen te .;;tellen. Een viertal 

maakte hiervan gebruik. Een van hen, 
eveneens een katholiPke Limhurger. zei, 
het verkiezingsprogram van de V.V.D. 
geheel te kunnen ond<'r~chrijven, maar 
weinig vertrouwen te hebben in de heer 
Oud, omdat deze mr. Marchant. toen die 
r.k. was geworden. uit het kabinet en 
uit de toenmalige vrijzinnig-democr. bond 
had gezet en omdat df' heer Oud later 
de vrijzinnig democt·atische bond "aan 
de Partij van de Arbeid had uitgeleverd" 

Prof. Oud antwoordde hierop dat het 
gehele kabinet. ook de drie katholieke 
ministers. toen van mening waren ge
weest. dat mr. Marchant.-. positie on
houdbaar was geworden. Mr. Marcbant 
was ni"t uit de vrijzinnig democr. bond 
gezet, maar had zelf ontslag genomen. 

En wat de situatie van 1945 betreft, 
spreker had alles gedaan. om cC'n fusie 
te voorkomen en had slechts f<~dcratie

ve samenwerking· gewild. om af te wach
ten of de P.v.d.A. inderdaad de brede 
volkspartij zou worden. welke m"n toen 
op het oog had. Men heeft de fusie toch 
doorgezet: de doorbraak bleek in 1916 
pen mislukking en de P.v.d.A. werd ee>t 
zuiver socialistische partij zonder tegen
wicht van voldoende dernocraten van 
katholieke. protestantse en vrijzinnigen 
huize. Hii is toen met anàere voormalige 
vrijzinnig-democraten uitgetreden en 
heeft samen met mr. Stil<ker, die vh 
een artikel in het Algemeen Handels
blad contact met hem had gezocht, de 
volkspartij voor vrijheid en democratie 
opgericht. waarin hij volledig de begin
selen heeft teruggevonden die hij altijd 
heeft voorgestaan. 

Luid applaus klonk nog op toen de 
voorzitter, ir. De Haart, prof. Oud dank 
zegde dat hij zelf naar Maastricht hatl 
willen komen om ook daar de beginselen 
van de V.V.D. uit te dragen. 

liet program van de V.V.D. ziet vrij
heid, verantwoordelijkheid en sociale 
rechtvaardigheid als dP. fundamenten van 
onze samenleving. De taak van de over
heid is daarbij de hoedster te zijn van 
het algemeen belang. Zij kan die taak 
echter niet verrichten, wanneer zij zelf, 
zoals thans ernaar streeft, de grootste 
rnaebthebber te worden en het econo
misch en maatschappelijk leven in de 
boeien slaat. 

cle veel besprohen en vaak geciteerde N.R.C.? 

Bekochte kiezers 

Toen in 1956 de politieke strijd was 
gevoerd onder de leuze "Drees of 

Romme" bracht naar de mening van prof. 

Zo niet, vraag dan een proeve van recente hoofdartikelen 
in een mapje met "wetenswaardigheden" dat U op 
aanvraag gratis krijgt toegezonden. 

Meldt telefonisch of per briefkaart Uw naam en adres 
met aantekening "Wetenswaardigheden". 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
POSTBUS 824 ROTTERDAM 
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Copie voor deze rubriek te zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

WAAROM STEMMEN WIJ 
OP DE V. V.D.? 

De vrouwengroep de Bilt-Bilthoven 
was op 4 februari j.l. in een goed 

bezochte vergadering bijeen om te 
luisteren naar mejuffrouw M. Harde
man, gemeenteraadslid in Den Haag, 
die op bijzonder aardige wijze over 
·ons beginselprogramma sprak. Zij 
deed dit onder de titel: "Waarom 
stemmen wij op 12 maart op de 
V. V.D.?" 

Als wij dit onderwerp op deze wijze 
benaderen, n.l. door de positieve vraag 
te stellen: waarom stemmen wij op 
de V.V.D.?, dan is dit het bewijg van 
een positieve politieke keuze. 

De V.V.D. is een liberale partij. Wil
len wij dus de beginselen van de V. 
V.D. nader bezien dan dienen wij al
lereerst te weten wat een liberale 
partij is. 

Prof. Hl1yzinga vertaalde het woord 
liberaal op deze wijze: 

Wat een vrij mens waardig is. 

Ortega Y Gasset sprak van: 

De uiterste vorm van inschik
kelijkheid. 

Ook vertaalt men het woord wel 
als volgt: 

Liberalisme is het geloof in de 
waarde van de menselijke per
soonlijkheid. 

Als het kenmerk van een liberale 
staat en een liberaal gouvernement 
zag Thorbecke, dat zij de ontwikke
ling van zelfstandige kracht bevor
dert, d.w.z. de voorwaarden ziet de 
V.V.D. in vrijheid, verantwoordelijk
heid en sociale gerechtigheid in een 
op Christelijke grondslag berustende 
samenleving als de Nederlandse. 

In het beginselprogramma der V.V. 
D. zijn in 24 artikelen de verschillen
de beginselen vervat, die de mensen, 
die het bovenstaande kunnen onder
schrijven, als uitgangspunt nemen van 
hun staatkundig streven. 

Daar vinden we· o.a. nadrukkelijk 
bepaald, dat iedere Nederlander in de 
eerste plaats lid is van het Neder
landse volk en daarna pas lid van een 
politieke partij. Zij, die in de verte
genwoordigende lichamen zitting heb
ben zullen dus primair het algemeen 
belang dienen. 

Nader werd met voorbeelden aan-} 
getoond dat de waarde van 't particu
lier initiatief. van de persoonlijke ver
antwoordelijkheid niet dient te wor
den uitgeschakeld. Verder werden be
sproken het belang van de openbare 
school, en een onderwerp, dat de 
spreekster zeer na aan het hart ligt: 
de cultuur, waaronder begrepen is 
wetenschap, kunst en religie. 

Wat de kunst betreft achtte spreek
ster het van het grootste belang, dat 
het geW, hiervoor bestemd ook hier
voor wordt uitgegeven en niet wordt 
versnipperd aan propaganda en der
gelijke. De V.V.D. meent, dat het peil, 
waarop kunst en cultuur staan gro
tendeels de plaats van een volk in de 
wereldgeschiedenis bepaalt. 

G. Huese-Laming. 

Nieuwe V.V.D.-afdeling 
in Westzaan 

In Westzaan is een nieuwe afdeling van 
de V.V.D. opgericht. Als voorzitter werd 
benoemd de heer W. Veenes en als secre
taris de heer J. J. Swart. 

Verkiezingsbijeenkomst 
te Haarlem 

Op 9 maart a.s. zal te Haarlem voor de 
provinciale kieskring Haarlem en Velsen 
in Hotel "De Leeuwerik" te Haarlem, mr. 
dr. C. Berkhouwer spreken over "De po
litieke situatie". Mr. W. J. Geertsema zal 
het woord voeren nv<:"r het onderwerp 
..'!"-f0t libcralismr, f:l'.ir-.,.,", np '.70rrekijker". 
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Overzicht spreekbeurten verkiezingscampagne 
In deze laatste weken van onze verkiezingscampagne neemt het aantal ver

gaderingen, door onze Partij-afdelingen in het gehele land belegd, nog steeds toe. 
Onderstaand vindt U een opgave van data, plaatsen en sprekers. 

28 februari: 

2 maart: 

3 maart: 

4 maart: 

5 maart: 

6 maart: 

7 maart: 

9 maart: 

Meppel (J.O.V.D.) 
Assen (Landbouwdag) 

Almelo 
Barneveld 
Leerdam 
Zwolle 
Veendam 
Rotterdam 

Varsseveld 
Nijverdal 
Amstedam 

(Lib. Stud. Ver.) 
Termunten 
Pesse 
Sommetsdijk 
Tiel 

Leiden 

Laren (Geld.) 
Goor 
St. Maartensdijk 
Eenrum 
Stadskanaal 
Heerlen 
Leersum 
Schiedam 
Winterswijk 

Eindhoven 

Hoorn 
Zeist 
Sliedrecht 
Nieuwerkerk a/d IJsset 
Amsterdam (studenten) 
Loenen 
Utrecht 

Amsterdam (P.J.C.) 
Leidschendam 

Velsen 
Zierikzee 
Zutphen 
Bolsward 
Doetinchem 
\V ormerveer 
Gorinchem 
Kampen 
Brielle 
Diemen 
Delft 
Den Helder 
Haaksbergen 
Arnhem 

De Wijk/Koekange 
Eerbeek 
Delft (studenten) 
Lemele 
Sneek 
Westland 
Baarn 
De Bilt/Bilthoven 
Leeuwarden 
Haarlem 

Nijmegen 

Drs. H. A. Korthals 
Mr. H. van Riel en 

Ir. L. G. Oldenbanning 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
Mr. F. G. van Dijk 
G. Ritmeester 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mevr. ir. A. Kuiper-Struyk en 

Mr. H. van Riet 
Ir. L.G. Oldenbanning 
Ir. J. Baas en J. G. H. Cornelissen 
H. H. Jacobse 

Mr. B. P. van der Veen 
R. Zegering Hadders 
Drs. H. A. Korthals 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

en G. Dorsman 
Mr. dr. C. Berkhouwer en 

Mr. F. G. van Dijk 
M. Visser 
Mr. E. H. Toxopeus 

Mr. F. Portheïne 

R. Zegering Hadders 
Mr. W. J. Geertsema 
Mr. dr. J. M. H. Dassen 
H. H. Jacobse 
Mr. H. van Riel 
R. Zegering Hadders en 

Mr. S. Willinge Gratama 
Mr. E. H. Toxopeus en 

Mr. dr. J. M. H. Dassen 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. H. F. van Leeuwen 
M. Visser 
Mr. W. J. Geertsema 
Prof. S. Korteweg 
Mevr. G. V. van Someren-Downer 
Drs. H. A. Korthals en 

Mr. D. Schuiternaket 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 

en G. Ritmeester 
J. G. H. Cornelissen 
Mr. F. G. van Dijk 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Ir. L. G. Oldenbanning 
H. D. Louwes 
H. H. Jacobse 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
J. G. H. Cornelissen 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. H. van Riet 
Mr. W. J. Geertsema 
Mevr. ir. A. Kuiper-Struyk en 

Mr. D. Schuitemaker 
T. E. Willeros 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Prof. dr. H. J. Witteveen 
Mr. S. Willinge Gratama 
Prof. S. Korteweg 
Mr. H. van Riet 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. D. Schuiternaket 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer en 

Mr. W. J. Geertsema 
Mej. mr. J. ]. Th. ten Broecke Hoekstra 

·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.-.·.-.·.·····························-·.-.·.·····················-·.·.-.·.·················· 
SPREEKBEURTEN PROF. MR. P.J. OUD 

Ook in deze laatste weken vóór de dag der verkiezingen neemt 
on:z:e partij-voorzitter nog een aantal spreekbeurten voor zijn 
rekening. 

Onderstaand vindt U een opgave van de data en de plaatsen, 
waar U naar prof. mr. P. J. Oud kunt luisteren. 

Maandag 2 maart .......................................... 's-Gravenhage 
Dinsdag 3 maart .......................................... Gouda 
Vrijdag 6 maart .......................................... Groningen 
Zaterdag 7 maart ·········································· Zuidlaren ( JOVD) 
Maandag 9 maart ......................................... _ Rotterdam 
Dinsdag 10 maart .......................................... Amsterdam 

10 maart: 

11 maart: 

Zuidland 
Velp 
Hengelo 
Meppel 
Gorssel 
Wierden 
Culemborg 
Roermond 
Laren (N.H.) 
Voorschoten 
Apeldoorn 
Gorinchem 
Hardenberg 
Deventer 

Breda 
Breukelen 
Alkmaar 
Epe 
Hilverswn 
Amersfoort 
Steenwijk. 
Coevorden 
's-Hertogenbosch 

Heerenveen 
Hoogkerk 

Mr. F. G. van Dijk 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Ir. L. G. Oldenbanning 
1(. J. Baas 
Mr. S. Willinge Gratama 
Mr. dr. J. M. H. Dassen 
Mr. J. de Wilde 
Mr. F. Portheïne 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mr. F. G. van Dijk 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

en G. Dorsman 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Mr. H. van Riel 
Mr. W. J. Geertsema 
H.H. Jacobse en Mr. F. C. Vorstman 
Mr. D. Schuiternaket 
Ir. J. Baas en Mr. B. P. van der Veen 
Prof. S. Korteweg 
Prof. dr. H. ]. Witteveen en 

Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. W. J. Geertsema 
R. Zegering Hadders 

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

UIT DE PARTIJ 
Nieuwe afdeling te IJlst 

opgericht 
Op een bijeenkomst te IJlst, werd op 

14 februari j.J. op initiatief van enige 
geestverwanten besloten een afdeling van 
de VVD op te richten. 

Door de abnormale mistvorming kon 
de spreker, het Kamerlid R. Zegering 
Hadders IJlst niet bereiken. Vanzelfspre· 
kend wat dit 'n grote teleurstelling. Door 
de propagandist J. Hovinga werd nu een 
inleiding gehouden waar met belangstel
ling naar geluisterd werd. Na de pauze 
werd overgegaan tot de oprichting van de 
afdeling. 

Als voorlopig bestuur werden de heren 
Y. Boersma, S. Schilstra en P .. Geerligs 
aangewezen. Deze zullen de afdelingsza
ken op gang brengen en het ledental 
trachten uit te breiden. Wij roepen deze 
jonge afdeling van harte welkom toe en 
hopen, dat zij een stevig bolwerk bij het 
verdedigen van onze beginselen mag wor
den. 

Ledenwinst in Ermelo 
Op 18 februari j·l· werd voor het eerst 

in Ermelo door de kort geleden aldaar 
opgerichte afdeling der V.V.D. een open
bare bijeenkomst belegd, welke, als de 
avond in Putten, waarover wij de vorige 

'week schreven, een groot succes was. · 
Voor een geheel gevulde zaal heeft een 

forum, bestaande uit mr. S. Willinge Gra
tama als voorzitter en voorts de heren H. 
J. Blekman. Th. G. van Angeren, Ir. W. 
E:ooy en mr. L. F. Canté. een groot aantal 
vragen beantwoord. 

Tijdens de bijeenkomst gaf zich een aan
tal personen als lid op, zodat de afdeling 
Ermelo thans 28 leden telt. Tevens werd 
de kas van de jonge afdeling door een 
geslaagde collecte belangrijk versterkt. 

De V.V.D· gaat in dit bolwerk van A·R. 
en C.H.U. een goede toekomst tegemoet. 

Leefenvergadering 
afdeling Hoogezand 

De afdeling Hoogezand hield dezer da
gen een ledenvergadering, waarin het na
volgende bestuur werd gekozen: K. Lam
hers, voorzitter; mevrouw Benes-Jonker, 
penningm., de heer K. P. Boon,· secr. en 
als leden de heren D. Jensema, A. Eekels, 
J. Buining Rz en B. Begeman. 

Op 3 maart zal een forumavond worden 
georganiseerd in hotel Suisse te Sappe• 
meer. Aanvang 8 uur. 

Ridderkerk 
koos nieuwe voorzitter 

Tijdens een ledenvergadering te Rid
derkerk werd in plaats van de heer B. J. 
Nugteren tot voorzitter der afdeling ge
kozen de heer ir. Fr. Pot te Slikkerveer· 
De heer Nugteren werd toegesproken door 
de heer Joh· Boele, die hem dank bracht 
voor de bultengewone activiteit, die de 
heer Nugteren gedurende de 23 jaren, dat 
hij eerst als secretaris en daarna als voor
zitter zitting in het bestuur had, aan de 
dag gelegd heeft . 

De heer Nugteren blijft echter nog 
nauw contact houden met het bestuur, 
gezien zijn functie als bestuurslid van de 
kamercentrale Dordrecht. 

Geslaagde biieenkomst 
te Odoorn 

In hotel Bussemaker hielden de drie af
delingen van de V.V.D. in Odoorn een 
verkiezings-propaganda-feestavond, met 
medewerking van de toneelgroep van de 
J.O.V.D. van Zuidlaren en het Tweede 
Kamerlid R. Zegering Hadders uit Em
men. 

De heer Zegering Hadders wees in een 
gloedvol betoog op ontstaan en de groei 
van de V.V.D. die weerklank vindt in alle 
bevolkingslagen. Dat vooral de jeugd de 
weg naar de J.O.V.D· heeft gevonden 
spreekt voor ons volk een duidelijke taal: 
de weg van de geestelijke vrijheid in per
soonlijke verantwoordelijkheid. Optimis
tisch gaan we daarom ook 12 maart tege
moet, want mogelijk geldt: "Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst". 

•••••••••••••••••••••••••••• 

,Stuntelen' 
Onder bovenstaande kop schreef 

het ,,Algemeen Handelsblad" van 
20 februari j.l. in een kort hoofd
artikel: 

De hierboven staande kwalifica
tie is afkomstig van prof. Zijlstra. 
De A.R. lijstaanvoerder bediende er 
zich van tijdens een verkiezingsbij
eenkomst in Den Haag. Volgens 
een onverdachte bron als de A.R. 
"De Rotterdammer" verweet Zijne 
- militante - Excellentie de libe
ralen, dat zij "langs de weg hebben 
staan stuntelen". Het zouden daar
entegen de antirevolutionairen zijn 
geweest, die het socialistisch "ijve
ren voor het overheidsbedrijf en de 
fysieke investeringscontrole" een 
halt hebben toegeroepen. 

Het heeft weinig zin In verkie
zingstijd op alle slakken zout te 
leggen. Maar hier maakt prof. Zijl· 
stra het toch wel iets te gortig. Zijn 
stelling komt hierop neer, dat men 
moet deelnemen aan een kabinet, 
om de ware oppositie te voeren. 
We hebben veel respect voor bet 
gezond verstand en zelfs voor bet 
verstand ,.tout court" van deze 
booggeleerde A.B.-lijstaanvoerder. 
Mogen wij hem echter beleren, dat 
het tot het wezen van een opposi· 
tie-partij behoort aan de kant te 
staan? Verlaat men die weggekant 
en neemt men plaats in de al dan 
niet krakende wagen van het rege
ringsteam, dan heeft men de oppo
sitie verlaten. Bovendien staat het 
onomstotelijk vast: De V.V .D. heeft 
gedurende de afgelopen periode 
stellig geen oppositie om der wille 
van de oppositie gevoerd. Zij heeft 
haar oppositionele taak niet louter 
afkammend maar positief opgevat. 
Juist daarom heeft zij baar steun 
gegeven aan wetsontwerpen, waar
van zij de aanvaarding nodig acht
te, in 's lands belang. 

Wil men dit stuntelen of stum
peren noemen, ons is het om het 
even. Maar zelfs in de hitte van de 
verkiezingsstrijd blijft het een 
stumperige stunt . 

• ••••••••••••••••••••••••••• 



"Houdt de vrijheid hoog!" 

De Nederlandse motor 

met een wereldreputatie! 

N. V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

N. V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfabriek 

VOORHEEN 

J. C. DEN HAAN 

GORINCHEM 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 52, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, T AC HOM ETERS. 

Agenten voor Zeekoorten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KOR'rSTE TERMIJN. 

VOOR UW WAS 

NAAR 

BORGH 
Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigen 

* 
N. V. Stoom- en Chemische Wasserij. 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 

Bellevoysstraat 75 - Rotterdam - Telefoon 32631-36235 

I 
~ 

Spinners en Twijners 
van 

Weef- en Tricotgarens 

1 
i 
! 
I 
! 
1 

JJJ P. A. VAN ES & Co. N.V. 
REDERS CARGADOORS 

BEVRACHTERS 
EXPEDITEURS 

Rotterdam - Amsterdam - Groningen - Hamburg 

• • 

-beton I 

! 

.. 

sterk 

~ bedrijfsvloeren vlak 

duurzaam 

N.V. Beronfabriek De Mereoot I De Sree1 

Werft 

leden voor de V.V.D.! 

.. • 

~·îOTHANDELSGEBOUW • STATIONSPLEIN 45 
":'TTERDAM • TELEFOON 119620 C7 LIJNEN> -FABRIEK & TERREINEN: 

MAASSLUIS- HELDRINGSTR. 33 
TELEF. K 1899-2788/3052 



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

I AFERROX LOODMENIE. LOODIJZERMENIE. UNIVERSAALMENIE --= 
FABRIEK VAN 

~~~~~~~~~~~~ COMPOSITIEVERVEN 

VOOR DE WELVAART VAN MORGEN 

IN EEN LAND ZONDER ZORGEN 

IJVERT IEDER MET ONS MEE 

BUNDELT KRACHT~N: STEUNT V.V.D. 

N.V. LIJM- EN GELATINEFABRIEK 

TWEE TORENS 

TELEFOON 25242 - DELFT 

N. Y. Scheepswerven " PI ET H El N" 
v.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en P;,pendrecht 

N I E U W B 0 U W EN RE PAR AT IE S 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
inclusief inbouw en revisie van motoren 

D WA R S H E L L I N G EN 2 X 115 meter 
geschikt voor het zwaarste materiaal 

D R 0 0 G D 0 K 115 X 30 meter 
geheel overdekt 

Telephones: 

l{otterdam: 71354-77355 - Dordrecht: 3774-8329 - Uidderkerk: 2102 
voor werf Bolnes Papendrecht Bolnea 

~ modern~ 

BINGHAM&CO. zonwer1ngen 
jalouzieën 

"luxaflex" 

HINGHAM & CO. 
sohiedam 

Botje, Ensing & Co. 
Frieschestraahveg - Hoendiep 

GRONINGEN 

Scl1eepsbou1vers 

en Machinefabrikanten 

Gespecialiseerd in de bouw van motor

kust· & binnenvaartuigen tot ca. 10 m. 

breedte, sleepboten en lichters voor de 

tropen, rnotorbarkasscn, enz. 

N.V. BOELE~S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 

• 
REPARATIE EN NIEUWBOUW 

• 
TELEFOON '7%868 ROTTERDAM TELEGR. BOELE-BOLNES 



Zaterdag 7 maart 1959 - No. 530 

Stemt lijst 4 

DE JUISTE KEUZE OP EEN 
HISTORISCH OGENBLIK 

DONDERDAG 12 MAART zal de belangrijkste verkiezingsdag zijn 
in deze na-oorlogse periode. 

Zowel de Nederlandse volksaard als het sinds 1917 ingevoerde stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging brengen mede, dat VERSCHUI
VINGEN IN DE POLITIEKE VERHOUDINGEN zich in ons land over 
het algemeen slechts langzaam voltrekken. 

Tienduizenden stemmen zijn nodig, om een partij èèn zetel te doen 
winnen of verliezen. 

Doet zulk een belangrijke verschuiving zich toch voor, dan is dat een 
teken aan de wand; dan is dat het onweerlegbare bewijs, dat in ons volk 
een KRACHTIGE WEERSTAND is gegroeid; dat het genoeg heeft van 
het oude en een DUIDELIJKE VERNIEUWING wenst. 

In het jaar, dat achter ons ligt, in 1958, ging het om plaatselijke ver
kiezingen, om de samenstelling van de Provinciale Staten en de Gemeen
teraden. Maar de kiezers, BEU VAN DE BREDE-BASISPOLITIEK van 
socialisten en rechtse groeperingen, deden een duidelijke uitspraak over 
de landspolitiek. 

Zij verschaften de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie die in 
de tienjarige periode sedert omstreeks 1946/48 reeds VOORTDlJREND 
EN GELEIDELIJK was versterkt, een voor onze politieke verhoudin
gen FRAPPANTE OVERWINNING en z~j bezorgden de Partij van de 
Arbeid en de protestants-christelijke partijen een GEVOELIGE NE
DERLAAG. 

De Statenverkiezingen van 1958 brachten het stemmencijfer van 
de V.V.D. van 467.622 (in 1954) op 658.362 en het totale aantal 

Statenzetels voor de V.V.D. van 50 op 63. 
In de twee maanden, die hierop volgden, stelden onze politieke tegen

standers alles in het werk om de indruk, welke deze grote overwinning 
van de V.V.D. op ons volk had gemaakt, teniet te doen. Niets werd na
gelaten om het kiezersvolk een nieuwe liberale overwinning in de zwart
ste kleuren af te schilderen. 

De kiezers, zo hoopte men, zouden van hun "euvele moed" wel zijn 
geschrokken en in het OUDE GAREEL terugkeren. De Gemeenteraads
verkiezingen zouden de V.V.D. wel tonen, dat zij zich te vroeg verheugd 
had en de terugval zou duidelijk en afdoende zijn. 

Duidelijk en afdoende werd de uitspraak inderdaad. 
Maar zij bracht geen terugval, zelfs geen bevestiging van de cijfers 

van de Statenverkiezingen, maar een NIEUWE EN NOG FRAPPAN
TER VOORUITGANG. 

Nóg eens meer dan honderdduizend kiezers en kiezeressen verlieten 
de partijen, waarop zij tot nu toe gestemd hadden en kwamen de V.V.D. 
OPNIEUW VERSTERKEN. 

Deze uitslag werkte ALS EEN BOM onder de reeds zo wankele ba-
- sis van het in zichzelf verdeelde Kabinet. 
Ministers van verschillende richting bestonden het, elkander in partij

vergaderingen over de hoofden van de aanhangers heen te bestrijden. 
De socialistische ministers kregen van de partijleiders van de Partij van 
de Arbeid DE WET VOORGESCHREVEN en op de befaamde "Fakkel
dragersdag" werden de "SOCIALISTISCHE EISEN" openlijk gesteld. 

De situatie werd onhoudbaar en op 11 december STORTTE HET 
KAARTENHUIS INEEN. 

Zal na de 12de maart een NIEUW KAARTENHUIS, sprekend gelij
kend op dat van de 11de december, worden opgebouwd? 

Zullen wij opnieuw worden geregeerd door een Kabinet, dat telken
male MOEIZAME COMPROMISSEN moet tot stand brengen, die stap 
voor stap de doelstellingen van de SOCIALISTISCHE MINDERHEID 
helpen verwezenlijken? 

ATTENTIJ<;!!! ATTENTIE!!!! 

Onzc laatste tclevisic-uitzending heeft plaats op zaterdag, 7 
maart, van 20.27 - 20.34 uur. 

In deze speciale uitzending wordt aan vcrschillende Neder
landers gevraagd waarom zij op de V.V.D. stemmen. 

Commentaar wordt geleverd door mevrouw mr. J. M. Stoffels
van Haaftt>n en prof. mr. P. J. Oud. 

On.ze lijstaanvoerder Prof. Mr. P~ J. Oud in zijn werkkamer thuis 

De politieke verhoudingen staan duidelijk OP EEN KEERPUNT 
maar de leiders van de K.V.P. en van de protestants-christelijke partij~ 
en AARZELEN NOG STEEDS. Zij weigeren zich duidelijk uit te spre
ken en laten de kiezers in het ongewisse of zij eindelijk de consequenties 
zullen aanvaarden. 

A lleen de V.V.D. heeft de moed gehad, zich duidelijk uit te spreken. 
Zij zal bij de komende Kabinetsformatie IN GEEN GEVAL zit

ting nemen in een Kabinet met socialisten. 
De houding van de V.V.D. wordt begrepen ook door duizenden, die 

tot nu toe uit traditie nog steeds hun stem op de lijsten van de Katho
lieke Volkspartij, de Anti-revolutionaire Partij of de Christelijk-Histo
rische Unie uitbrachten. 

Zij zijn gekomen tot de erkenning, dat aan hun RELIGIEUSE OP
VATTINGEN in de V.V.D. geen haarbreed in de weg wordt gelegd; dat 
die in tegendeel daar volkomen veilig zijn en dat hun inzichten omtrent 
de richting, waarin het POLITIEKE LEVEN in Nederland zich thans 
eindelijk zal moeten bewegen, precies gelijk zijn aan die, welke in ons 
verkiezingsmanifest en urgentieprogram zijn uiteengezet. 

Zij willen, met ons, een SOCIALE POLITIEK, maar NIET SOCIA
LISTISCH, een politiek gericht op de bevordering van het PARTICU
LIER INITIATIEF en de eerbiediging van de MENSELIJKE PER
SOONLIJKHEID en zij verlangen het slaken van de boeien, waarin de 
politiek van KOUDE SOCIALISATIE ons ganse economisch en maat~ 
schappelijke leven heeft gesloten. 

Daarom zullen zij hun stem thans - wellicht voor het eerst - uit· 
brengen op LIJST 4, de lijst van de VOLKSPAR TIJ VOOR VRIJHEID 
EN DEMOCRATIE. 

Wij staan op een keerpunt. 
Laat niemand zichzelf later behoeven te verwijten, op dat HISTORI· 

SCHE OGENBLIK de moed te hebben gemist, de juiste keuze te doen! 
A. W.A. 



VRIJHEID EN lJ.l!;lnUOL,_..".~._..,. 

Flitsen van Het Binnenhof (I) derdaad echt begrip voor de positie van 
de ongehuwden bestaat. 

Weduwen· en wezenverzekering ·In Tweede Kamer met alge
mene stemmen aangenomen· Levendige actie van mevr. mr. J. 
M. Stoffels-van Haaften voor de oudere ongehuwden· Amende
ment: terugbetaling premie aan ongehuwd gebleven 65-iarigen • 
Kosten ten hoogste viif milioen gulden· Premie dan 0.03 procent 
hoger • Geen terugbetaling na verlaging vriigezellenbelasting • 
Bii gebrek aan belangstelling amendement ingetrokken. 

De kosten zouden eventueel - over 
tien, twaalf jaar - ten hoogste vijf mil
joen gulden per jaar bedragen op een 
totaal van ongeveer 190 miljoen. De 
premie zou dan verhoogd moeten worden 
van 1.15 procent tot 1.18 procent. 

Van onze fractie onderstreepte mr. 
H. F. van Leeuwen het boven

staande betoog. In de premieplicht van 
de oudere, ongehuwde vrouw ligt voor 
mijn gevoel iets hards en stuitends, zei 
hij. Ik heb in de laatste weken het oor
deel van velen ingewonnen, speciaal van 
vrouwen. "Hard en wreed" was een der De Tweede Kamer heeft vorige week 

na een beperkte behandeling met 
algemene stemmen het wetsontwerp aan
genomen voor een weduwen- en wezen
voorziening. 

Het weduwenpensioen bedraagt 1326 
gulden per jaar voor een weduwe zonder 
kinderen en 1968 gulden per jaar voor een 
weduwe met kinderen. Voor halfwezen 
wordt de normale kinderbijslag verleend 
en volle wezen krijgen een aparte uit
kering. 

Een weduwe heeft recht op het pen
sioen indien zij ten tijde van het over
lijden van haar echtgenoot: a. de leeftijd 
van 50 jaar heeft bereikt of overschreden, 
of b. een of meer kinderen beneden 18 
jaar te verzorgen heeft, of c. invalide is. 

De leeftijdsgrens is 45 jaar voor de ge
vallen waarin de weduwe, wanneer het 
jongste kind 18 jaar wordt, gedurende de 
laatst verlopen vijf jaren in het genot 
van weduwenpensioen is geweest. 

Bij het bereiken van de leeftijd van 65 
jaar vervalt het weduwenpensioen, dat 
stijgt met de AOW-uitkering. 

Jonge weduwen krijgen een tijdelijke 
uitkering gedurende zes maanden indien 
zij jonger zijn dan 'J:1 jaar. Deze termijn 
wordt met een maand verlengd voor elk 
vol jaar dat de weduwe ouder is dan 
26 jaar (maximum twee jaar). 

Ook onze fractie heeft bij monde van 
onze geestverwante, mevr. mr. J. M. 
Stoffels-Van Haatten, uitgesproken hoe
zeer zij de totstandkoming van een we
duwen- en wezenverzekering toejuicht. 

Volgens gegevens uit 1949 had van de 
165.000 gehuwd geweest zijnde 

vrouwen tot 64 jaar (onder wie 40.000 ge
lcheiden vrouwen) 55 procent een jaar
Inkomen van minder dan 1000 gulden. 

Wanneer men dan nog weet dat bij de 
groep van 125.000 weduwen behoort een 
aantal kinderen van ongeveer 110.000, dan 
Is dit een tweede factor waarom wij met 
recht kunnen zeggen, dat de groep we
duwen met kinderen, als geheel een deel 
is in onze Nederlandse volksgemeenschap, 
dat, zo mogelijk, recht heeft op een be
paalde algemene voorziening. 

Dat wij deze voorziening, een bodem
voorziening, vinden door middel van ver
plichte verzekering, is te aanvaarden, al-

Mevr. Stoffels-Van Haaften 
• . . . pleidooi voor ongehuwden ...• 

dus onze woordvoerster, omdat juist door 
het verplicht stellen het vormen van de 
bodem . wordt gewaarborgd, terwijl aan 
de andere kant, omdat het slechts een 
bodemvoorziening is, de prikkel tot het 
zelf treffen van nadere voorzieningen 
blijft bestaan. 

Louter om praktische redenen kon 
mevr. Stoffels-Van Haaften zich 

verenigen met een deelnemen in de ver
zekering van alle Nederlanders van hun 
vijftiende jaar af of zoveel later als zij 
het arbeidsproces binnentreden. 

Aan het trekken van deze conclusie is 
echter het bezwaar verbonden, dat men 
hierdoor een aantal personen onder de 
verzekering betrekt, van wie later blijkt, 
dat zij het risico, waartegen zij zich ver
zekerd hebben, nl. het nalaten van een 
weduwe of wees, nooit hebben kunnen 
lopen. 

Het is de Kamer bekend, dat teveel en 
te intens een beroep is gedaan op het 
solidariteitsgevoel van de ongehuwden 
ten behoeve van voorzieningen voor het 
gehele Nederlandse volk, terwijt juist de 
ongehuwde hiervan de minste vruchten 
plukt. 

Over een herziening van het belasting
tarief voor ongehuwden is in de Kamer 
al bijzonder vaak gesproken - te vaak 
alleen maar gesproken, al dertien jaar 
lang - maar verder dan een platonische 
liefdesverklaring van de zijde der rege
ring is het tot nu toe nooit gekomen. 

meneinde voor het te grote solidari
.1. teitsberoep op de ongehuwden een 

compensatie te vinden, diende mevr. 
Stoffels-Van Haaften een amendement in 
met de strekking de 65-jarigen, die nooit 
gehuwd zijn geweest, een bedrag uit te 
keren gelijk aan tienmaal de laatstver
schuldigde jaarpremie of gedurende hun 
leven een jaarlijks bedrag ter grootte van 
de laatst betaalde premie. Het totaal der 
uitkeringen zou het totaal van de be
taalde premies niet mogen overschrijden. 

;Een dergelijke compensatieregeling of 
overbruggingsregeling, hoewel niet ide
aal, zou naar de mening van onze geest
verwante een hulpmiddel kunnen zijn om 
de ongehuwden enigszins tegemoet te 
komen, zolang totdat door een drastische 
wijziging van de belasting voor onge
huwden een meer bevredigende oplossing 
zou kunnen worden verkregen. 

Op dat moment zou een dergelijke com
pensatieregeling kunnen worden inge
trokken. Er wordt dan tenminste iets 
positiefs gedaan om te tonen, dat er in-

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

• 
Deze Burger 

pittige reacties. .... 
Voor hen, die in loondienst zijn, is de 

situatie minder stuitend, al was het al
leen maar omdat zij looncompensatie ont
vangen. Daarnaast staat echter de groep 
der zelfstandigen, aan wie de premie via 
een aanslagbiljet wordt opgelegd, die 
geen compensatie genieten, doch die 
zichtbaar en voelbaar een flink deel van 
hun inkomen moeten betalen voor al
gemene ouderdomsverzekering en nu 
voor weduwen- en wezenpensioen. 

Onder de oudere vrouwen, voor wie de 
wet in het bijzonder hard en wreed is, 
vallen naast de vrijgezellen - leden van 
de strafklasse - weduwen en gescheiden 
vrouwen, die aan de kost komen door het 
uitoefenen als zelfstandige van een of 
ander beroep of door het verrichten van 
diensten. 

Zij hebben vaak naast inkomen uit ar
beid nog een bron van inkomsten uit een 
pensioen waarvan de koopkracht 
meestal is verwelkt -, een alimentatie
uitkering en soms enig inkomen uit ver
mogen. Ook vallen onder de categorie 
degenen, die op 60-jarige leeftijd zijn ge
pensionneerd. 

Het gaat om een gemengde categorie 
van personen, die het in het algemeen 
niet het gemakkelijkst hebben in het 
leven. De psychologisch moeilijk verteer
bare situatie van deze categorie zal de 
aandacht moeten krijgen. 

Het amendement van mevr. Stoffels
Van Haaften kreeg van de andere 

partijen echter geen enkele steun. Prof. 
Beel had er overwegende bezwaren tegen 
en voor een soort overbruggingsregeling 
zag hij geen reden, omdat de eerste jaren 
de uitkeringen worden gefinancierd uit 
de overschotten van de AOW-premies. 

Onze woordvoerster betreurde de ge
ringe belangstelling voor het amende
ment, waaruit zij concludeerde, dat het 
de Kamer geen ernst is iets te doen, met
terdaad, voor de ongehuwden. Onder 
deze omstandigheden trok zij het amen
dement in. 

Een ingetrokken amendement is altijd 
nog beter dan een verworpen amende
ment, want het is niet uitgesloten, dat 
het amendement kan herleven als in de 

heeft er nu genoeg van. Hij doet er niet meer aan. Hij !.egt de handen 
in de schoot. En blijft zijn ziel in zaligheid bezitten. U bent nu genoeg 
gewaarschuwd. U moet het nu zelf maar weten. U bent mans genoeg 
om te weten wat u donderdag te doen staat 

Ik zeg: u bent nu genoeg gewaarschuwd. Meneer Burger, meneer 
Vondeling, meneer Samkalden en meneer Vermeer hebben u allemaal 
uitdrukkelijk verteld, dat u van de V.V.D. niets goeds te verwachten 
hebt. 

Meneer Romme heeft heel duidelijk uit de doeken gedaan, dat de 
heer Oud ongetwijfeld enige goede eigenschappen bezit, maar dat u 
toch wel van lotje getikt zou zijn als u dacht, dat hij iets nuttigs zou 
kunnen tot stand brengen. 

Professor Zijlstra heeft het, zo mogelijk nog duidelijker gezegd: de 
V. V.D. heeft doodleuk langs de kant van de weg staan kritiseren ter
wijl hij met zijn vrienden zich in het zweet werkten om op hun brede 
basis de noodwoning op te trekken, waarin gij nu zo voordelig woont. 

De heer Bruins Slot vindt die liberalen óók maar niks. Hij vindt de 
heer Bruins Slot wèl iets en in alle bescheidenheid verwacht hij van 
u dat u het met hem eens bent. 

U bent dus genoeg gewaarschuwd. 
Het enige waar u misschien een beetje verwonderd over bent is, dat 

ze allemaal de liberalen helemaal niks vinden en dat ze allemaal voort
durend tegen dat helemaal-niks zijn te keer gegaan. 

Bovendien hebben ze allemaal gezegd, dat ze allemaal zullen win
nen. Waarom, als zij dat zo zeker weten, zij dan nog zo tegen die arme 
meneer Oud moesten uitvaren? 

Enfin, donderdag is het zo ver. Dan wandelt u rustig en recht-op, 
in het bewustzijn van uw staatsburgerschap, naar het schooltje in de 
buurt en u gaat uw rooie-rondje maken. 

Het enige dat ik u nog wilde zeggen is, dat u maar net moet doen, 
of u al de waarschuwingen niet hebt gehoord, en dat u maar kalm op 
Lijst 4 moet stemmen. U zult zien dat het best meevalt. En 's avonds laat 
zult u wel zien, dat er méér zijn geweest, die óók op 4 hebben gestemd. 
Ondanks alle waarschuwingen. 

Wedden dat het voor ons een bèste dag wordt? 
Bij voorbaat geluk gewenst door 
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tweede helft van 1961, volgens afspraak 
tussen regering en Kamer, de wet in haar 
geheel kan worden herzien. 

Als het belastingtarief voor ongehuw
den dan nog niet is verlaagd, is er voor 
het amendement des te meer reden. 

Tot een snelle behandeling van het 
wetsontwerp was prof. Beel alleen 

bereid geweest, indien er geen ingrij
pende wijzigingen zouden worden aan
gebracht, want als minister-president van 
een intermezzo-kabinet wilde hij zijn OP-

MINISTER BEEL 

geen binding 

volger niet binden aan ingrijpende 
nieuwigheden. 

Wijzigingen zouden er volgens de mi
nister kunnen worden aangebracht als er 
met de wet enige ervaring is opgedaan. 
Hij zou de wensen van de Kamer over
brengen aan zijn opvolger. 

Mevrouw Stoffels-Van Haaften over
woog de indiening van een motie om 
deze afspraak tussen de regering en de 
Kamer vast te leggen. Dat initiatief werd 
overgenomen door de vaste commissie 
voor sociale zaken, waarin de gehele 
Kamer is vertegenwoordigd. Met alge
mene stemmen werd de motie aange
nomen. 

Daarin wordt er bij de regering op aan
gedrongen vóór het zomerreces van 1961 
de vraag onder het oog te zien of in de 
wet wijzigingen behoren te worden aan
gebracht. Tevens wordt de verwachting 
uitgesproken, dat de regering tijdig een 
nota zal indienen, aan de hand waarvan 
de Kamer een gedachtewisseling zal kun
nen voeren over de wenselijkheid van aan 
te brengen wijzigingen. 

Een voornaam punt is of de leeftijds
grens moet· worden verlaagd van 

50 jaar tot 45 jaar, waarop algemeen werd 
aangedrongen. Prof. Beel vond het ver
standiger te beginnen met 50 jaar. Als 
men zou beginnen met 45 jaar en het 
later zou blijken, dat 50 jaar beter ver
antwoord is, zou het moeilijk en pijnlijk 
zijn de leeftijdsgrens te verhogen. 

Mevrouw Stoffels-Van Haaften heeft 
ook nog andere wensen geuit (o.a. met 
betrekking tot de positie van de geschei
den vrouw), maar het wetsontwerp on
derging geen wijziging, omdat nu een
maal besloten was tot een snelle, be
perkte behandeling teneinde zekerheid te 
hebben dat de weduwen- en wezenver
zekering uiterlijk 1 januari 1960 in 
werking kan treden. 

Een vroeger tijdstip is niet helemaal 
uitgesloten. 

V. v.D. 
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Overzicht spreekbeurten 
verkiezingscampagne 

V oor deze laatste dagen van onze verkiezingscampagne vindt U onderstaand een 
opgave van data, plaatsen en sprekers voor de vergaderingen, door onze Partij
afdelingen in het gehele land belegd. 

7 maart: 

9 maart: 

10 maart: 

11 maart: 

Westland 
Baam 
De Bilt/Bilthoven 
Leeuwarden 
Haarlem 

Nijmegen 
Kuinre 
Zuidland 
Velp 
Hengelo 
Meppel 
Gorssel 
Wierden 
Culemborg 
Roermond 
Laren (N.H.) 
Voorschoten 
Apeldoorn 
Gorinchem 
Hardenberg 
Deventer 

Breda 
Breukelen 
Alkmaar 
Epe 
Hilversum 
Amersfoort 
Steenwijk 
's-Hertogenbosch 

Heerenveen 
Hoogkerk 

Mr. H. van Riel 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. D. Schuitemaker 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer en 

Mr. W. J. Geertsema 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
H. H. Jacobse 
Mr. F. G. van Dijk 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Ir. L. G. Oldenbanning 
Ir. J. Baas 
Mr. S. Willinge Gratama 
Mr. dr. J. M. H. Dassen 
Mr. J. de Wilde 
Mr. F. Portheïne 
Drs. H. A. Korthals 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Mr. F. G. van Dijk 
Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

en G. Dorsman 
Mr. E. H. Toxopeus 
R. Zegering Hadders 
Mr. H. van Riel 
Mr. W. J. Geertsema 
H. H. Jacobse en Mr. F. C. Vorstman 
Mr. D. Schuitemakcr 
Ir. ]. Baas en Mr. B. P. van der Veen 
Prof. dr. H. J. Witteveen en 

Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. W. J. Geertsema 
R. Zegering Hadders 

Leest U zélf wel 
de veel besproken en vaak geciteerde N.R.C.? 

Zo niet, vraag dan een proeve van recente hoofdartikelen 
in een mapje met "wetenswaardigheden" dat U op 
aanvraag gratis krijgt toegezonden. 

Meldt telefonisch of per briefkaart Uw naam en adres 
met aantekening "Wetenswaardigheden". 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
POSTBUS 824 ROTTERDAM 
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:- SPREEKBEURTEN PROF. MR. P. J. OUD 

In de laatste dagen vóór de datum der verkiezingen kunt U nog 
naar onze Partij-Voorzitter luisteren op: 

Zaterdag 
Maandag 
Dinsdag 

7 maart 
9 maart 

10 maart 

Zuidlaren (JOVD) 
RoHerdam 
Amsterdam 

\l'ri'V"rl'rr'.·.·.·.•.•.•.·.·.-J'.·.·.·.·.-.·.•.·.·.·.········•rl'rl'rl'ri'.Yrl\/'a•a•aWJ".•a•Jia•a"rJJrr'J'rl'.•.•.•.·.·.·. 

Wat de heer 
Ruppert wist, 

maar niet zei 
Schrijvende over de positie van de 

Stichting van de Arbeid kwam het 
Algemeen Handelsblad o.m. tot de 
navolgende conclusie: 

"De behoefte aan een orgaan als 
de Stichting is verminderd, aangezien 
de S.E.R. vele taken kon overnemen. 
Maar wat erger is, de gezindheid is 
eveneens achteruitgegaan. Men is 
weer verpolitiekt en offert op het al~ 
taar der volksmisleiding. 

Wat bijvoorbeeld te denken van 
de volgende passage uit het jongste 
geschrift van de heer M. Ruppert, 
voorzitter van het C.N.V., onder de 
weidse titel "Naar een rechtsorde 
van de arbeid"? 

"Het liberalisme als zodanig kan 
zich stellig niet opwerpen als de pro~ 
motor van het huidige· georganiseerd 
overleg tussen werkgevers en werk
nemers. Dat overleg is er gekomen 
ondanks het liberalisme. En als dat 
liberalisme morgen weer de heer
schappij zou krijgen, dan zou het met 
het georganiseerd overleg spoedig 
gedaan zijn". 

Molenaar en Stikker waren libera
len, evenals de zo actieve maar he
laas te vroeg overleden Slotemaker, 
vele jaren gedelegeerde van de Stich
ting van de Arbeid. Dat weet de heer 
Ruppert", 

Jl errassend grote 
liberale winst in 

Luxemburg 
De onlangs gehouden parlements

verkiezingen in Luxemburg hebben 
een klinkende overwinning voor de 
liberalen opgeleverd. De Luxemburg
se liberale partij wist n.l. haar aan
tal zetels bijna te verdubbelen. 
waardoor zij inplaats van 6 thans 11 
afgevaardigden naar het parlement 
stuurt, dat in totaal 52 zetels telt. 

M.a.w., stemde tot dusverre bijna 
10 % van de Luxemburgse bevolkin~ 
liberaal, thans is het ruim een vijfdê 
deel, dat zich achter de liberale he .. 
ginselen heeft geschaard. 

Merkwaardig in deze is wel de 
soortgelijke politieke ontwikkeling. 
die wij op het ogenblik in ons land 
kennen. 

Het kabinet, bestaande uit christen
democraten en socialisten kwam on
geveer tezelfder tijd als in ons land 
met de meerderheid van de Kamer in 
conflict en ging heen. De liberalen 
vormden evenals in ons land de op
positie. De gelijkenis is wel frappant. 

Moge het Nederlandse volk het 
Luxemburgse voorbeeld volgen! 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

De laatste bel 
Toen ik in mijn jongensjaren schaatsen

reed op de Kralingse IJsclub te Rotterdam, 
trachtte ik van de gelegenheid, dat er ijs 
was, zolang mogelijk gebruik te maken 
door te blijven schaatsenrijden tot de ijs
baan gesloten werd. Dat gebeurde altijd 
om 5 uur 's· middags, als er achtereenvol
gens drie keer een bef werd geluid. De 
laatste bel betekende, dat je nog gauw 
even een baantje reed, polkabrokken 
kocht, voordat je de schaatsen afbond. De 
laatste bel was het onverbiddellijke teken, 
dat het einde van de ijsvreugde in het zicht 
was. 

En zo kan men deze weèk zeggen, dat 
de laatste bel voor de verkiezingsronde 
luidt. Op woensdag, I I maart a.s. des 
avonds is het uit met de actie, welke zo 
intens in vele plaatsen van ons land door 
de afdelingsbesturen en de propaganda
commissies gevoerd is. Dan ontspant zich 
iedereen en komt er een andere spanning, 
n.l. die voor de uitslag, voor in de plaats. 

Een uitslag, waar wij- gezien het enthou
siasme op onze verkiezingsvergaderingen 
-vol vertrouwen op wachten; een uitslag, 
die- zoals prof. Oud heeft gezegd - een 
keerpunt kan zijn in de na-oorlogse poli
tiek; een uitslag, die - gezien ons stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging en het 
stelsel van de grootste gemiddelde bij het 
bepalen van het aantal zetels - geen 
aardverschuiving teweeg zal brengen, 
maar toch wel de mogelijkheid biedt om 
de tendens, welke onder het Nederlandse 
volk aanwezig is, tot uiting te brengen. 
Van Noord tot Zuid kan ik nu rustig schrij
ven, gezien de actie, welke in Limburg ont
ketend is, en van Oost tot West, heeft 
onze Partij haar activiteit ontwikkeld om 
de verkiezingsuitslag voor de V.V.D. zo 
gunstig mogelijk te doen zijn. Zij heeft dat 
gedaan in het vaste vertrouwen, dat het 
liberalisme, dat de liberale gedachte voor 
ons land en ons volk ten zegen kan zijn en, 
indien deze versterkt wordt, mede dienst
baar kan zijn aan de maatschappelijke en 
geestelijke verheffing van ons volk. 

begrippen van verdraagzaamheid, verant
woordelijkheid en sociale gerechtigheid. 
Zij heeft dit gedaan in Pulchri Studio in 
Den Haag, in het Minerva-Paviljoen te Am
sterdam, in de zaal van de Maastrichtse 
Staar in Maastricht en in honderden an
dere zalen in ons land, voor de radio, voor 
de televisie, omdat zij wilde getuigen van 
de innerlijke kracht, van de innerlijke be· 
wogenheid, welke bij haar voormannen be
staat over het liberalisme. Onze Partij 
heeft dit mede kunnen doen door de 
steeds toenemende stroom van nieuwe le
den en door het grote aantal kleine geld· 
bedragen, die haar - gelijk men heeft 
kunnen zien in de wekelijkse verantwoor· 
ding van de penningmeester, door partij· 
genoten en geestverwanten geschonken is. 

De laatste bel luidt. 
Nog even een vergadering bijwonen, 

nog even wat pamfletten verspreiden en 
dan komt de verkiezingsdag zelf. 

Ik wens de Partij, U allen en mijzelf toe, 
dat wij na deze dag met optimisme met 
onze politieke activiteiten verder kunnen 

Onze Partij heeft dit gedaan op grond 
van het feit, dat zij doordrongen is van de 

gaan. 
D. W. DETTMEIJER 
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Flitsen van Het Binnenhof (IJ) 
PBO in bepaalde gevallen nuttig • Overleg tussen werkgevers 

en werknemers zeer waardevol· Maar prof. dr. H. J. Witteveen 
waarschuwt tegen verdere beperking van de concurrentie • Af· 
remmen van de PBO kan daarom nodig ziin. 

Dij de behandeling van de begroting 

van Binnenlandse Zaken, Bezitsvor
ming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorga
nisatie, hebben vorige week in de Eerste 
Kamer vooral de heren Ruppert (AR) en 
Maenen (KVP) aangespoord het tempo tot 
uitbreiding van de PBO te versnellen. 

Daarentegen heeft onze geestverwant, 
prof. dr. H. J. Witteveen, weer gewaar
schuwd het tempo niet te forceren, hoe
wel hij heel duidelijk wilde vooropstellen 
zich geenszins te verzetten tegen het ont
staan van een uitgebreider en intensie
ver overleg over alle problemen in de 
bedrijfstak tussen werkgevers en werk
nemers. 

Wanneer ik zeg, aldus onze woordvoer
der, dat in bepaalde opzichten afremmen 
nodig is, dan is dat alleen om te voor
komen dat de ontwikkeling van de PBO 
de concurrentie in het bedrijfsleven zou 

beperken. 

Die concurrentie in het bedrijfsleven is 
van buitengewoon groot belang voor de 
bevolking als geheel omdat alle consu
menten bij een concurrentie die leidt tot 
prijzen die niet te hoog :r;ijn, tot dienst
verlening enz. een groot belang hebben. 
Ook de arbeidersbevolking heeft daarbij 
natuurlijk een bijzonder groot belang. 

• • • 
staatssecretaris Schmelzer acht voor 

afremming echter al heel weinig 
aanleiding omdat de ontwikkeling toch al 
zo langzaam gaat. Vervolgens zegt hij: al
le projecten voor nieuwe publiekrechte
lijke bedrijfsorganen worden zorgvuldig 
getoetst. De bevoegdheden, die aan de or
ganen worden gegeven, worden ook zeer 
zorgvuldig gedoseerd. Tenslotte wordt de 

Prof. dr. H. J. Witteveen 

uitoefening van die bevoegdheden met tal 
van waarborgen omringd. Daarbij is er 
ook het toezicht van de overheid op het
geen de bedrijfsorganen doen. 

Tegen dit ganse betoog van de staats
secretaris in de memorie van antwoord, 
wilde prof. Witteveen zich nog weer eens 
richten omdat er een onderschatting in 
ligt van enkele tendenties, die in de ont
wikkeling van de PBO niet te miskennen 
zijn. 

De gevaarlijke tendens bestaat hierin 
dat in zeer veel gevallen aan bedrijfschap
pen, die zijn ontstaan, bevoegdheden zijn 
gegeven juist op het terrein van de con
currentie. 

Die bevoegdheden zijn beperkt gehou
den tot de secundaire verkoopvoorwaar
den en de redenering is dan: zolang de 
prijs maar vrij blijft is er geen bezwaar 
tegen die regeling van de bedrijfsorganen. 

* • * 
naar tegenover staan twee argumen

ten. In de eerste plaats moeten wij 
ons bewust zijn dat in verschillende ge-

vallen die andere concurrentiemethoden 
dan de prijs, weleens de meest effectieve 
kunnen zijn om een extra klant aan te 
trekken. Dat is juist de reden waaro,m 
het bedrijfsleven dikwijls van die concur
rentiemethoden gebruik maakt. 

Daarbij komt een tweede argument dat 
nog veel belangrijker is. In vele gevallen 
is in het bedrijfsleven de prijsconcurrentie 
maar zeer beperkt. Er zijn kartels. In an
dere gevallen kan het zijn dat het geringe 
aantal van de marktpartijen of hun nauw 
onderling contact toch leidt tot een geza
menlijk gedrag. Dit is de marktvorm die 
wij in de economische theorie het oligo
polie noemen. 

Daarbij komt nog voor de detailhandel 
dat in vele gevallen de prijs van het eind
produkt door de fabrikant wordt vastge
steld. 

In al die gevallen zal de prijsconcur
rentie zeer beperkt zijn. Dan zien wij dat 
de concurrentie zich in feite dus juist ver
schuift van het terrein van de prijs naar 
dat van sie overige leveringsvoorwaarden. 

• • • 
Diezelfde tendentie komt zeer duide-

lijk naar voren In de moderne prijs
theorie, waar men er op wijst dat bij het 
oligopolie steeds meer de neiging ontstaat 
niet teveel met de prijs te concurreren, 
want zodra men met de prijs gaat con
curreren, kan navolging ontstaan en dan 
is de vrees dat de gehele markt zal in
storten. 

De concurrentie richt zich dus meer en 
meer op allerlei leveringscondities, die 
naast de prijs van belang zijn, maar waar 
de navolging niet zo gemakkelijk zal zijn. 
Hier zien wij een algemene ontwikkeling 
in de moderne concurrentie. 

Dan is een PBO, die juist op dat ter
rein van de secundaire concurrentievoor
waarden regelingen gaat stellen, niet zo 
onschuldig als het op het eerste gezicht 
zou lijken. 

Het zou anders zijn wanneer ook maat
regelen zouden worden genomen om de 
prijsconcurrentie vrijer te maken. Wan
neer dus de bedrijfsorganen in de plaats 
zouden komen van de privaatrechtelijke 
regelingen op de markt. Maar zo is het 
niet. 

• • * 

Interessant is de ontwikkeling van het 

bedrijfschap Slagerij. Dit is een be
drijfschap dat vrij grote bevoegdheden op 
het terrein van de mededinging heeft ge
kregen en een van de weinige bedrijf
schappen dat ook bevoegdheden heeft 
verkregen met betrekking tot het vast
stellen van de prijs. Men mag hier voor
schrijven dat de prijs op basis van de 
kosten van het individuele bedrijf moet 
worden vastgesteld, waarbij dan een cal
culatieschema moet worden gebruikt. 

Men streeft naar een zekere opvoeden
de werking van deze regeling in de be
drijfstak, waardoor de ondernemers be
ter zullen gaan calculeren en dus ook de 
marginale ondernemers met de hoogste 
kosten hun prijzen daarmee in overeen
stemming zullen brengen. 

Dat is heel mooi, maar het is duidelijk 
dat dit zal meebrengen, dat, naarmate dit 
slaagt, de prijzen hoger worden. 

In de jaren 1956-1957 is de winstmarge, 
de nettowinst als percentage van de om
zet, in het slagersbedrijf gestegen van 9,3 
naar 10,9. Dit heeft betrekking op de pe
riode van één jaar. Dit is een aanmerke
lijke stijging, vooral als wij daarbij in 
aanmerking nemen dat de omzet niet on
belangrijk is gestegen, n.l. in de jaren 
1955-1956 met 18 procent en in de daarop 
volgende periode met 3 procent. 

Het bovenstaande is geen bewijs, maar 
de cijfers geven toch een indicatie dat die 
geringe beperking van de concurrentie, 
waar men zo gemakkelijk overheen loopt, 

op zeer merkbare wijze in de prijzen kan 
doorwerken. 

••• 
openbaarheid van de vergaderingen 

van de bedrijfslichamen wordt een 
waarborg genoemd. Maar men kan nooit 
voorkomen dat op belangrijke punten de 
verschillende leden van het bestuur vóór 
de openbare vergadering binnenskamers 
met elkaar tot een overeenkomst geraken. 

Bovendien is openbare discussie geen 
waarborg zolang de privaatrechtelijke re
gelingen op het terrein van de concurren
tie geheim zijn. 

Een waarborg wordt ook genoemd het 
feit dat werknemers mede een plaats in 
het bestuur innemen. Stellig zijn de ver
tegenwoordigers van de werknemers in 
het algemeen zeer bekwaam en hun me
dewerking zal van groot belang kunnen 
zijn. Maar zij hebben weinig oog voor de 
gevaren, die deze regelingen voor de con
currentie kunnen hebben. Over het alge
meen zien wij de vertegenwoordigers van 
de vakverenigingen sterk aandringen op 
het geven van ruimere bevoegdheden aan 
de bedrijfsorganen. 

• • • 
tenslotte wordt als derde waarborg 

het feit genoemd dat de overheid 
toezicht heeft op alle regelingen die wor
den getroffen. 

Het is een waarborg die evenzeer be
staat met betrekking tot kartels en pri
vaatrechtelijke regelingen. Deze waarborg 
kan alleen duidelijke uitwassen tegen
gaan. Kleine beperkingen van de concur
rentie, waarvan wij niet onmiddellijk 
kunnen zeggen dat die nu met het alge
meen belang op een zeer merkbare wijze 
in strijd zijn, zullen hier niet worden te
gengegaan. 

De conclusie moet daarom zijn, aldus 
prof. Witteveen, dat de ontwikkeling van 
bedrijfsorganen met regelingsbevoegdheid 
op het terrein van de concurrentie in 
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ieder geval een zekere beperking van de 
concurrentie zal meebrengen. Nergens ben 
ik nog maatregelen of bevoegdheden te-

gengekomen die tot een grotere concur
rentie kunnen voeren. 

• • • 
nan komen wij dus tot de vraag: is 

het gewenst dat er een zekere be
perking van de ·concurrentie ontstaat. Wij 
zijn natuurlijk in het geheel geen voor
standers van de volmaakte concurrentie, 
de atomistische concurrentie, zoals die in 
de economische theorie eigenlijk alleen 
als een gedachte constructie is uitgevoerd. 

Wel zijn wij voor een redelijke concur
rentie, die een evenwicht bewaart in de 
verhoudingen in het economische leven 
en die ook tot een voldoende vooruitgang 
en beweging in het bedrijfsleven leidt. 

Wij kunnen echter bepaald niet zeggen 
dat enige verdere beperking van de con
currentie gewenst is. Ik stem in, zei prof. 
Witteveen, met mijn collega Tinbergen die 
heeft gezegd: "het zou weleens kunnen 
zijn dat wij de concurrentie te sterk heb
ben ingeperkt". 

Men moet dan concluderen dat de ont~ 
wikkeling van de PBO In deze richting 
gevaren inhoudt. Het zou juist de vakbe
weging moeten zijn die hier zeer waak
zaam moet zijn, want wanneer deze be
perkingen van de concurrentie ontstaan, 
dan zullen in de eerste plaats de meeste 
arbeiders en natuurlijk ook de vergeten 
groepen hiervan het dachtoffer worden. 

• • 
Men streeft er naar meer en meer 

regelingen in mede-bewind door 
de bedrijfsorganen te laten uitvoeren. 
De gedachte om dit te doen lijkt 
mij in principe ook wel juist, aldus onze 
geestverwant, maar men moet ook hier 
de ontwikkeling niet trachten te force
ren. Niet alle regelingen kunnen door 
bedrijfsorganen worden uitgevoerd. 

(Zie vervolg pag. 6) 
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• Verdeeldheid JO 

Nieuw-Guinea 
P. v. d. A. over 
duurt voort 

Sten1de Drees tegen ~iclaself? 

Hoezeer de Partij van de Arbeid 
met het Nieuw-Guinea-vraagstuk 
in de maag zit, is weer eens duide
lijk gebleken tijdens haar verkie
zingscongres, waar dit probleem 
uiteraard moeilijk kon worden 
doodgezwegen. 

Voorzitter Evert Vermeer moest 
dan ook wel toegeven, dat bij de 
voorbereiding van het verkiezings
programma met betrekking tot het 
punt Nieuw Guinea geen overeen
stemming was bereikt. 

Partijbestuurder en Tweede Ka
merlid Scheps zeide o.m., dat men 
geen ambtenaren en onderwijzers 
naar Nieuw Guinea moet sturen, als 
men hen in geval van nood niet wil 
verdedigen, aldus lezen wij in Het 
Vrije Volk. 

Bovendien verklaarde de heer 
Scheps nog, aldus verder De Tele-

VOOR. 

graaf, dat men niet moet uitgaan 
van een zo snel mogelijk afstand 
doen van Nieuw Guinea, maar van 
een zo goed mogelijke verzekering 
van het stoffelijk en geestelijk wel
zijn van de Papoea-bevolking, die 
wellicht pas over 25 jaar zelf over 
haar lot kan beschikken. 

"Zoals bekend", zo voegt De Te
legraaf hieraan toe, "is dit stand
punt bij de jongste algemene be
schouwingen in de Tweede Kamer 
verdedigd door de toenmalige mi
nister-president, dr. W. Drees. 

"De op deze vergadering met het 
oog op dit standpunt ingediende 
amendementen van de heer Scheps" 
aldus vervolgt het blad, "werden 
door een zeer grote meerderheid 
verworpen. D r. D re e s s t e m-
d e ook tegen ...... " 

T.EGEN 
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Verkiezingsfonds 
Denkt aan giro 67880 I 

WAARDE VRIENDEN, 

Een laatste woord van Uw penningmeester vóór de verkiezingen. 
Ik ben buitengewoon dankbaar voor de grote medewerking, die ik van alle 
zijden heb ondervonden om de nodige gelden voor ons verkiezingsfonds 
bijeen te krijgen. Ik kan zonder meer verklaren, dat de resultaten van 
deze acties tot dusverre bevredigend :r:ijn geweest. 
Maar de laatste loodjes wegen het zwaarst! Van alle kanten worden wij 
aangevallen, gelukkig :r:ou ik haast zeggen, want onze tegenstanders 
:r:ijn bevreesd voor onze groeiende macht en aanhang. 
Wij moeten en zullen terugslaan, maar dat kost geld. Mag ik U daarom 
verzoeken nog eenmaal in Uw :r:ak te tasten en ons nog vóór 12 maart, 
de dag van de vrijheid, te steunen? Als U op de avond van deze dag 
gunstige resultaten over Uw radio :r:ult horen aankondigen, zult U kunnen 
zeggen: Ook ik heb mijn steentje bijgedragen! 
Nogmaals mij,n hartelijke dank aan allen. 

SIDNEY J. VAN DEN BERGH, 
Penningmeester. 

De afdelingen, die deze week een extra bijdrage aan het Hoofdbestuur 
overmaakten, :r:ijn: 

Sliedrecht 
Baarderadeel 
Alphen a.d. Rijn 
Kollumerland 
Wageningen 
Wassenaar . . • . 
Oost-Zeeuws-Vlacsnderen 
Waddinxveen • 
Rotterdam • 
E:r:inge • 
Ruinen . 
Renkum/Heelsum/Doorwerth 

f4.000.
f 80.
f 71.
f 100.
f 200.
f 1.022.50 
f 120.
f 32.50 
f 50.
f 180.
f 45.
f 50.-

Van het bedrag van f 4.000.-, dat door de afdeling Sliedrecht aan het 
Hoofdbestuur is overgemaakt, kan als bijzonderheid vermeld worden, dat 
de leden, die dit bedrag bijeen gebracht hebben, ieder een extra bijdrage 
van f 40.- hebben geschonken. 

P.R. F. te R. f 250.-; Ph. G.G. te A. f 15.-; J. H. B. te 's-G. f 5.-; 
K. v. D. te 's-G. f 1.-; C. V. te R. f 1 0.-; A. K. te Z. f 5.-; J. R. 
te W. f 10.-; E. N. te D. f 5.-; W. A. v. Z. te H. f 1.-; J. T. W. 
te A. f 2.-; M. M. te W. G. f 20.-; W. P. D. te C. f 5.-; H. C. v. 0. 
te C. f 5.-; W. M. H. te C. f 25.-; J. S. M. te S. f 40.-; C. F. Y. 
te 's-G. f 10.-; S. H. W. te V. f 15.-; G. D. te D. f 5.-; L. F. D. 
te G. f 10.-; A. v. d. E. te B. f 5.-; T. P. A. te A. f 25.-; W. C. 
P. D. te U. f 2.50; G. v. d. S.-8. te Z. f 5.-; M. E. J. H. te 's-G. f 5.-; 
W. P. R. te A. f 2.-; J. G. A. te W. f 1 0.-; W. B. te A. f 5.-; M. H. 
en P. H.-d. R. te W. f 20.-; A. V. te C. f 5.-; J. E. J. te V. f 25.-; 
A. J. W. te W. f 1 0.-; W. S. te A. f 1 0.-; J. S. Azn. te E. f 5.-; 
E. J. S. teW. f 10.-; G. F. v. L. H. te C. f 2.50; J. H. A:r:n. te V. f 10.-; 
E. S. te R. f 2.50; C. M. H.-d. R. te U. f 5.-; B. K.-S. te A. f 1 0.-; 
C. E.v. L. te 's-G. f 10.-; C. E. te S. f 10.-; R. J. de G. te G. f 5.-; 
H. A. G. te H. f 5.-; R. J. W. B.-F. te V. f 5.-; G. R. W. S. te W. 
f 5.-; S. R. B te N. f 10.-; W. G. teW. f 5.-; L. M. te G. f 12.50; 
G. M. te G. f 12.50; W. H. 0. te H. f 75.-; J. A. K. te W. f 5.-; 
H. C. G. te U. f 20.-; B. v. d. V. te W. f 25.-; E. R. te Y. f 1 00.-; 
A. A. C. v. d. M. te N. f 1 00.-; A. L. v. B. te R. f 500.-; G. v. N. 
te 's-G. f 5.-; H. J. W.-S. te A. f 2.-; W. S. K. te C. f 5.-; J. W. K. 
te E. f 5.-; G. F. R. te E. f 5.-; C. B. W. te W. f 5.-; W. S. A. N. G. 
te 's-G. f 25.-; F. W. v. V. te V. f 5.-; W. J. v. d. V. te L. f 5.-; 
E. K.-L. te 's-G. f 6.-; F.-J. te A. f 1.-; C. H. J. v. H.-B. te 's-G. 
f 10.-; H. v. d. S. te R. f 10.-; S. P. A. H. te R. f 5.-; J. v. d. B. 
te A. f 10.-; G. D. te D. f 5.-; C. G. K. te S. f 10.-; R. d. V. te H. 
f 25.-; P. H. S. te 's-G. f 5.-; B. A. H. te V. f 25.-; R. W. F. U. te A. 
f 2.50; C. P. S. te H. f 3.50; J. R. G. te E. f 50.-; Tj. P. K. te A. f 1 0.-; 
C. v. G.-D. teW. f 10.-; H. H. G. te A. f 10.-; N. J. W. B. te 's-G. 
f 2.50; J. W. te V. f 2.50; H. J. F. te H. f 25.-; N. N. teW. f 10.-; 
H.A. teL. f 5.-; H.A. v. R. te Z. f 10.-. 

Kritische beschouwingen 
over de praktische toepassing van eigen beginselen 
kenmerken het liberalisme, dat wars is van dogmatiek en 
zelfkritiek niet schuwt. 

Daarom is de NRC met haar degelijke 

politieke commentaar 
van veel belang voor het liberale denken in Nederland. 

Een proeve van recente artikelen in een mapje met 
"wetenswaardigheden" krijgt U op aanvrage gratis toe
gezonden. Meldt telefonisch of per briefkaart Uw naam 
en adres met aantekening "Wetenswaardigheden". 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
POSTBUS 824 ROTTERDAM 
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i Kronkel de kronkel i 

I 
I 
I 

I 

"Geen huurverhoging zon~ 
der beperking van de 

bouwprijzen" zo staat het te Ie~ 
zen in punt 2 van het verkie~ 
zingsprogramma van de Partij 
van de Arbeid. 

Het klinkt heel schoon, maar 
de kronkelredenering blijkt pas 
goed als men tevens kennis 
neemt van punt 1 van bedoeld 
programma, dat pleit voor ver~ 
hoging van lonen en salarissen. 

Hoe valt dit te rijmen. Lonen 
en salarissen zijn immers 'n he~ 
langrijk bestanddeel van de 
bouwprijzen? Hogere lonen he~ 
tekenen voorts hogere prijzen 
voor bouwmaterialen. Wat wil 
men nu precies? 

Een van de afgevaardigden 
op het verkiezingscongres van 
de Partij van de Arbeid noemde 
meteen maar het percentage 
van de gewenste loonsverho~ 
ging en stelde dit meteen maar 
op 10%. 

Met deze kronkelredenerin~ 
gen stelt men zich niet bepaald 

........................ ..._ .. 

Copie voor deze rubriek te senden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander

straat 16, Haarlem, 

Eens wal anders 
C?\ e vrouwengroep Kennemerland
-";.,1 Zuid heeft een proef genomen 

met een huisbijeenkol'nst, een proef, 
die goed bevallen is en stellig her
haald zal worden. De meer huiselijke 
en minder vergaderachtige sfeer 
maakte het samenzijn tot wat anders 
dan de bijeenkomsten in een zaal. 
Ook het onderwerp was eens wat an
ders. De spreekster, mevrouw M. Syp
kens-van Weel uit Heemstede, wees 
er in haar inleiding op, dat in de vele 
aanvallen, die in deze verkiezingstijd 
op de V.V.D. gericht worden, onze te
genstanders vaak naar het verleden 
grijpen om daaruit het een of ander 
als wapen tegen ons te gebruiken. Zij 
ook wilde naar het verleden grijpen, 
maar ànders. 

Daartoe vertelde zij de aanwezigen 
over een van de drie begaafde en be
roemde gebroeders Treub, over mr. 
Willem Treub, de liberale staatsman. 
Wàs hij liberaal? Niet ieder noemt 
hem zo. Naar de letter was hij het 

op de bodem der realiteit. Dat 
is niet alleen jammer, maar 
maar vooral ook gevaarlijk en 
bedriegelijk, omdat de kiezer al~ 
dus geen juist beeld van de si~ 
tuatie krijgt. 

Als men de bouwprijzen om~ 
laag wil hebben laat men dan 
beginnen bij het allereerste en 
meest noodzakelijke begin, dat 
is de afschaffing van de dure 
administratieve rompslomp. 
Maar daar hoort men de Partij 
van de Arbeid niet over. 

Dit is een heilig socialistisch 
huisje, dat beschermd dient te 
worden. Een principe~rijderij, 
die ten koste gaat van de eerste 
levensbelangen van ons volk. 

Laat men de vraagstukken 
aanpakken, daar waar dit het 
eerst noodzakelijk is. Met kron~ 
keiredeneringen is ons volk niet 
gediend. 

i • 

-~ ........................... . 

niet geheel, of tenminste niet steeds; 
met de toenmalige liberale partijen 
kon hij het niet altijd goed vinden. Hij 
heeft trouwens in Amsterdam een 
eigen kiesvereniging opgericht. 

Naar de geest kunnen wij hem zeer 
zeker liberaal noemen, zelfs modern 
progressief liberaal, sociaal voelend 
liberaal. 

Gewoonlijk wijzen wij naar de "Kin
derwetten van Houten" wanneer wij 
willen aantonen, dat ook vroeger libe
ralen sociaal voelend waren. Ook 
Treub zouden wij daarbij kunnen noe• 
men, b.v. om zijn strijd tegen de lage 
lonen van de Amsterdamse gemeente
arbeiders. En was hij geen voorzitter 
van de commissie inzake het werk. 
loosheidsvraagstuk? Maar ook was hij 
liberaal in zijn opvatting van de eigen 
verantwoordelijkheid van de mensen. 
Niets voor hem, hen in de watten te 

leggen. 
De levensbeschrijving van Treub is 

tegelijk een beschrijving van enige 
tientallen jaren uit onze vaderlandse 
politieke, maatschappelijke en econo• 
mische geschiedenis. Functies als wet
houder van Amsterdam, kamerlid en 
een paar maal minister, wisselden af 
met wetenschappelijke arbeid als 
hoogleraar. Een droge kamergeleerde 
was hij zeer zeker niet, integendeel, 
een boeiend spreker, met beide benen 
op de grond en een zeer hard werker, 
die in zijn tijd veel tot stand bracht. 
En die daarbij die tijd in veel op
zichten vooruit was: wanneer men nu 
zijn herinneringen en overpeinzingen 
leest, is veel daarvan nog fris en ac
tueel. 

Het was interessant en leerzaam 
over dit alles te horen. J.H.S. 

'-------------------------------~J 



(Vervolg van pag. 4) 
Zeer terecht is in de wet op de PBO 

de vestiging uitgesloten als bevoegdheid 
voor de bedrijfsorganen. Dit is heel 
juist. De bedrijfsgenoten zelf hebhen er 
een groot belang bij nieuwe vestjgingen 

niet te ruim te maken. 
Wij zien echter dat bij de uitvoering 

van de vestigingsbeschikkingen meer en 
meer bedrijfschappen worden ingescha
keld. Dit is nu voor een aantal bedrijf
schappen al het geval. Het gaat daarbij 
vaak zo dat men de voorbereiding van 
de beslissing bij de Kamer van Koophan
del laat berusten, maar de beslissing 
zelf na die voorbereiding laat treffen 
door het bedrijfschap. 

Het komt mij voor, zei onze woord
voerder, dat dit volkomen onjuist is. Ik 
meen dat het al onjuist is de direct be
langhebbenden bij deze zo belangrijke 
n1aterie, zelf in te schakelen, maar in
dien men het zou willen doen, dan liever 
bij de voorbereiding dan bij het treffen 
van de uiteindelijke beslissing. Mijn 
voorkeur zou er echter naar uitgaan dit 
in het geheel niet aan de direct belang
hebbenden te geven. Ik geloof dat dit er 
een voorbeeld van is hoe een te sterk 
streven om alle mogelijke zaken in me
debewind aan de bedrijfschappen op te 
dragen, tot bedenkelijke consequenties 
kan voeren. 

* • * 

Onderling overleg tussen werkgevers 

en werknemers is zeer waardevol 
en nuttig, maar als de organen zich 
vooral hiermee bezighouden, zullen de 
kosten dienovereenkomstig bepet·kt moe
ten blijven. 

De staatssecretaris heeft interessante 
cijfers gegeven over de kosten van de be
drijfsorganen. Terwijl voor de bedrijf
schappen in de overzichten van de 
staatssecretaris een totaal van kosten 
voor de verschillende categorieën van 
bijna 12 miljoen gulden voor de dag 
komt, blijkt dat de totale uitgaven vol
gens de begrotingen, wanneer wij daar 
nog bijvoegen de bijzondere diensten die 
in een aantal gevallen afzonderlijk zijn 
vermeld, uitkomen op ruim 29 miljoen. 

Voor de produktschappen is het cijfer 
iri. de opstelling van de staatssecretaris 
ruim 33 miljoen, terwijl het totaal van 
de begrotingen ruim 44 miljoen is, zodat 
het totaal van de kosten van bedrijf
schappen en produktschappen tezamen 
in plaats van op 45 miljoen uitkomt op 
bijna 74 miljoen gulden. 

Prof. Witteveen had dit uitgezocht. Ik 
geloof, zei hij, dat het nuttig is op deze 
totale kosten te wijzen. Het is altijd 
moeilijk vast te stellen of deze al of niet 
ta hoog zijn. Wanneer men bede'hkt dat 
de publiekrechtelijke organen thans cir
ca een derde van de werknemers omvat
ten, zou men kunnen schatten dat wan
neer de bedrijfsorganisatie het gehele 
bedrijfsleven zou gaan omvatten, de kos
ten dicht in de buurt van de 200 miljoen 
gulden per jaar zouden komen te liggen. 

Dit is stellig niet gering en zeker te
veel wanneer de bedrijfschappen zich tot 
een zeer beperkte taak op het terrein 
van het overleg en het advies zouden 
beperken. 

* * * 

Mijn conclusie is dus, zo besloot prof. 
Witteveen, dat de PBO in bepaal

de gevallen en ten aanzien van bepaalde 
taken nuttig zal kunnen zijn, maar dat 
niets gevaarlijker en onjuister zou zijn 
dan de PBO in geforceerd tempo over 
het gehele bedrijfsleven en met een be
langrijke reeks bevoegdheden uit te 
breiden. 

Wij moeten hier een natuurlijke groei 
hebben naar gelang van de behoeften, die 

• in de maatschappij ontstaan, een ontwik
keling die niet dogmatisch is en waarbij 
alleen bedrijfsorganen worden geschapen 
waarmee een duidelijk en concreet doel 
kan worden bereikt en waarbij aan de 
andere kant geen gevaar voor het alge
meen belang kan ontstaan. 

* * * 
onze geestverwant mr. dr. R. baron 

de Vos van Steenwijk heeft in het 
bijzonder de aandacht gevraagd voor de 
moeilijke financiële positie van de pro-
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Te vroeg oppositielawaai 

M1·. dT. Baron de Vos van Steenwijk 

vincie Groningen. Hij noemde het hoop
gevend dat de regering heeft gezegd ver
rast te zijn door de ongunstige uitkomst 
van de provinciale begroting. Dat is ten 
minste al iets. 

Verder heeft de regering meegedeeld 
dat de moeilijkheden in Groningen moe
ten worden opgelost door speciale doel
uitkeringen. Dat is inderdaad beter dan 
dat men tegen de provincie Groningen 
zegt: verschuif liever de lasten naar de 
toekomst. Het zijn echter platonische 
liefdesbetuigingen. Er moeten nu ook 
daden komen. 

Het antwoord van minister Struijcken 
was echter teleurstellend. Natuurlijk, zei 
hij, zal ik de ontwikkeling van de finan
ciële toestand van Groningen met grote 
aandacht blijven volgen, maar ik kan 
toch bepaald op grond van de cijfers geen 
toezeggingen doen. 

V. v.D. 

--

-
-------
-
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----

Onder de titel "Sollen" troffen wij 
in Het Vrije Volk dezer dagen het 
navolgende stuk aan: 

Het begint erop te lijken, dat de 
opvolgende minister van Verkeer en 
Waterstaat en de huidige minister 
van Justitie ad interim de Nederland~ 
se weggebruiker beschouwen als 
iemand met wie men naar hartelust 
kan sollen. 

Toen de maximumsnelheid werd 
ingevoerd, schiep men de grenzeloze 
wanorde van de ontbrekende aandui~ 
dingen. Pas maanden later kwam er 
een minimum aan voorschriften over 
de te plaatsen borden. 

De bromfietsers weten van zulke 
dingen helemáál mee te praten. Voor 
hen is er nooit rust. Nauwelijks is 
een maximum van veertig kilometer 
ingevoerd of er wordt er ook weer 
een van dertig (in de kommen) voor~ 
geschreven. Het ene ogenblik wordt 
hun "buddyseat" verboden, het an
dere ogenblik (en dan zijn juist deze 
voorwerpen van de brommers ge
haald) blijkt het duozadel weer te 
zijn toegestaan. 

De jongste grap is die met de uit
steeksels op motorvoertuigen. Men 
geeft voorschriften en géén voor
schriften. Men verbiedt scherpe de
len, maar zegt niet precies welke, zo~ 
dat niemand weet waaraan hij toe is, 
publiek noch politie. Men laat bekeu-

--
-
--
-
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Durf je wel? 
4 tegen I ~ -----------------= == = --
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7 
9 

10 
11 

met medewerking van: 

* Alexander Pola 
* Katja Berndsen 
* Rob van Reyn * Anten Dijkman 

maart: 
maart: 
maart: 
maart: 

De Bilt /Bilthoven 
Meppel 
Gorinchem 
Heerenveen 
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ringen maken door een terecht actie
ve politie, maar laat haar dienaren 
weer in de steek door te bepalen dat 
de bekeuringen niet doorgaan. 

De omzendbrief van het ministerie 
van Justitie daaromtrent komt dan 
precies veertien dagen te laat. 

Hij bereikte de politiekorpsen op 
13 januari 1959. Toen wij 13 januari 
1959 te 14 uur bij de afdeling Voor
lichting van het ministerie informeer
den, zei m en ons, dat deze zaak 
hoogst geheim was en dat wij maar 
moesten wachten op beantwoording 
van vragen van een kamerlid ... 

De zaak is nu tot 1 maart "soepel 
geregeld", hoewel er vijf maanden 
van voorbereiding waren tussen de 
afkondiging en de inwerkingtreding 
van het ministeriële besluit, zodat 
niemand meer uitstel verwachtte. 

De KNAC vraagt dan ook juist 
spoed met de berechting omwille van 
de zo hoog nodige jurisprudentie. 

De getroffen maatregelen zijn alle 
op zich zelf voortreffelijk. Maar met 
de uitvoering wordt gesold op ~~en 
wijze die de eerbied niet verhoo\")t en 
die de weggebruikers dol maakt. En 
dát is toch niet veilig?" 

Tot zover Het Vrije Volk. 

Wij vinden het een weinig faire 
methode om de ,.opvolgende" mi
nisters van Verkeer en Waterstaat 
en de tegenwoordige minister van 
Justitie dergelijke verwijten te doen. 
Immers, de gewraakte maatregelen 
werden voorbereid door de socialisti
sche minister Samkalden en diens 
anti-revolutionaire ambtgenoot Alge
ra. 

Zo was het met de maximumsnel
heid. zo was het ook t.a.v. de uit
steeksels op motorvoertuigen. Toen 
men het vorig jaar met allerlei moei
lijkheden kwam te zitten met betrek
king tot de maximumsnelheid hoorde 
men de socialisten niet. 

Reeds vorig jaar was het een pu
bliek geheim, dat de maatregelen met 
betrekking tot het '!~rbod van uit~ 

steekseis aan motorvoertuigen een 
volkomen fiasco vormden. Zo'n fias
co zelfs, dat de verkeerspolitie niet 
in staat was richtlijnen te gevr>n. 
Maar de socialisten zwegen in alle 
talen. 

Het is ook moeilijk critiek te kve~ 
renals er nog een partijgenoot in het 
kabinet zit, die mede verantwoorde
lijk moet worden gesteld voor half
bakken maatregelen. 

Nu de socialisten in de oppositie 
zijn breekt de kritiek eerst los. De he
ren kunnen blijkbaar niet wachten. 
geen dag en geen nacht. 

Dat zij aldus hun eigen mensen 
aanvallen doet er niet toe. Als er 
maar oppositie gevoerd kan worden. 
Doch zo eenvoudig ligt de zaak niet. 
De nuchtere Nederlander laat zich 
niet zo makkelijk om de politieke tuin 
leiden. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Tel. 01700 • 111768 • 114375 
Giro 67880 



Radiorede va11 ons I{ a merlid drs. H. A. Korthals 

Voor een gezonde sociale en economische politiek 
Wij laten hier gaarne volgen de rede, welke het lid van de 

Tweede Kamer voor de V.V.D., drs. H. A. Korthals, op vrijdag 

27 februari j.l. voor de radio hield over de liberale doelstellingen. 

sociale gerechtigheid is voor de VVD een 

essentiële zaak, omdat zij haár ziet als 
een middel tot verheffing van de mens 
en ook als een middel om de mens de 
zekerheid te g·even dat hij geborgen is 
tegen de kwade kansen in het leven als 
gevolg van ziekte, ongeval, invaliditeit, 
werkloosheid bijvoorbeeld. 

Naarmate de verkiezingsdag nadert 
neemt de activiteit van de politieke par
tijen toe. De propaganda wordt steeds 
intenser gevoerd en het behoeft niet te 
verwonderen, dat daarbij soms scherpe 
woorden worden gesproken. Zeker zal 
het u zijn opgevallen, dat sprekers en 

schrijvers van verschillende richtingen 
heel vaak hun pijlen richten op de VVD, 

de Volkspartij voor Vrijheid en Demo

<'l".ltie. 

De VVD maakt zich daarover echter 
~een zorgen. Zij begrijpt, dat de andere 
partijen zich zo heftig tegen haar keren, 
omdat die partijen vrezen een deel van 
haar aanhang a'ln de VVD te zullen ver
liezen, zoals het ook in het afgelopen 

jaar is gebeurd. Gij weet immers, dat 

Drs. H. A. KORTHALS 

.. honderdduizenden achter de VVD .. 

vorig jaar bij de verkiezingen voor de 

Pwvinciale Staten de VVD een voor Ne
d<:'l'iandse verhoudingen ongekend grote 

winst heeft gemaakt. En gij weet ook, 
dat enkele weken later, bij de verkiezin

gen voor de gemeenteraden, het stem
mental van de VVD opnieuw met een ge
weldige sprong omhoog is gegaan. Dit 
zijn feiten, die de andere partijen ernstig 
verontrusten en het is dan ook te ver
klaren dat zij zich zo fel tegen de VVD 
)teren. Zij hopen daardoor aan de snelle 
groei van de VVD een einde te kunnen 
maken. 

Luisteraars, de VVD ziet dit alles rus
tig aan. Zij weet namelijk pat het Neder

l>mdse volk een volk is, dat zelfstandig 
en nuchter oordeelt over hetgeen de par

tijen haar voorhouden. De· VVD meent 
dan ook haar taak het best te verstaan 
wanneer zij niet in de eerste plaats an

deren aanvalt, maar wanneer zij positief 
uiteenzet wat haar beginselen en haar 
politiek zijn. 

En wanneer wij ons dan afvragen 

waar het op de 12e maart om gaat, dan 
weten wij dat het gaat om geestelijke 
waarden èn om de vraag van onze wel

vaart, van ons bestaan dus. 

Om de vrijheid 

De VVD, de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie dus, komt er voor op, dat 

aan elk mens zijn vrijheden en mense

lijke rechten gewaarborgd worden. De 
VVD wenst gezonde democratische ver

houdingen, waarbij de politieke personen 
onafhankelijk en zelfstandig oordelen en 
zich hun verantwoordelijkheid in hoge 
mate bewust zijn en zij waakt tegen toe
standen, zoals die zich in Frankrijk had
den ontwikkeld. 

En wanneer de VVD spreekt over vrij-

heid, dan gaat het haar om het waarbor
gen aan de mens van al hetgeen het le
ven te leven waard n'laakt, en dan gaat 
het haar in het bijzonder er om, dat elke 
mens kan leven naar zijn diepste inner
lijke overtuiging en dat er dus zal zijn 
mogelijkheid voor elke mens om het ge
loof te belijden, dat hem heilig is en om 
de levensbeschouwing te volgen die diep 

in hem verankerd ligt. 
Maar laten wij nu wel precies zijn: er 

zijn er die over vrijheid spreken en die 
vrijheid opeisen, maar dan bedoelen zij 
vrijheid voor zich alleen en erkenning 
van vrijheid bijvoorbeeld vooi- eigen 
godsdienst alleen. De VVD daarentegen 

vraagt ook vrijheid voor godsdienst en 

levensbeschouwing voor de ander. De 
VVD heeft dan ook de gedachte der ver
draagzaamheid hoog in haar vaan ge
schreven. 

Sociale politiek 

Nu zult U uit de woorden die ik heb 
sproken reeds hebben begrepen, dat het 

de VVD in het bijzonder gaat om de 
mens. En nu vinden wij, dat bij alle goe
de maatregelen, die er getroffen zijn in 

de latere tijd aan de mens zelf te weinig 
gelegenheid is gelaten om zich zijn eigen 
leven op te bouwen. Laten wij elkaar 
weer goed begrijpen: er is in ons land 
heel veel gedaan om n'leer zekerheid te 
brengen in het bestaan van de mensen, 
al wil ik dadelijk zeggen dat naar mijn 
1nening nog meer gebeuren moet. :Maar 
daarnaast moet aan de mensen zelf meer 
armslag worden geschonken om een be
staan op te bouwen overeenkomstig hun 
capaciteiten en hun idealen. 

U zult begrijpen, dat ik hiermede mid
den in het probleem gekomen ben van 
de sociale en de economische politiek. 
Die sociale politiek is nodig om de mens 

te versterken in de strijd om het bestaan 
en om hem te vrijwaren tegen vrees. De 
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Vandaar dat men de strijd begrijpen 
Z3l welke dezer dagen door onze fractie 
in de Tweede Kamer bij monde van Me
vrouw Stoffels-van Haaften en de heer 
Van Leeuwen is gevoerd om het stelsel 
van de \veduwen- en wezenvoorziening 
te verbeteren. Zulk een voorziening voor 

weduwen en wezen hebben wij reeds lang 
bepleit en wij zijn dankbaar dat zij nu 
verwerkelijkt zal worden, maar er kle
ven gebreken aan de regeling, die er 
naar onze mening nog uit n1.oeten, b.v.: 
onbillijkheden jegens ongehuwden. 

Verder zal men zich herinneren, hoe 

onzerzijds bij het wetsontwerp inzake de 
oudedagsvoorziening Tnet grote kracht 
verzet is aangetekend tegen de mogelijk
heid om verkregen pensioenrechten aan 
te tasten. Het aantasten van verkregen 
rechten achten wij namelijk sociaal on

recht en daar vcrzetten wij ons tegen. 

Voor de VVD, luisteraars, is het zo, dat 
wij dus een gezonde sociale politiek wil
len en wij wensen niet te tasten aan wat 
bereikt is. 'Wij zien de sociale politiek als 
een muur die om de mens heen gezet is 
om zijn positie te versterken. \Vij willen 
het daarbij echter niet laten. De mens 
moet ook gcleg·enheid krijgen zichzelf te 
versterken. In de eerste plaats door de 
kans te krijgen zich geestelijk te ontwik
kelen. Vandaar onze voortdurende plei
dooien voor goed onder\vijs, \vaaraan nog 
heel veel te verbeteren is; U weet dat zo 
goed, als ik. Maar verder willen wij ook 
dat het volgen van middelbaar en hoger 
onderwijs niet een zaak is van bevoor
rechten alleen, maar wij achten het nood
zakelijk dat bekwame jongeren uit alle 
lagen dp· bevolking de mogelijkheid krij
gen om middelbaar en hoger onderwijs 

te volgen. Want dan zal verwezenlijkt 

worden hetgeen wij als ideaal beschou
wen, n.l. dat elke mens de gelegenheid 
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Dank zij onze vele eigen kantoren in 
het buitenland zijn wij in staat steeds 
een "up to date" voorlichting op het 
gebied van de aldaar geldende voorschrif
ten te verstrekken. 

I I Ook voor U: de HBU I I 
HOLLANDSCHE BANK·UNIE N.v. 
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krijgt om zich te ontwikkelen overeen 
komstig zijn aard en zijn bekwaamhe
den. Bovendien zal dit ons aller belang 
zijn, want op het ogenblik gaat heel veel 
intellect verloren, tot ellende van de be
trokkenen zelf en tot schade van land 
en volle 

(Zie vervolg pag. 8) 
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"' ONBEDOELDE ! • • 
PROPAGANDA I 

De vorige week vermeldden wij 
als goede noot, dat "De Nieuwe 
Limburger" een objectief verslag 
had van de rede van prof. Oud in 
Maastricht en dat de maker van 
dat verslag zich zelfs verweerde 
tegen de mening, dat de Limburg
se katholieke pers de V,V.D. stel
selmatig in haar kolommen zou 
negeren, met de toevoeging: "Im 
n1ers, is dit niet de eerste maal, 
dat Oud in "De Nieuwe Limbur
ger" de plaats krijgt, waarop 
iedere staatsman van formaat bij 
ons kan rekenen". 

De hoofdredactie van het Lim
burg"Se blad, kennelijk van haar 
eigen liberaliteit geschrokken, is 
nu, na een week, n'let een uitvoe
rige nabeschouwing gekornen van 
een harer redacteuren, onder de 

I welsprekende titel: "Een slimme 
prof. mr. P. J. Oud "praatte" de 
V.V.D. christelijk" en met de on-

I derkop: "Vals spel was bijzonder 

I 
pijnlijk voor het gelovige .Lim
burg". 

Onder het portret van prof. Oud 
plaatst zij nu: "Christelijk-nega
tief" en de inhoud van deze opzet
telijk denigrerende beschouwing 
is navenant. 

Deze redacteur zegt, dat de 
Grondwet in 1848 wel werd her
zien, maar dat dit ten aanzien van 
de katholieke emancipatie nog 
niet alles zegt, want: "Let op mijn 
woorden, n'laar niet op mijn da
den" was naar de mening van de 
schrijver "de grondslag voor de li
berale uitbuiting 100 jaar geleden 
in de industriestad Maastricht". 

Deze schrijver heeft blijkbaar 
geen kennis genomen van de dis
cussie van enkele jaren geleden 
tussen nu wijlen prof. Molenaar, 
de toenmalige fractievoorzitter 
van de V.V.D. in de Eerste Ka
mer en Leids hoogleraar in het ar
beidsrecht en mr. Kropman, frac
tievoorzitter in deze Kamer van de 
K.V.P., waarin deze laatste wel 
moest toegeven, dat vele liberale 
werkgevers in die oude tijd (ook 
blijkens het enqueterapport uit de 
tijd van Van Houten) heel wat be
tere werkgevers waren geweest 
dan n1enige andere. 

Het blad spot verder o.a.., dat 
het prof. Oud "blijkbaar heel erg 
dwars zit, dat prof. Romme nog 
altijd meer aandacht heeft voor de 
socialisten dan de liberalen" en 
het meent, dat het aan de "Rooms
Rode smalle basis" van de eerste 
na-oorlogse jaren te danken is ge
weest, dat ons land "zo krachtig 
bestuurd" kon worden. 

Uit een dergelijk betoog is het 
in ieder geval wel duidelijk, dat de 
sympathie van dit Limburgse ka
tholieke blad nog altijd uitgaat 
naar wat het zelf prijst als de 
"Rooms-Rode" voortreffelijke sa
menwerking. 

a D at is het nu juist, wat ook 
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als dit, in al zijn opzettelijke kren
king van het liberalisme, juist de 
beste propaganda voor de V.V.D., 
óók onder de Limburgse politiekI onafhankelijk denkende katholi<'· 
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·volg van pag. 7) 

Bezitsvorming 

danneer ik spreek over versterking 
van de mens zelf, dan denk ik ook aan 
materiële zaken. En dan moet ik zeggen 
er wel zeer verheugd over te zijn, dat de 
VVD het vraagstuk van de bezitsvor
ming zo op de voorgrond heeft geplaatst. 
Ik acht dit van de grootste betekenis. De 
grote massa van het volk moet veel meer 
in de gelegenheid worden gesteld eigen 
bezit te verwerven dan thans het geval 
is. Dat is voor de mens zelf van belang: 
het geeft meer zekerheid in het leven 
en het verstevigt het gevoel van eigen
waarde. Het in bezit krijgen van een 
eigen woning is daarbij wel zeer belang
rijk en in het program van onze Partij 
zijn dan ook middelen aangegeven om 
het eigen woningbezit naast andere vor
men van bezit op doeltreffende wijze ie 
bevorderen. 

Ik heb, luisteraars, gesproken over dB 
noodzaak van meer zekerheid in het le
ven van de mens. In dit verband een an
der punt uit het program van de VVD. 
Gij weet, dat wij geen vertrouwen heb
ben in een van bovenaf geleid economisch 
levC' meer wij bijvoorbeeld zien dat 
in '"" ~"-:tor van de woningvoorziening 
de overheid een overwegende invloed 
heeft, dan lokt dat niet tot navolging. 

Veertien jaar na de bevrijding zitten 
nog tienduizenden in woonellende en 
!;'aat het leed van samenwonen nog 
steeds voort. Wij hebben reeds jarenlang 
een economisch en sociaal verantwoorde 
oplossing van het huurprobleem voorge
staan, maar ook bepleiten wij bevorde
ring van de woningbouw door verschaf
fen van een ruime gelegenheid tot ont
plooiïng van }Mt narticuliere initiatief. 

Economische politiek 
En dit brengt mij op het economische 

terrein. Wij willen zo groot mogelijke 
vrijheid voor het bedrijfsleven, maar ik 
voeg daaraan onmiddellijk toe, dat ook 
de overheid een taak heeft. Ik weet dat 
dit door tegenstanders van ons wel eens 
anders wordt voorgesteld, maar die 
volksvoorlichters weten er dan maar bit
ter weinig van. 

Wij zien een taak voor de overheid op 
economisch gebied, die moet zorgen voor 
gezonde verhoudingen waarbinnen het 
particuliere initiatief zich ontwikkelen 
kan. En dan heeft de overheid bijvoor
veeld als belangrijke taak te zorgen voor 
een gezonde conjunctuurpolitiek, zodat 
het economische leven zich zonder te 
grote schokken ontwikkelen kan, zodat 
ernstige terugslagen met kapitaalverlie
zen, faillissementen en werkloosheid ver
meden worden. Doeleinden van zulk een 
conjunctuurpolitiek dienen te zijn, dat 
een evenwichtige economische ontwikke
ling wordt bevorderd, waarbij de volle
dige werkgelegenheid wordt nagestreefd 
en aan de andere kant de waarde van 
het geld stabiel blijft. Het nastreven van 
een stabiele geldswaarde is daarbij niet 
alleen een sociale eis terwille van allen 
die van een vast inkomen leven moeten' 
maar het bevordert ook de spaarzin e~ 
daardoor het bijeenbrengen van gelden, 
wat absoluut nodig is om werkgelegen
heid te kunnen scheppen voor die velen 
die jaarlijks hun arbeidskracht aanbie~ 
den. 

De V. V.D. is een v o 1 k spartij en daar
om wenst zij de belangen te dienen van 
het gehele volk, van werknemers zowel 
als van zelfstandigen, van hen die wer
ken zowel als van hen die een leven van 
arbeid achter de rug hebben, de ouderen 
dus. 

De V.V.D. staat voorts op de bres voor 
een krachtige middenstand en zij wenst 
een landbouwbeleid dat de instandhouding 
van een zelfstandige boerenstand bevor
dert, en waarbij naast een redelijke be
loning van de arbeid een redelijke rente 
voor het In de bedrijven gestoken kapi
taal gewaarborgd is. 

En mag ik nu verder uit de zgn. mid
dengroepen eens wijzen op allen, die op 
kantoren werkzaam zijn en in intellectue
le beroepen, wetenschappelijke werkers, 
leraren, onderwijzers. Zij zijn in de na
oorlogse jaren in de verdrukking geko
men, evenals de vakbekwame arbeiders. 
Voor hen zetten wij ons daarom in het 
bijzonder In. 

Wij wensen een beloning naar prestatie 
en verzetten ons tegen het socialistische 
streven naar nivellering. 

Wij willen een vermindering van de 
progressie van het tarief der inkomsten
belasting, in het bijzonder ten bate der 
middengroepen, en een vermindering van 
het verschil in belastingdruk voor gehuw
den en ongehuwden. 

Luisteraars, ik moet eindigen. De V.V.D. 
weet dat honderdduizenden achter haar 
staan. Zij vraagt, dat ook Gij haar zult 
steunen. Stemt daarom op no. 1 van lijst 4, 
Prof. Oud. 

RUMOERIG CONGRES VAN 
BELGISCHE SOCIALISl,EN 

Ook onze rode Zuiderburen verliezen 
vat op de jongeren 

Niet alleen de Nederlandse so~ 
cialisten, ook hun Belgische 

collega's zijn thans in de oppositie. 
Wat het oppositie kiezen voor de 
Nederlandse socialisten betekent, is 
zo langzamerhand wel duidelijk ge~ 
worden. De hooggestemde politieke 
salontaal van de "doorbraak~PvdA" 
heeft plotseling weer plaats gemaakt 
voor de vooroorlogse revolutionnaire 
SDAP vocabulaire. 

Niet de massa naar rechts, maar de 
massa naar links moet thans worden 
gewonnen. 

Welnu, de Belgische socialisten 
bevinden zich in een soortgelijk sta~ 
dium. Hoe zeer ook daar het oude 
revolutionaire sentiment weer de 
kop opsteekt, moge blijken uit onder~ 
staand verslag, dat wij in Het Vrije 
Volk aantroffen over het jongste 
tweejaarlijkse congres van de Belgi~ 
sche Socialistische Partij, dat half de~ 
cernher j.l. in Brussel werd gehouden. 
De Brusselse correspondent van Het 
Vrije Volk schrijft hierover als volgt: 

"Het bestuur van de Belgische So~ 
cialistische Partij, de BSP, moet een 
beginselprogram ontwerpen en een 

UIT DE 
Biizonder geslaagde 
propaganda-avond 

te Eindhoven 
De verkiezingsbijeenkomst op vrijdag 

20 februari in de grote zaal van café
restaurant Limburgia is voor de afde
ling Eindhoven een groot succes gewor
den. 

In de eerste plaats moet het de toe
hoorders weldadig aangedaan hebben een 
propaganda-rede van mr. H. van Riel te 
volgen, waarin de positieve doelstellin
gen van de V.V.D. duidelijk uiteengezet 
werden, zonder dat er een schimpscheut 
over een andere partij uitgesproken 
werd, zodat ieder met een versterkt ver
trouwen In de lelding van de V.V.D. huis
waarts kon keren. 

Dat de opkomst op deze avond meer 
dan het dubbele was van wat we in 
Eindhoven gewend waren, roept de beste 
verwachtingen omtrent de uitslag van 
de a.s. verkiezing op. 

Laatste forumavond 
voor de verkiezingen 

De laatste forumavond vóór de verkie
zingen zal worden belegd op 10 maart 
a.s. te Enschede met mej. mr. J. J. Th. 
ten Broecke Hoekstra en de heren G. W. 
Alberts, ir. L. G. Oldenbanning, M. Vis
ser en F. L. van der Leeuw. 

Berkhouwer en Geertsema 
spreken te Haarlem 

Op maandag 9 maart a.s. organiseren 
de provinciale kieskringen Haarlem-Vel
sen van de V.V.D. een openbare verkie
zingsbijeenkomst in restaurant De Leeu
werik, Kruisstraat te Haarlem. Aanvang 
8 uur. 

Ons Kamerlid, mr. dr. C. Berkhouwer 
zal spreken over het onderwerp: "De po
litieke situatie", terwijl mr. W. J. Geert
sema het woord zal voeren over "Het li
beralisme, spiegel en verrekijker". 

Politieke forumavond te Ruurlo 
De afdeling Ruurlo hield dezer dagen 

~en forumavond. 
In het forum hadden zitting de heren 

Van Zutphen uit Winterswijk, lid van de 
Prov. staten van Gelderland, de heer ter 
Kuile, voorzitter van de Kamercentrale 
Nijmegen, de heer Kok, ontvanger der 
gemeente Borculo en de heer Thijsen, 
landbouwer te Neede. 

Vele vragen werden aan het forum 

actieprogram. Het actieprogram in 
nauwe samenwerking met de vak~ 

bonden, de ziekenkassen en de 
coöperaties. 

Binnen zes maanden moeten de 
twee programma's op tafel liggen, 
opdat een buitengewoon congres van 
de BSP er over zal kunnen oordelen. 

Aldus het voornaamste besluit van 
het normale tweejaarlijkse ( admini~ 
stratieve) congres van de Belgische 
Socialistische Partij, dat vrijdag, za~ 
terdag en zondag in het historische 
Volkshuis op het Emile van der V el~ 
depJein in Brussel werd belegd. 

Een heet, rumoerig congres, waar 
af en toe de rethorische stukken af~ 
vlogen. Een geladen, intern beraad 
·gestuwd door de schaduw van verlo~ 
ren parlementsverkiezingen. 

Een bijeenkomst, waarin de allang 
smeulende oppostitie binnen de BSP 
kans kreeg eindelijk te laten merken 
dat men het met het beleid van het 
bestuur en met het beleid van de re~ 
gering~ Van Acker in het laatste jaar 
en de gebruikte propaganda~metho~ 
den tijdens de verkiezingen niet hele~ 

PARTIJ~ 
voorgelegd en op uitvoerige wijze be
antwoord. 

De avond stond op een hoog peil en de 
afdeling Ruurlo kon tezamen met alle 
aanwezigen zeer zeker voldaan zijn. 

Forumavond te Culemborg 
Op maandag 9 maart a.s. wordt in Cu

lemborg een forum-avond gehouden. Het 
forum zal bestaan uit: 
Mr. S. Willinge Gratama, L. N. H. van 
Zutphen, H. de Goede, Th. G. van Ange
ren en ir. W. Kooy. 

Nieuwe afdeling te Bunnik 
opgericht 

Op initiatief van de afd. Zeist werd op 
27 februari j.l. in het wapen van Bunnik 
een oprichtings- en propaganda verga
dering belegd, alwaar werd gesproken 
door mevr. H. Buddingh- de Vries Lentsch 
raadslid te Veenendaal en de heer E. Bos, 
raadslid te Zeist. 

Het resultaat was, dat ook te Bunnik 
een afdeling werd opgericht, een voorlo
pig bestuur werd samengesteld en gestart 
kon worden met 15 leden. 

Mevr. J. C. de Geus overleden 
In de ouderdom van 51 jaar is in Den 

Haag overleden mevrouw J. C. de Geus, 
die gedurende enige jaren administratrice 
van de afdeling Den Haag van onze Par
tij is geweest. Voor hetgeen zij op admini
stratief gebied voor de grootste afdeling 
van onze Partij heeft gedaan, past hier 
een woord van warme dankbaarl\eid en 
eerbiedige nagedachtenis. 

Geslaagde verkiezingsavond 
te Boskoop 

Dezer dagen hield de afdeling Boskoop 
een druk bezochte verkiezingsavond, 
waar het woord werd gevoerd door het 
Tweede Kamerlid mr. dr. C. Berkhouwer. 

Na de pauze was het woord aan de ver
gadering en aan een forum onder voor
zitterschap van de heer M. Booy en verder 
samengesteld uit mevr. F. T. v. d. Torren
Veendorp uit Waddinxveen, lid van de 
Provinciale Staten, wethouder J. C. Bulk 
van Boskoop en de heer G. J. Brouwer, 
inspecteur der belastingen uit Woerden 
en de spreker van de avond, mr. dr. C. 
Berkhouwer. Verschillende vragen wer
den zeer tot genoegen van de aanwezigen 
beantwoord. 

maal eens was of... helemaal niet 
eens was. 

Het leidde tot pijnlijke incidenten. 
Na een hartstochtelijke rede van een 
gedelegeerde uit Namen: "Wij zullen 
weigeren de slappe resoluties goed te 
keuren, wij willen de arbeiders einde~ 
lijk tegemoet komen met duidelijke 
taal, wij hebben er zo genoeg van", 
zetten Waalse congressisten spon~ 
taan de Internationale in. 

De Vlamingen zongen, na enige 
aarzeling mee, het bestuur op het po~ 
dium stond halverwege het lied .- na 
grote verwarring - op, zoals bij het 
zingen van het strijdlied gebruikelijk 
is. 

Achiel van Acker, socialistisch 
oud~premier, bleef demonstratief zit~ 
ten. Deze Internationale was een 
aanval op hem persoonlijk. Na de 
laatste strofe barstte een onbeschrij~ 

felijk tumult los. De Walen eisten 
het heengaan van Van Acker. 

De voorzitter hamerde verwoed, 
doch vergeefs. Achiel van Acker 
bleef onbewogen zijn pijp roken. En 
méér incidenten speelden zich af... 

De ene spreker na de andere, vrij~ 
wel alle kopstukken uit de Belgische 
socialistische beweging, hamerden op 
hetzelfde aambeeld: 

De Belgische Socialistische Partij 
is aan grondige vernieuwing toe. De 
werkmethoden zijn verouderd, het 
bestuur heeft te weinig contact met 
de federaties, de partij heeft de in
vloed op de jeugd verloren, er is veel 
te weinig samenwerking tussen de 
pijlers van de socialistische beweging, 
de vakbonden, de ziekenkassen, de 
coöperaties en de partij. 

Het congres keurde, te elfder ure 
toch nog gekalmeerd, lange resoluties 
goed. Daarin wordt het beleid van de 
nieuwe katholielv-liberale regering 

. categorisch veroordeeld. Plechtig 
wordt verklaard, dat de Belgische ar~ 
beidersbeweging geen enkele inper~ 
king van het stakingsrecht zal dul~ 
den. 

De Internationale aan het slot 
bracht volledige vrede, want van 
Vlaamse en Waalse zijde werd door 
oudgedienden - met een brok in de 
keel - naar voren gebracht dat de 
BSP in tientallen jaren niet zo'n con~ 
gres had beleefd. Juist omdat zo fel 
van leer was getrokken, juist omdat 
er incidenten war·en geweest. 

"Het is", concludeerde een der 
sprekers, "een onbetwisbaar teken 
van nieuw leven, van nieuwe strijd~ 
lust. Er gaat - gelukkig - weer iets 
gebeuren in de Belgische socialisti~ 
sche beweging". 



"DE VRIJE AMSTERDAMMER" 

Rode citeermethoden 
verdoezelen de 

waarheid 
Het Vrije Volks heeft sedert 

enige weken een rubriekje ge~ 
opend onder de naam .. Zonder com~ 
mentaar". 

Zij kondigt deze rubriek dagelijks 
aan met de toevoeging: ,.In deze ru~ 

briek vermeldt Het Vrije Volk -
zonder commentaar - treffende uit~ 
spraken van anderen, uiteraard voor 
reke~!~g van hen, die worden geci~ 
teerd • 

Het is welhaast niet te geloven, 
maar ook wij mochten de eer genie~ 
ten in deze rubriek van ,.treffende 
uitspraken" te worden geciteerd. 

En ziet, op welke wijze Het Vrije 
Volk dit doet. 

IN :OE ,, VOSI<U fL'' 
BETOOG. ·'I kANT 

Onder het opschrift "Jargon" 
plaaktst zij het navolgende stukje: 

"Ook oud~minister Hofstra voerde 
daarbij het woord. En van hem zijn 
we bepaald geschrokken. 

Wij hadden altijd nog van een 
oud~dienaar van de Kroon een zeker 
niveau verwacht. Maar helaas, ook 
oud~minister Hofstra ontzag zich niet 
om het masker der politieke be~ 
schaafdheid af te werpen en te ver~ 
vallen in het bekende SDAP~jargon 
van vroeger, dat het meest geséhikt 
werd geacht om de "arbeidersklasse" 
te naderen en te beïnvloeden. 

Uit Vrijheid en Democratie, 
weekblad uan de VVD. 

Tot zover het citaat. 
Blijkbaar hebben we toch een paar 

zinnetjes geschreven, die Het Vrije 
Volk niet tot de .. treffende uitspra~ 
ken" wilde rekenen en ze daarom 
maar liever aan zijn lezers onthield. 
Doch, dat i~ wel een heel bedenkelij~ 
ke methode van citeren. 

Mocht het Vrije Volk tekort aan 
copy hebben voor haar genoemde 
hoekje dan geven we het blad gaarne -
in overweging ons stukje volledig te 
citeren, of althans niet uit zijn ver~ 
band te rukken. 

Hoe dit ook zij, wat wij schreven, 
schijnt het socialistische zere been 
nogal te hebben geraakt. Vandaar, 
dat wij hieronder volledig laten vol~ 
gen wat wij schreven. Het biedt de 
lezer tevens gelegenheid na te gaan 
wat Het Vrije Volk maar liever weg 
liet. Onder het opschrift "rode televi~ 
sie toont zijn ware gezicht" publi~ 
ceerden wij het navolgende: 

Dat de vrees bij de socialisten erg 
hoog zit, dat zij een nieuwe verkie~ 
zingsnededaag niet zullen ontgaan, 
uit zich o.m. in de bepaald minder~ 
waardige wijze, waarop zij de televi~ 
sie aan hun propaganda dienstbaar 
maken. 

In de meestal onschuldige rubriek 
"Mensen Dingen, Nu", die j.l. maan~ 
dag voorafging aan het zo populaire 
Pension Hommeles en de vertoning 
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uan enige flitsen uit Wim Sonne~ 
veld's nieuwe cabaret, legden zij 
hiervan op bepaald grove wijze getui~ 
genis af. De opzet was geraffineerd 
genoeg, omdat men kon vermoeden, 
dat de "kijkdichtheid" op die avond 
bijzonder groot zou zijn. 

En zo zag men de socialistische 
lijstaanvoerders opdraven, die elk op 
hun wijze, de kijkers "voorlichtten" 
in de politieke verhoudingen, na de 
kabinetscrisis ontstaan, en die niet 
nalieten luide aan te bevelen, dat 
"wie geen rechts kabinet wil hebben 
P.v.d.A. moet stemmen". 

Ook oud~minister Hofstra voerde 
daarbij het woord. En van hem zijn 
we bepaald geschrokken. In ons vo~ 
rig overzicht schreven wij nog, dat 
wij hem, wat zijn debatteermethoden 
betreft, graag op één lijn stelden met 
oud~premier Drees. 

Maandagavond bleek evenwel, dat 
wij ons deerlijk hebben vergist. Wij 
hadden altijd nog van een oud~die~ 
naar van de Kroon een zeker niveau 
verwacht, maar helaas ook oud~mi~ 
nister Hofstra ontzag zich niet om 
het masker der politieke beschaafd~ 
heid af te werpen en te vervallen in 
het bekend S.D.A.P.~jargon van 
vroeger, dat het meest geschikt werd 
geacht om de "arbeidersklasse" te 
benaderen en te beïnvloeden. 

Zo beschuldigde de heer Hofstra 
zijn tegenstanders van "het vergifti~ 
gen uan elke politiek en het onder~ 
mijnen van de democratie". Maar de 
vocabulaire van de oud~bewindsman 
bleek ook nog een "flinkere" en 
"meer stoere" woordenschat te be~ 
vatten, toen hij sprak over "Demago~ 
gisch gechicaneer en het ondermij~ 
nen uan de democratie". Hij behoeft 
aldus uan Voskuil niet ueel meer te 
leren. 

Tot zover ons artikeltje. 
Het heeft de heer Voskuil waar~ 

schijnlijk verdroten, dat hij als leer~ 
meester niet zo hoog door ons wordt 
aangeslagen. Wij nemen tenminste 
maar aan, dat dit de reden is waar~ 
om hij ons ten overstaan van zijn Ie~ 
zers niet volledig aan het woord liet. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Rode verli.iezin~ssin terklaas 
gul met beloften 

• strf)Oit 

Oude man i• ~fin vroe11ere positie 
geheel vergeten 

Het verkiezingscangres van de P.v.d.A. heeft behalve een rede van 
de voorzitter van de rode Tweede Kamerfractie, mr. Burger, tevens een 
verkiezingsprogramma opgeleverd. 

Veel nieuws heeft men overigens in de rede van de heer Burger niet 
kunnen aantreffen. Hij borduurde weer voort op het oude stramien, 
waarbij hij zijn partijgenoten opnieuw inhamerde, dat de socialistische 
ministers door de meerderheid van de Kamer naar huis waren gestuurd. 

De heer Burger praat al maar tegen beter weten in, maar in eigen 
kring is het ook moeilijk te erkennen, dat socialistische bewindslieden 
als hazen zijn weggelopen. 

Wij hebben nu al meermalen betoogd, dat de socialisten in deze de 
zaak volkomen op zijn kop zetten. En da.t hebben wij met f e i t e n 
aangetoond. 

Als men de verkiezingsredevoering van de heer Burger leest, alsmede 
de overige verkiezingsuitspraken van socialistische zijde, dan wordt 
meer en meer duidélijk, dat de socialisti~ ministers onder de druk 
van hun eigen Partij het veld hebben moe'rlrn ruimen. 

De "strijdbaarheid" en de vele beloften, die het volk in het verkie
zingsprogramma van de P.v.d.A. worden gedaan, wijzen daar duidelijk 
op. 

Het doet overigens wel zeer eigenaardig aan, dat zowel het verkie
zingsprogramma als de verkiezingsredevoeringen van de Partij van de 
Arbeid zaken aanroeren en beloften doen, waarover men niet hoorde 
ten tijde, dat de socialisten in de regering zaten. Men hoorde er alleen 
niet van, men was er bepaald ook t e g e n. 

Maar nu de socialisten uit de regering zijn, is alles ineens mogelijk en 
wenselijk. 

De rode Sinterklaas doet gul beloften, doch is helemaal vergeten, dat 
hij die beloften enige maanden geleden nog niet kon inlossen of zich 
daartoe niet bereid verklaarde. 

Vergeetachtigheid is een nare politieke ziekte. Gelukkig echter zul
len vele kiezers van een dergelijke vergeetachtigheid geen last hebben, 
alle schone beloften van de P.v.d.A. ten spijt. 

Trouwens, men heeft van deze zijde wel eens eerder beloften gedaan, 
die prompt niet werden nagekomen toen men weer in de regering zat. 
Het dubbele spel, dat de P.v.d.A. thans speelt is nogal doorzichtig. Mo
ge dit een ieder duidelijk worden, voordat hij op 12 maart ter stembll" 
o· ..... .,+. 



Politiek nieuws uit de hoofdstad ONZE 
AKTIE Liberale 

Nu de Jongeren-organisatie Vrijheid en 
Lemocratie haar tienjarig bestaan her
denkt, is het goed er aan te herinneren, 
dat bij haar oprichting Het Vrije Volk 
smalend sprak van een "doodgeboren 
kind". 

Dat was in die dagen zo de gewone 
manier van spreken onder socialisten. Het 
liberalisme had in hun ogen afgedaan en 
het scheen hun pure dwaasheld te ver
onderstellen, dat de Nederlandse jeugd 
nog enig vertrouwen zou kunnen stellen 
in zijn toekomst. 

De geschiedenis dezer laatste tien jaren 
zal ook onze rode vrienden wel anders 
geleerd hebben. De V.V.D. bleek bij iede
re verkiezing nieuwe aanhang gewonnen 
te hebben, niet in de laatste plaats onder 
arbeiders en jongeren! En terwijl de 
A.J.C. niet tot nieuw leven gewekt kon 
worden en zelfs "Nieuwe Koers" geen 
levensvatbaarheid bleek te bezitten, zodat 
men met de rode jeugd of wat men daar
onder hoopt te vangen "de ruimte" in
gaat (ge behoeft geen socialist te zijn om 
er in opgenomen te worden!) beleeft de 
liberale jeugdbeweging een ongekende 
bloei. De J.O.V.D. zag in het afgelopen 
jaar haar ledental verdubJelen en ook 
met de liberale studentenorganisaties gaat 
het best! 

Niet alleen numeriek bloeit de liberale 
jeugdbeweging, maar ook - en zeker niet 
minder - kwalitatief. Haar rapporten, 
haar congressen en haar vergaderingen 
geven bij voortduring blijk van gedegen 
bezinning op de politieke vraagstukken 
en uit haar gelederen springen reeds nu 
de figuren naar voren, die in de naaste 
toekomst niet alleen een waardevolle ver
sterking van het liberale element in onze 
vertegenwoordigende lichamen zullen be
tekenen maar tevens de exponenten zijn 
van een onder de jeugd herlevend ver
trouwen in de kracht der liberale begin
selen. 

J.l. maandagavond zagen wij dit beves
tigd in een grote samenkomst, voor de 
Amsterdamse J.O.V.D. afdeling en de Am
sterdamse liberale studentenvereniging in 
de congreszaal· van Krasnapolsky belegd. 

Mr. 4. ~,. van Hall 
Met de op 88-jarige leeftijd overleden 

mr. A. F. van Hall is uit ons openbare 
leven een man verscheiden, die mocht 
gelden als een typisch figuur van de 
oude liberale garde. Toen wij hem, zo'n 
halve eeuw geleden, !eerden kennen, was 
hij penningmeester v'ln het Centraal Co
mité der Vrijzinnige Kiesvereniging 
"Vooruitgang", waar hij samenwerkte 
met mannen als dr. H. F. R. Hubrecht en 
mr. J. Kappeyne van de Coppello. Ook 
van het hoofdbestuu•· der Liberale Unie 
maakte hij in gelijke functie deel uit. 
Wij herinneren ons, hoe zeer hij ook daar 
werd gewaardeerd door zijn mede
bestuursleden onder wie de oud-ministers 
Goeman Borgesius, van Raalte en Fock, 
niet alleen voor de toewijding waarmee 
hij de financiën der partij verzorgde, 
maar ook om zijn heldere politieke ad· 
viezen. 

Ook nadat hij tengevolge van de ge· 
wijzigde politieke situatie - de samen
smelting van vrijzinnige groeperingen ïn 
de Vrijheidsbond - zijn functie had neer
gelegd, bleef hij de liberale zaak getrouw, 
steeds bereid van raad te dienen, zo vaak 
hem daarom werd gevraagd. 

Bij zijn heengaan is in de dagbladen 
gewag gemaakt van zijn grote verdiensten 
op het terrein van het Amsterdamse fi· 
nanciële leven. Ons i5 het een behoefte 
hem te gedenken als een, die zijn grote 
gaven ook in moeilijke jaren in dienst 
heeft gesteld van hat liberalisme. Hoe 
menig maal hebben wij op zijn kantoor 
of in zijn woning aan de Keizersgracht, 
waar hij de buurman was van zijn zwa
ger Walrave Boissevain, overleg gepleegd 
over hetgeen ons in concrete situaties te 
doen stond. En hoe werden wij daar tel
kens weer getroffen door zijn brede op
vatting van de liberale beginselen! 

• 1ongeren 
Daar waren nu weer honderden Amster
damse jongeren saamgestroomd, niet om 
het tienjarig bestaan van het "doodgebo
ren kind" te vieren (dat komt straks nog!) 
maar om te luisteren naar wat twee hun
ner te zeggen hadden over de komende 
verkiezingen. Twee hunner, die door de 
V.V.D. te Amsterdam op een verkiesbare 
plaats op de candidatenlijst zijn gebracht: 
mevrouw Haya van Someren en de voor
zitter van de J.O.V.D. H. H. Jacobse. 

Laat ons maar dadelijk zeggen, dat het 
ons een onverdeeld genoegen was naar 
deze spreekster en spreker te luisteren. 
Beiden gaven blijk van vlot redenaars
talent en van een diep gefundeerde libe
rale visie op de vragen van de dag. Hier 
was - naar de heer Jacobse het uitdruk
te - "jong liberalisme" aan het woord, 
dit niet te vcrstaan als tegenstelling tot 
oud-liberalisme, doch integendeel, als 
principieel liberalisme, dat juist omdat het 
principieel liberaal is eeuwig jong blijft. 
Een liberalisme, dat lééft en weerklank 
vond onder de talrijke jongeren, hier te
samen, getuige de regen van vragen, die 
de inleiders na de pauze gelegenheid ga
ven op allerlei punten hun inzichten na
der uiteen te zetten. Wij hadden groot res
pect ook voor de wijze waarop mevrouw 
van Someren en de heer Jacobse dit de
den: beknopt, en toch diep op de dingen 
ingaande, gevat maar zonder ooit te 
trachten er zich met een debatershandig
heidje uit te redden. 

Deze liberale Jongeren-avond maakte 
het ook ons ouderen opnieuw duidelijk, 
dat er onder ons een generatie is opge
groeid, die met het liberalisme ernst 
maakt en die daarom van het liberalisme 
iets verwacht tot heil van de toekomst van 
ons volk. Welke oudere liberaal zou zich 
daarin niet van harte verheugen? Hij ziet 
hierin immers de beve~tiging van wat ook 
aan zijn leven inhoud· en stuwkracht heeft 
gegeven: onwankelbaar geloof in het libe
ralisme als geesteshouding en als enig 
juist beginsel van staatkundig beleid, zo
als mevr. van Someren het kenmerkend 
noemde. de R. 

Ondanks de korte tijd van voorberei
ding is onze afdeling erin geslaagd, de 
verkiezingsaktie even krachtig te voeren 
als in andere jaren. 

Overal waar van gemeentewege recla
me-ruimte beschikbaar werd gesteld, ziet 
men de borden en de affiches van de 
VVD, die in felle kleuren de aandacht der 
voorbijgangers vestigen op lijst 4, mr. 
Oud. 

Door de grachten vaart de boot, ditmaal 
met een "ijsbreker" als zinnebeeld voor 
het streven van de VVD om politieke ver
starring te doorbreken. De reclamezuilen 
zijn weer bekroond met een VVD-dak. 

Vier reclamewagens dragen onze leuzen 
voor sociale rechtvaardigheid uit. Onze 
verkiezingskrant - in een formaat zo 
groot als nooit tevoren eens verscheen 
en met een rijke inhoud - is in 300.000 
exemplaren huis aan huis bezorgd. 

In de laatste dagen voor de verkiezin
gen gaat nog een folder in tweehonderd
duizend exemplaren uit. De advertentie
campagne in de dag- en weekbladen is in 
volle gang. En tot besluit van de aktie 
spreekt, als gewoonlijk twee dagen voor 
de verkiezingen prof. Oud de Amsterdam
se kiezers toe. 

Mogen wij donderdagavond in De Poort 
van Kleef kunnen constateren, dat al de
ze aktiviteiten resulteren in een daverend 
vcrkiezingssucces. Da'lr kan alsnog iedere 
geestverwant het zijne toe bijdragen door 
deze laatste dagen in eigen kring de kie
zers op te wekken: Stemt lijst 4, mr. P. 
J. Oud! 

UITSLAG VERKIEZINGEN 

DONDERDAG 12 MAART 

des avonds vanaf half negen 

voor leden en belangstellen

den gelegenheid in "Die Porte 

van Cleve", N.Z. Voorburg

wal, de uitslagen der verkie

zingen te volgen. 

H. E. STENFERT J{ROESE N.V. - LEIDEN 

ENIGE ASPECTEN VAN HET MODERNE LIBERALISME 
door 

Prof. Mr. P.J. OUD, Prof. Mr. N. E. H. VAN ESVELD, Dr. J. ALERS, 
Ds. JOH. P. VAN 1\IUJ,LEM, Mr. H. VAN RIEL 

met een voorwoord van Mr. TH. BAKKER. 
/5.90 

Deze bundel bevat een vijftal voordrachten over het moderne - of zoals Mr. 
Van Riel het uitdrukt - "eigentijdse" liberaiisme, zoals wij dat in ons land 
na de tweede wereldoorlog kennen. Aangezien over het hedendaagse liberalisme 
vrijwel geen literatuur bestaat, vormt deze uitgave een belangrijke bijdrage tot 
de kennis van het Nederlandse politieke denken. 
Voor allen die op de hoogte willen zijn van de politieke ontwikkeling der laatste 
jaren, zullen de gegeven beschouwingen van grote waarde zijn. 

Verkrijgbaar in de boekhandel 

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

Prof. mr. P.J. Oud 
spreekt te 

10 maart 

de grote 

Amsterdam 

te 20.15 uur 

zaal van 

op 
. 1n 

BELLEVUE (ingang Leidsekade) 

over: 

en "De V.V.D. 
verkiezingen" 

de 

r 
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Redactle-aecretarle: G. Stempber. 
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De heer Uitroen 
door Amsterdamse 
leden gehuldigd 

Op 1 oktober 1957 heeft, naar men 
weet, de administrateur van onze Am
sterdamse afdeling, de heer S. S. Citroen, 
zijn functie neergelegd, na 36 jaar voor 
het liberalisme in de hoofdstad te zijn 
werkzaam geweest. 

Hij bleef echter adviseur van het be
stuur en in deze kwaliteit heeft hij ook 
in belangrijke mate nog deelgenomen 
aan de werkzaamheden voor de ·succes
volle verkiezingsacties van 1958 en voor 
die, welke thans bijna is afgesloten. 

Op waardige wijze heeft het dagelijks 
bestuur van de afdeling destijds afscheid 
van hem genomen, waarbij hem een stof
felijk blijk van waardering werd over
handigd. 

Plannen om t.z.t. nog tot een speciale 
huldiging ook door zijn naaste vrienden 
uit de afdeling te komen, werden on
middellijk gesmeed en zaterdag j.l. is 
daaraan nu uitvoering gegeven. 

Als voorzitter van het comité van uit
voering sprak de heer J. R o z e m a n, 
een der Amsterdamse leden van Provin
clale Staten van Noord-Holland voor de 
V.V.D., die hem en zijn echtgenote op 
hartelijke wijze dank en hulde bracht. 

Hij schetste daarbij in den brede de le
vensloop van de heer Citroen, hoe deze 
36 jaar lang de ziel is geweest van de li
berale activiteiten in de hoofdstad en 
hoeveel persoonlijke vrienden deze zich 
daarbij heeft verworven. 

De heer Rozeman bood de heer en me
vrouw Citroen tenslotte een televisietoe
stel aan en het restant der spontaan bij
eengebrachte gelden werd hem onder en
veloppe overhandigd. 

De handtekeningen van de deelnemers 
aan dit afscheidscadeau waren in een 
memorandumboek met namenlijst verza
meld, dat hem eveneens werd aangebo
den. 

Deze huldiging kon, dank zij het aan
bod van de heer H. :r. Scheltema, op de 
"liberale grond" van Damrak 91 worden 
gehouden, waar, als altijd, de heer 
Scheltema zijn gasten joyeus ontving. 

De heer Citroen dankte voor de huldi
ging door zovele goede vrienden, welke 
hem en zijn vrouw bijzonder had getrof
fen. 

~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Laatste appèl 
A.s. dinsdagavond sluit onze par

tijvoorzitter, Prof. mr. P. J. Oud, 
de verkiezingscampagne af met 
een spreekbeurt in Amsterdam. 

Wij wekken nogmaals onze Ie
den op deze vergadering, die ge
houden wordt in de grote zaal van 
Bellevue, bij te wonen. De aan
vang is gesteld op 8.15 uur. Ingang 
Bellevue, Leidsekade • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



"Houdt de vrijheid hoog!" 
TELEVISIE RADIO 

WIJ_JLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1906 

GRAMO 

KORTE HOOGSTRAAT UI 
ROTTERDAM 

Telefoon 117640 <3 lijnen) 
Tussen Gerzon en V. & D. 

TAPE-RECORDERS 

N.V.A. Prins Th. zoons Aanneming MaatschappiJ 

SLIEDRECHT 
Telefoon 8 

* Bagger· en Havenwerken 

C. VAN DER GIESSEN & ZONEN's 

SCHEEPSWERVEN N.Y. 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

GEBR.BODEGRAVEN 
NIEUWKOOP 

* Fabriek van Metaalwaren 

* IJzerhandel 

Telefoon 01725 nr. 104 en 289 

BEGRAFENIS 

Opgericht 
1887 

TRANSPORT 

CREMATIE 

W. J. INNEMEE & ZN. N.V. 
DEN HAAG, 
Denneweg 71, 

Tel. 115940 

HAARLEM, DELFT, LEIDEN, 
Oranjekade 1, Vlamlngstr., 46, Hogewoerd 82, 
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Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

ST AALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 
TELEF. 01896--2541--2542 

o ....... . 

Specialisten 
in 

Corduroys 
en 

Manchester, 

o.a. bijzonder geschikt 

voor sport· en tuinkleding 

Firma Willem Kleijkamp 
·Lijnbaan 66 

ROTTERDAM 

• 
Grote keuze 

ROTAN MEUBELEN 
in mooie vormen. 
Gemakkelijk zittend. 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 
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Dank aan onze 

'Werkers! 

-
-----
§ --
= = -

Onze partij de derde in het land 
van 13 op 19 zetels 

-
= 

--= --

Het mcee:;t opmerkelijke feit uit deze verkiezings

nitslag achten wij in het vroege morgenuur waarin wij 

dit commentaar schrijven, dat onze partij, de V. V.D., 

thans de 3e politieke partij in ons land is geworden. 

Wij zijn nu 12 jaar geleden onze verkiezingsacties 

hegonnen als 6e partij. Wij st01ulen toen onder de 

Communisten, de Christelijk Historischen en de Anti-

Revolutionairen. 

Suc('essicvelijk hehhc~n wij hij de versehiJlende 

Tweede Kamerverkieûngen een hoger nummer op de 

ranglijst gehad en thans kunnen 

§ wij, als er weer een Tweede Kamer

- verkiezing komt, het lijstnummer 3 = 
5 

voeren. 

2 
Uitermate verheugend is ook de 

_ groei van onze Tweede Kamer

- fractie va11 13 tot 19 zetels, liet 

--= -= 
=----
----= -----------= EE ; 
i 
i -~ = 

vele werk, het toegenomen Euro-

pees- en internationaal contact, 

vraagt zoveel tijd van de volksver-

tegenwoordigers, dat het voor de 

partij zeer gunstig is, als de te 

verrichten arbeid kan worden ge· 

spreid. 

Een zekere teruggang constate

ren wij in de grote steden, vergeleken bij de Gemeen-

teraadsverkiezingen van 1958, maar men kan deze 

uitslagen niet goed met elkaar vergelijken, want bij 

Gemeenteraadsverkiezingen spelen lokale omstandig

heden altijd een belangrijke rol. 

Dankbaar 1nogen wij, gezien de actie, welke onze 

partij dit keer in Limburg gevoerd heeft, zijn, over de 

behaalde resultaten, zowel in de provincie Limburg als 

§ in de stad Maastricht. In de provincie Limburg stegen = 

. In de stad Maastricht steeg ons kiezerskorps van 

778 bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen tot 

2. 73:3 thans. 

De politieke situatie is floor (Ie uitslag van deze 

verkiezing wel iets gemarkeerder geworden. 

tendens tegen dirigistische maatregelen, welke de 

laatste tijd al te bespeuren viel, is duidelijker 

De 

ge-

worden. De invloed van het communis1ne, dat na 

de oorlog in ons land steeds aan kracht heeft in-

geboet, is nog kleiner geworden, een feit, waarover 

men zich slechts kan verheugen. 

De teruggang bij de Anti-Revo-

lutionairen en de Christelijk-Histo-

risehen is doorgezet, de K.V.P. is 

stationair gebleven. 

Er was een zekere spanning, 

hoe de Pacifistisch Socialistische 

Partij het er af zou brengt~n en 

deze heeft, gelijk velen verwacht 

hadden, 2 zetels kunnen behalen. 

Het Gereformeerd Politiek Ver

bond heeft thans mede één zetel 

gekregen. 

Dat de S.G.P., de partij van 

dominee Zandt gelijk zou blijven, 

lag in de lijn der verwachtingen. 

De P.v.d.A. heeft een verlies van 3 zetels te incas-

seren, maar heeft kans gezien zich te herstellen van 

het grote verlies bij de Statenverkiezingen. 

Alles bij elkaar: een succesvolle en zeer verheugen

de uitslag voor onze partij, de V.V.D. 

Dank voor het vele werk, dat door honderden in 

alle gelederen van onze partij is verricht voor het 

hereiken van dit fraaie resultaat: 

-___", 

-

---

--

E wij van 3401 stemmen of 0,9% in 1956 tot 10.347 "Onze Partij de derde van het land.". I stemmen of 2,5% titans. DETTMEIJER ; 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof leden - in de gelegenheid moeten zijn 
gesteld de informatieve besprekingen 
betreffende de onderwerpen, waarvoor 
hun bijstand was ingeroepen, bij te wo
nen, te analyseren en suggesties te doen 
voor te stellen vragen". 

Interpellatie Europese kolencrisis • Overbodige motie van de 
PvdA verworpen • Eerste rapport militair aankoopbeleid • Me· 
ningsverschil over inschakeling deskundige buitenstaanders 
Debat uitgesteld· De spiit-optanten • Nieuw pleidooi van mr. dr. 
R. H. baron de Vos van Steenwiik. 

,.Daarbij zou hun dan inzage moeten 
worden gegeven van aiie bescheiden en 
gegevens, waarover de commissie be
schikte. Op grond van al dit materiaal 
zouden zij de commissie deskundige ad
viezen hebben kunnen verstrekken", 

I
n de laatste vergadering van de Twee
de Kamer voor de verkiezingen, 

heeft de heer Nederhorst (PvdA) vorige 
week een interpellatie gehouden over de 
Europese kolensituatie. 

Hij diende een zeldzaam lange motie in, 
waarvan de kern was: de sociale positie 
van onze Limburgse mijnwerkers moet 
onaangetast blijven; let op het belang van 
de Rotterdamse haven bij de Duitse ko
J.en-importen; zorg dat de moeilijkheden 
in het buitenland niet op ons worden af
gewenteld. 

Het was een heel lange motie en tijdens 
de voorlezing, waaraan geen eind scheen 
te komen, hoorde men reeds lachend 
mompelen: 

"Dat is geen motie; dat is een verkie
zingsmanifest". 

De motie werd ingediend, nadat mi
nister Zijlstra slechts even tevoren na
drukkelijk had verzekerd, dat als in de 
Raad van Ministers van de EGKS onder
handelingen worden gevoerd over even
tuele produktiebeperking, voor de Neder
landse regering de belangrijkste overwe
ging zal zijn: hoe kunnen wij de werkge
legenheid voor onze mijnwerkers in Lim
burg continueven. 

Toch kwam de PvdA met haar motie, 
klaarblijkelijk om tegenover de KVP een 
goede beurt te maken bij de kiezers in 
Limburg. 

* • 
* 

Namens de KVP-fractle verklaarde de 
heer Janssen de motie overbodig. 

Op het terrein van de Europese economi
sche politiek weet de Kamer al javenlang 
wat zij aan minister Zijlstra heeft. Zijn 
standpunt stemt volkomen overeen met 
de inhoud van de motie. 

Sober en rustig verklaarde ook prof. 
Oud, dat onze fractie tegen de motie zou 
stemmen omdat zij overbodig was. 

Scherper drukte de heer Hazenbosch 
(AR) zich uit. De motie heeft alleen pu
bliciteitswaarde, zei hij. 

Met uitzondering van de alinea, waarin 
de regering wordt verzocht spoed te be
trachten met het vaststellen van "eenN 
Nederlands energiebeleid (nietszeggende 
vaagheid; welk beleid?) had minister Ziji
stra tegen de motie geen bezwaar. 

De Kamer had er ook geen bezwaar te
gen, maar zij vond de motie overbodig. 
Bovendien was geen diepgaand debat mo
gelijk geweest, omdat minister Zijlstra 
zich in zijn antwoorden had moeten be
perken met het oog op de aanstaande 
internationale onderhandelingen. Hij wil
de niet in het openbaar de kaarten op 
tafel leggen die hij denkt uit te spelen, 

De interpellatie had daardoor een on
rijp karakter. Met 42 tegen 52 stemmen 
werd de motie verworpen. Alleen de 
PvdA en de communisten stümden vóór. 

Op 5 februari was de termijn afgelo
pen waarvoor de negen leden van 

de Hoge Autoriteit van de EGKS zijn be
noemd. Een nieuwe benoeming is tot nu 
toe achterwege gebleven en daarom had 
de heer Nederhorst ook een motie inge
dj,end, waarin er op werd aangedrongen 
spoed te betrachten met de nieuwe benoe
ming. 

De benoeming is vertraagd door het af
treden van het Italiaanse kabinet, ver
klaarde minister Zijlstra, maar op 16 en 
17 maart zal de Raad van Ministers in 
Brussel bijeenkomen, ook voor de nieuwe 
benoeming van de leden der Hoge Autori
teit. 

De motie werd met 37 tegen 58 stem
men verworpen. Alleen de PvdA steunde 
de motie. 

• • • 

I
n het begin van de vorige week is 

het eerste uitvoerige rapport ver
!!Chenen van de bijzondere commissie uit 
de Tweede Kamer, die een onderzoek in
stelt naar het militair aankoopbeleid. 

Er blijkt uit, dat er in de helmen-affaire 
helemaal niets heeft gedeugd, maar dat 
overigens niet mag worden gesproken 
van een volkomen falen van het beleid. 

Er zijn echter wel afkeurenswaardige 
fouten gemaakt en er zijn diverse tekort
komingen gebleken, waarvoor zowel mi
nister Staf als staatssecretaris Kranen
burg (PvdA) verantwoordelijk worden ge
steld, maar de commissie heeft ook begrip 
getoond voor de enorme taak in korte 
tijd een geheel nieuw, reusachtig legerbe
drijf op te zetten. 

MINISTER STRUIJCKEN 
• • • • beroep op woningnood .••• 

De commiSSie heeft voorts uitgespro
ken, dat zij niet de indruk heeft, dat 
majoor K. aan het in hem gestelde ver
trouwen heeft voldaan. "Zijn verhouding 
ten opzichte van de heer Van Benthem 
was van te persoonlijke aard, waardoor 
zijn ambtelijke verhouding sterk aan zui
verheid heeft ingeboet". 

Minister Staf is voldaan over de ver
klaring van de commissie, "dat bij het 
onderzoek is gebleken dat in het directo
raat materieel landmacht - overigens 
ook in andere diensten - een aantal be
kwame officieren en ambtenaren dienen, 
die hun taak met grote toewijding en met 
bekwaamheid verrichten. Over het geheel 
genomen zijn zij er in geslaagd het aan
schaffingsprogram te realiseren zoals de 
leiding zich dat had voorgesteld". 

• • • 

AIIe conclusies van de uit twaalf leden 
bestaande commissie zijn getrok

ken met eenstemmigheid. Er is alleen 
verschil van mening geweest over de in
schakeling ·van deskundige buitenstaan
ders. 

"De overgrote meerderheid van de com
missie is van oordeel" (aldus het rapport) 
"dat zij - in ieder geval voor dit deel 
van haar onderzoek -heeft voldaan aan 
de eis van de motie, dat zij zich terzijde 
zou doen staan door deskundige buiten
staanders". 

"Een minderheid van de commissie" 
(men mag vermoeden, dat dit de twee 
leden van de VVD zijn) "is van mening, 
dat aan deze zinsnede uit de motie een 
andere interpretatie dient te worden ge
geven. Naaf' haar mening betekent het 
ter zijde doen staan meer dan informa
tieve besprekingen voeren met deskundi
ge buitenstaanders". 

"De bedoeling van deze zinsnede was, 
aldus deze minderheid, de commissie op 
te dragen deskundige buitenstaanders 
aan te trekken voor die onderwerpen, 
welke daartoe aanlelding zouden geven. 

Deze deskundige buitenstaanders zou
den - aldus de hier aan het woord zijnde 

"' * * 

Op voorstel van de voorzitter, dr. L. G. 
Kortenhorst, heeft de Kamer vo

rige week besloten over het eerste rapport 
(en de tegen-nota van minister Staf) geen 
debat meer te voeren voor de verkiezin
gen. De tijd van voorbereiding voor een 
gedegen discussie zou te kort zijn geweest. 

Aanvankelijk had minister Staf zijner
zijds niet op een debat willen aandringen, 
maar bij nadere overweging had hij aan 
de voorzitter meegedeeld het bepaald op 
prijs te stellen zich mondeling te kunnen 
verantwoorden. 

De communisten deden het voorstel het 
debat over het eerste rapport toch nog 
voor de verkiezingen te houden, maar dat 
werd met 5 tegen 97 stemmen verworpen. 

De Tweede Kamer wordt nooit oud, 
heeft voorzitter Kortenhorst in zijn af
scheidsrede nog geconstateerd. Van de 
100 leden, die in 1946 werden gekozen, 
zullen na 12 maart ten hoogste 39 leden 
nog aanwezig zijn. Hieruit blijkt, zei hij, 
dat de Kamer zich periodiek vernieuwt. 

,. . .. 
Jaren achtereen reeds heeft onze 

geestverwant, mr. dr. R. H. baron 
de Vos van Steenwijk, bij de behandeling 
van de begroting van Justitie in de Eerste 
Kamer gepleit voor een snellere en rui
mere toelating in Nederland van de spijt
optanten in Indonesië. 

In maart 1955 waarschuwde hij: de toe
stand van deze mensen wordt hoe langer 
hoe moeilijker en gevaarlijker. 

In maart 1956 herhaalde hij zijn waar
schuwing, weer bij de behandeling van èJ.e 
begroting van Justitie, maar ook bij die 
van Maatschappelijk Werk. 

In april 1957 sprak hij vermanend aan 
het adres van minister Samkalden: laat 
de minister niet wachten tot er misschien 
een ijzeren gordijn tussen Nederland en 
Indonesië is gevallen en hij te horen 
krijgt: gij zijt te laat; de groep die n om 
redding vroeg, is reddeloos verloren. 

NEDERHORST 
verkiezingsmanifest 

In juni 1958 moest hij helaas constate
ren: nu is het dan toch zover gekomen. 
Nu zijn de spijtoptanten, die zolang op 
naturalisatie of visa om naar Nederland 
te gaan, hebben zitten wachten, in ellen
dige omstandigheden geraakt. 

In maart 1959, vorige week, heeft onze 
geestverwant met klem gewaarschuwd: 
deze mens.en verkeren In een deerniswek· 
kende toestand; zij kunnen niet wachten, 
geen dag en geen nacht. 

H. G-ERRITZEN 
HERENMODE 

Laan van Meerdervoort 280a ·Gevers Deynootpl. 9 
Den Haag 

~ 
Arrow Shirts à 119.75 
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Danktelegram van de 
Luxemburgse liberalen 

Naar aanleiding van het tele
gram met gelukwensen, dat onze 
partij aan de Luxemburgse Libera
len had gezonden In -..erband met 
het grote succes dat zij behaalden 
bij de verldezingen van de Luxem
burgse volksvertegenwoordiging op 
Z februari j.L ontvingen wij het 
volgende danktelegram: 

,.Sincères remerciements pour 
félicitations succès électoral. Vive 
le Liberalisme. Parti démocratique 
Luxembourgeois. Schans Président. 
Linden Secrétaire." 

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

' 
In vorige jaren werd er In de Kamer 

nauwelijks notitie genomen van de 
waarschuwing·en van onze woordvoerder. 
Maar vorige week was dat anders. Nu 
opende prof. Diepenhorst (AR) het of• 
fensief met de vermelding van drie pijn
lijke gevallen en voorts genoot onze geest. 
verwant de steun van mr. Van Bruggen 
(CHU) en van mevr. Luyckx-Sleijffer 
(KVP). 

In november vorig jaar is ook de Twee
de Kamer ernstig aandacht gaan schen
ken aan het droevige lot van de spijt
optanten, resultel'end in een motie van de 
KVP'er mr. Van Doorn, welke echter ten
slotte toch werd ingetrokken. 

Daarom sprak mevr. Luyckx-Sleijffer 
aan het slot van haar gevoelig betoog de 
wens uit, dat het antwoord van de mi
nister haar geen aanleiding zou geven 
zich aan te sluiten bij degenen in het 
.,oorlopig verslag, die het betreuren, dat 
de motie in de Tweede Kamer is inge
trokken. 

• * 

Minister Struijcken antwoordde, even-
als minister Van Oyen in 19fi6, 

dat ook de regering begaan is met het lot 
van de spijt-optanten en ook hij beriep 
zich op de woningnood, zodat de toela
ting gelijke tred moet houden met de 
opvangmogelijkheden. 

Voorts voerde hij tegen een verruiming 
van de toelating aan, dat als in 1959 per 
maand 150 spijt-optanten worden toegela
ten (die ook in volgende jaren nog on
dersteuning behoeven) de kosten in vijf 
jaar komen op 22,5 miljoen gulden. 

Als echter als consequentie van een rui
mere toelating ook in 1960, 1961, 1962 en 
1963 weer hetzelfde aantal zou word·en 
toegelaten, zouden de kosten in vijf jaar 
80 miljoen gulden bedragen. 

Het tijdelijke kabinet wil geen beslissin
gen nemen, die het nieuwe kabinet, dat 
na 12 maart optreedt, aan de consequen
tie van zulke verhoogde uitgaven zou bin
den. Ruim 22 miljoen beschouwt het tij
delijke kabinet als het maximum om het 
komende kabinet aan te binden. 

V.v.D. 

N.V. Rubberfabriek 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

VERI(EERSWETGEVING EN 
VEERI(EERSVEILIGHEID 

Interview met het Tweede Kamerlid 

Mr. Dr. c. Berkhouwer 

In 1950 waren er 1021 dodelijke slachtoffers van het verkeer. In 1954 waren het er 
1!118 en in 1957 werden 1712 mensen door het verkeer gedood. 

Doch het totaal der zwaargewonden was in '57 nog veel en veel hoger: 20.810! Het 
aantal lichtgewonden was 13.300. 

Deze getallen, verzameld door het C.B.S., spreken een duidelijke en verbijsterende 
taal. Wij gaan nu niet alle oorzaken, die tot een ongeval kunnen leiden, voor U op• 
sommen. Maar vaststaat, dM vele verkeersongelukken veroorzaakt worden door een 
ongedisciplineerd gedrag in het verkeer. Maar daar zullen wij nu niet over spreken. 

Thans zouden wij de vraag aan de or
de willen stellen of de wetgever wel op 
tijd en voldoende maatregelen neemt om 
de veiligheid op de weg zo groot moge
lijk te doen zijn. 

Aan het liberale Tweede Kamerlid, Mr. 
Dr. C. Berkhouwer, hebben wij de vraag 
voorgelegd. Als lid van de vaste commis
sie voor justitie van de Tweede Kamer 
vroegen wij hem iets over de verkeers
wetgeving te vertellen. 

"De taak van de wetgever inzake de 
verkeersveiligheid is, dat hij zoveel mo
gelijk van te voren reeds moet zien waar 
de ontwikkeling in de nabije toekomst 
heen zal gaan. Bij het verkeer is dat 
zeer moeilijk. Zij die het verkeer moe
ten bekijken vanuit de kant van de wet
gevingstechniek staan voor een moeilij
ke taak, omdat het verkeer een zeer dy
namische aangelegenheid is. 

Ik geloof dat er geen dynamischer on
derdeel te vinden is waarvoor een wet
gever gesteld kan worden. Het grote ge
vaar is, dat de wetgeving geen gelijke 
tred kan houden met de snelle ontwik
keling van het verkeer. Een intensief ver
keer vraagt om snelle aanpassing van de 
zijde van de wetgever. De laatste jaren 
heeft men dan ook duidelijk kunnen er
varen, dat het wat dit betreft niet al
tijd klopte. 

Er waren zelfs in de procedure van de 
verkeerswetgeving onoverkomenlijke hin
derpalen om de wetgeving snel aan te 
passen. 

Enkele maanden geleden hebben wij 
bijvoorbeeld pas de bepaling veranderd, 
dat voor iedere wijziging van een ver
keersregel het noodzakelijk is om eerst 
alle colleges van Gedeputeerde Staten 
van de provincies daarover te horen. 
Voor iedere wijziging van een bordje 
moest deze ingewikkelde procedure wor
den gevolgd. 

Verder hebben wij de wetgeving aan
gepast aan de nieuwe vormen waardoor 
men onder invloed kan rijden. 

Behalve drank zijn er namelijk nog an
dere schadelijk inwerkende stoffen, die 
de rijvaardigheid kunnen verminderen. 
Denk maar aan perfitine. 

Grondregel 
Bij het verkeersrecht is m.i. altijd nog 

de grondregel het beroemde artikel 25 
van de wegenverkeerswet, luidende: Het 
is verboden zich op de weg zodanig te 
gedragen, dat de vrijheid van het ver
keer zonder noodzaak wordt belemmerd 
of de veiligheid op de weg in gevaar wordt 
gebracht of x:edelijkerwijze is aan te ne
men, dat de veiligheid op de weg in ge
vaar kan worden gebracht. 

Naast deze algemene regel zijn er na
tuurlijk nog aanvullende regels nodig 
om uit te maken hoe men zich in een ver
keerssituatie moet gedragen. Het is dui
delijk, dat het moderne verkeer steeds 
nieuwe oplossingen vraagt. Denk maar 
eens aan de gele plaatjes op de brom
fietsen ... 

Viif wensen 
- Hebt U nog bepaalde punten die U 

graag geregeld zou willen zien en die 
nog niet verplicht zijn gesteld, interurn
peerden wij. 

,.Ik heb vijf punten, die ik van bijzon
der belang acht en die naar mijn mening 
zeer snel verplicht gesteld moeten wor
den. 

In de eerste plaats zou ik willen plei
ten voor het verplicht stellen van reflec
torpedalen voor rijwielen. In het bijzon
der op onverlichte wegen kunnen die 
van groot belang zijn voor de veiligheid 
van de fietsers. Ten tweede zou ik graag 
zien, dat de witte achterspatborden van 
de rijwielen vervangen worden door rood 
reflect~rend materiaal. 

Ten derde vind ik speciaal voor vracht-

auto's de achteraanduiding bij duisternis 
zeer onvoldoende. Ik zou meerdere ach
terlichten verplicht willen stellen, even
als een contouraanduiding met reflecte
rend materiaal. 

In de vierde plaats dienen voor grote 
vrachtauto's op-en-neer bewegende rich
tingaanwijzers verplicht te worden ge
steld. 

In de laatste en vijfde plaats ben ik 
er voor om een kenteken aan te brengen 
op het rechtervoorspatbord van een voer• 
tuig dat van een aanhangwagen is voor
zien. Thans worden per jaar 20 tot 30 
wielrijders gedood, omdat zij bij het pas
seren onder de aanhanger geraken. 

Kritiekritten 
Een belangrijk punt voor de verkeers

veiligheid vind ik verder het instellen 
van .,kritiekritten". Hiermee wordt be
doeld het door een onbevooroordeelde 
deskundige laten analyseren van de fou
ten van een door de rechter veroordeelde 
bestuurder tijdens enige ritten met zijn 
eigen auto. 

De bedoeling is, dat de bestuurder lering 
trekt uit de kritiek, die uit een op te ma
ken rapport over zijn wijze van rijden 
blijkt. 

Mr. Dr. C. BERKHOUWER 
• • • • vijf wensen •••• 

De districtscommandant van de Rijks
politie te Leiden, drs. L. J. van der Meu
len, heeft hier onlangs een pleidooi voor 
gehouden. 

Wij vermoeden, dat er een zeer grote 
preventieve werking van zou uitgaan, als 
de rechter de bevoegdheid had daar in 
de juiste gevallen gebruik van te kun,
nen maken". 

F. A. HOOGENDIJK 

Teruggang van de communistische 
stemmen in West-Europa 

Interessant vergelijkingsmateriaal over een 
periode van tien jaar 

Het is een opvallend verschijnsel, dat in de laatste jaren bij herhaling is gebleken 
dat in de Westeuropese landen het stemmental van de communistische kiezers sterk 
terugloopt. In enkele landen bedraagt deze achteruitgang zelfs mp..er dan 50 procent, 
alleen in Finland, dat onder voortdurende Russische druk staat, is het aantal op 
conunmûsten uitgebrachte stemmen sedert 1951 iets toegenomen, n.l. met nog geen 
twee procent. 

Opvallend is deze ontwikkeling vooral 
geweest in Italië en Frankrijk, de beide 
landen die aan deze zijde van het IJzeren 
Gordijn de sterkste communistische par
tijen hebben. In Italië is het verlies aan 
aanhangers te verklaren door de steeds 
meer bij de bevolking merkbare ontgoo
cheling over de communistische politiek, 
die thans reeds is uitgelopen op een ver
breking van de banden tussen de Nenni
socialisten en hun voormalige communis
tische kameraden. In Frankrijk leed de 
partij verleden jaar enorme verliezen en 
werd ze als parlementaire macht letter
lijk van de kaart geveegd, ofschoon bij 
de jongste gemeenteraadsverkiezingen het 
verlies weer voor een belangrijk deel 
werd ingehaald. • 

Een reeks cijfers zeggen meer dan vele 
woorden en uit de verkiezingsuitslagen 
van de afgelopen tien jaar in de verschil
lende Westeuropese landen kan het vol
gend beeld worden opgesteld: 

België - 4,7 procent communistische 
stemmen in 1950; 1,9 procent in 1956. 

Denemarken - 4,6 procent in 1950; 3,1 
procent in 1957. 

Duitse Bondsrepubliek - 5,6 procent in 
1948; 2,2 procent in 1953 (de communisti
sche partij werd in 1956 verboden). 

Finland - 21,5 procent in 1951; 23,2 pro
cent in 1958. 
Frankrijk - 25,7 procent in 1951; gemid
deld nog geen 20 procent in de beide ver
kiezingen van 1958. 

IJsland - 19,5 procent in 1949; 19,2 pro
cent in 1957. 

Italië - 31 procent in -1948 toen de com
munisten met de Italiaanse Socialistische 
Partij een "volksfront" vormden; 22,7 pro
cent in 1958 na opheffing van de samen
werking. 

Luxemburg - 13,5 procent in 1945; 8,9 
procent in 1954. 

Nederland - 7,7 procent in 1948; 4,8 
procent in 1956. 

Noorwegen - 5,8 procent in 1949; 3,4 
procent in 1957. 
Verenigd Koninkrijk - 0,3 procent in 
1950; 0,1 procent in 1955. 

Zweden - 4,4 procent in 1952; 3,4 pro
cent in 1958. 

Zwitserland - 5,1 procent in 1947; 2,3 
procent in 1955. 

Vooral van belang is dat deze grote 
achteruitgang plaats greep in een periode 
van grote veranderingen in de Sovjet
Unie - de verdwijning van het starre, 
onbuigzame en troosteloze regime van 
Stalin en de opkomst van het soepeler 
beleid van Chroestsjow dat naar buiten 
een prettiger indruk maakte. Men zou 
dus mogen aannemen, dat de minder .,Sta
linistische" politiek van Chroestsjow eer 
een aantrekkende dan een afstotende 
werking op aanhangers en volgelingen 
zou hebben uitgeoefend. Maar alles wat 
er vooral in de afgelopen jaren in de 
communistische machtssfeer is voorge
vallen, heeft velen er van overtuigd dat 
het communisme toch niets voor hen is. 

Er zijn natuurlijk nog een aantal an
dere factoren in het spel en wel niet in 
de laatste plaats het verbluffende herstel 
van West-Europa sedert de Tweede We
reldoorlog. De hier geboekte vooruitgang 
staat in sterke tegenstelling tot de ach
terlijke omstandigheden in de Oosteuro
pese landen, hetgeen vele kiezers er van 
heeft overtuigd dat de democratie toch 
vele belangrijke voordelen heeft boven 
het communisme. 
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Copie voor deze rubriek te zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

Liberalisme 
en sociale voorzieningen 

Over een samenkomst, die de 
Vrouwengroep"' Gouda hield, 
kregen wij een uitvoerig ver-

slag, dat wij echter niet eerder plaats
ten, omdat hetzelfde onderwerp door 
dezelfde spreekster voor de Provincia· 
le dag in Zuid-Holland op het pro
gramma stond. Nu die achter de rug 
is, willen wij uit het interessante ver
slag, dat echter te lang is voor onze 
bescheiden rubriek, enkele punten 
overnemen. 

De spreekster, mevrouw ir. A. Kui
per-Struyk uit Rotterdam, gaf eerst 
een kort résumé van de gebeurtenis
sen in december j.l. en bracht daarop 
enkele punten uit het urgentiepro
gramma naar voren. 

De mens moet voorop staan; eerst 
het individu, dan de zaak. 

Er is toezicht van de overheid no
dig ter voorkoming van excessen. De 
zwakkere moet beschermd worden, zo 
ging zij verder, niet door een muur 
om hem op te trekken, maar door 
hem sterker te maken. 

Uit sociale bewogenheid kwamen 
door onze voormannen de eerste so
ciale wetten tot stand: de kinderwet
ten van mr. Van Houten, en de wo
ningwet van Goeman Borgesius, Cort 
van der Linden en Pierson. Deze laat
ste wet trad op 1 augustus 1902 in 
werking. De volkshuisvesting is dan 
een rijksaangelegenheid geworden. 

In 1850 had het particulier initiatief 
reeds ingegrepen. In 1851 werd in Am
sterdam onze oudste bouwvereniging 
,.De Vereeniging" door groot-indu
striëlen opgericht, welke thans nog 
bestaat. In 1870 doet Stork dit in 
Twenthe, Van Marken in 1880 in 
Delft. Onlangs vierde de Maatschap
pij voor Volkshuisvesting in Rotter
dam haar 50-jarig bestaan. Onze voor
mannen zijn ook hier weer bij betrok
ken. (Dutilh, Hudig, e.a.). 

Door middel van vele interessante 
dia's liet de spreekster de sfeer van 
de tijd, waarin de woningwet tot stand 
kwam, en de tegenwoordige volkshuis
vesting zien en het vele wat daar tus
sen ligt. 

Daarmede was de spreekster geko
men aan het tegenwoordige woning
bouwvraagstuk. 

Zo snel mogelijk moeten de huren 
van onze oude woningvoorraad om
hoog (krotten uitgezonderd) en wel 
om meerdere redenen: 
1e. aanpassing aan huidige levens-

standaard, 
2e. terwille van de doorschuiving, 
3e. terwille van de juiste waardering 
van de nieuwe woningvoorraad. 

Dat men moet leren daarvoor meer 
over te hebben, Is noodzakelijk. 

Zegt niet de woningwet, dat slechts 
voor diegenen, die niet in staat zijn de 
minimale huur voor hun hui11vesting 
te betalen, woningen mogen worden 
gebouwd op kosten van de overheid? 

Wel mogen wij zoals voorheen uit 
sociale bewogenheld voor de mensen 
voorzieningen treffen. Maar nooit mo
gen wij zover gaan, dat wij voorzie
ningen treffen, die niet direct noodza
kelijk zijn en daarvan de lasten laten 
dragen door ons allemaal. 

Alleen waar het particuliere initia
tief tekort schiet, mag de overheid in
grijpen. Als het particuliere initiatief 
maar voldoende kans krijgt, zal het 
bij de bouwnijverheid zeker niet te
kort schieten. 

Na de pauze werden vele vragen ge
steld en beantwoord; ook praktische 
zoals het drogen van de was bij flat
bouw. Het bleek, dat wat in Zweden 
en Zwitserland mogelijk is, n.l. ge
meenschappelijk buiten laten drogen, 
in ons land niet kon slagen. 

Geen gebrek aan wind, maar aan 
eerlijkheid is de oorzaak. 

Het was een bultengewoon interessan
te lezing, schrijft de secretaresse 
mevr. v. d. Want-v.d. Heiden,en het ge
bruikelijke Goudse geschenk, stroop
wafels, was wel verdiend. 

J.H.S. 
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Geef de ambtenaar • • kans ZIJn 
Nieuw systeem voor prestatie-beoordelinK 'Voorgesteld 

Het is een elementaire eis, dat tegenover enig loon een redelijke tegenprestatie staat. 
De maatstaf voor het redelijke wordt in industriële bedrijven voor de handarbeider 

mede bepaald door de prijs, welke voor bet ·eindprodukt verkregen kan worden. Er 

zijn systemen gebruikelijk, waardoor de bandarbeider onder een uitgebreid controle

stelsel met dezelfde prestatle produktiever werkt. 
Dergelijke methoden zijn niet toepasselijk voor de hoofdarbeider, maar toch is bet 

evenzeer gewenst de tegenprestatie van het door hem ontvangen loon te waarderen. 
Door zijn hoger geschoold intellect kan van hem verwacht worden, dat hij zijn mede

werking tot deze waardering verleent. 

Het waarderen van de arbeid van de 

hoofdarbeider in verband met zijn loon, 
nu salaris genoemd, door hen die boven 
hem gesteld zijn, naar gelang de ijver, 

kunde en persoonlijke eigenschappen, 
moge voor klein personeel wellicht een 
aanvaardbare methode zijn, bij uitge

breid personeel is het contact geringer 
en de beoordeling is zo bezwaarlijk, dat 
een salarisverhoging met tussenpoos van 

zekere tijd gebruikelijk is geworden, vol
gens algemene regeling, mede naar leef
tijd, doch ongeacht de prestatie. De prik

kel om een redelijke prestatie te leveren 
tegenover het ontvangen salaris wordt 
daardoor niet aangemoedigd. 

komen en eerder vei"trekken de werk

tijd inderdaad aanmerkelijk korter is. 
Wanneer reeds alleen het euvel van 
eigenmachtig verkorte kantoortijden door 

deze maatregel zou worden opgeheven, 

zou het systeem reeds zijn verditmste 
aangetoond hebben. 

Zelden heeft een ambtenaar een werk

zaamheid die ook niet elders wordt ver
richt en de vergelijking van de bestede 

tijd met de eventueel in aanmerking te 
nemen bij-omstandigheden verschaft on
der voorlichting van de desbetreffende 

ambtenaar gegevens ter vergelijking. 
Een zo verkregen produktiestaat maakt 

kostprijsberekening mogelijk. Voor de 

handarbeider en het lager personeel is 

zij gebruikelijk, voor de hoofdwerker i.c. 
de hoge ambtenaar staan deze gegevens 
zelden ten dienste. 

Sinds 1915 heb ik, zo schrijft 
ons de heer A. H. W. He ll e
m a n s, te Groningen, ter beoor
deling van de prestatie van mijn 
technisch personeel, een systeem 
toegepast, dat mij voo1· over
heidsdiensten zeer bruikbaar 
voorkomt. 

Ik meen er goed aan te doen, 
de aandacht in Uw kring van 
geestverwanten erop te vestigen, 
nu de verlaging van de kosten 
van ons overheidsappa1·aat een 
steeds dwingender eis is gewor
den. 

Wellicht vindt u aanleiding, 
bijgaande samenvatting in ons 
weekblad op te nemen. 

~----------------
verminderen de moeilijkheid van de be
oordeling van de prestatie door een chef. 
Deze is op de hoogte van de aard van 

het werk van de ambtenaar en van de 
omstandigheden, waaronder het uitge

voerd wordt en daarom is hij tevens in 

staat zowel de kwaliteit als het tempo 
van de arbeid te waarderen. 

Het hier schematisch aangeduide sys
teem beantwoordt uiteindelijk geleide-

chef van dienst van zijn belangrijkheid 
naar het aantal onder hem ressorterende 
ambtenaren. 

Integendeel wordt het hem daarbij als 

verdienste aangerekend, dit aantal met 

behoud van gelijke prestatie te reduce

ren. Daarmee wordt tegemoet gekomen 

aan de steeds dwingender eis de kosten 
van het regeringsapparaat te verminde
ren. 

Het stelsel is gebaseerd op de onaf

wijsbare eis van welwillendheid van de 
ambtenaar, mede te werken aan het wel
zijn van zijn werkgever en op de over

tuiging, dat deze bij ieder van hen aan
wezig is. 

Het komt mij voor, dat dit systeem vol
doende verdiensten bezit om een proeve 
daarmee in het regeringsapparaat te 
rechtvaardigen. Wordt begonnen in enige 

daarvoor meest aangewezen diensten het 
indienen van de tijdmaandstaten faculta
tief te stellen, dan stel ik mij voor, dat 

het aantal ambtenaren, dat aldus mede
werkt tot een meer rechtvaardige beoor~ 
deling van hun prestatie, snel zal toe
nemen. 

Voorwaarde daarvoor is, dat van bo
venaf blijk gegeven wordt, dat deze mede
werking op prijs wordt gesteld en dat 

de resultaten, waartoe de verschafte ge-

Desniettemin zijn er velen, die onge
acht de salariëring presteren wat zij kun
nen, maar er zijn anderen, die dit nala

ten. De leider van dergelijk personeel 
onthoudt zich gewoonlijk ervan, de waar
de van de prestatie te bepalen, omdat de 

salarisregeling een bepaling van het sa
laris naar prestatie niet toelaat. Boven
dien is het werk van vele hoofdarbeiders 
van dien aard, dat de beoordeling door 

een ander niet gemakkelijk is. Deze be
oordeling kan dikwijls alleen door hem 
zelf geschieden en daarom is zijn mede
werking vereist ter vaststelling van eigen 
prestatie. 

Wellicht is er bij sommige ambtenaren 
een zekere tegenzin ten opzichte van de 

medewerking aan het registreren van 

hun werktijden. Deze tegenzin is onge

motiveerd. Iedere werkgever, ook de ge
meenschap als het geldt een overheids

ambtenaar, heeft recht op verantwoor
ding van de bestede tijd en het is ieders 
plicht daaraan mede te werken. 

lijk, althans wat de prestatie aangaat, aan gevens leiden, ter kennis van de deshe

het principe van "de juiste man op de treffende ambtenaar worden gebracht. 
juiste plaats". De invoering zou beteke-

Op het systeem, dat zulks mogelijk 
maakt, zij hieronder nader ingegaan. Het 
is in de praktijk toegepast en is geschikt 

voor een overheidsorganisatie met vele 
ambtenaren. 

De tijdsduur van iedere werkzaam
heid is een belangrijke factor ter bepa

ling van de prestatie. Iedere ambtenaar 
noteert na afloop van de dagtaak zelf de 
tijd door hem aan enige, kort aangedui

de werkzaamheid besteed, eventueel met 
reistijd en onkosten. De indeling van de 

dagtaak en de soort der werkzaamheden 
komen dan tot uiting. Hiervoor zijn 
slechts enkele minuten voldoende. Dat 
is dan ook alle 'tijd, welke van hem voor 

dit systeem verlangd wordt. 

r· Maandelijkse registratie 

Zijn notities worden iedere maand door 

de administratie overgenomen. De tijd 
van de soortgelijke werkzaamheden ge
durende de verstreken maand wordt sa

mengevat en dit staatje wordt de ambte
naar verstrekt. 

De maandcijfers leiden tot jaarcijfers 
en aan dit resultaat is zichtbaar aan wel
ke werkzaamheden de ambtenaar zijn 
tijd heeft besteed. Wanneer blijkt, dat 

een hoog gesalarieerd ambtenaar veel 
tijd moet besteden aan werk van lagere 
orde, moet de werkverdeling gewijzigd 

worden en dat werk overgenomen door 
een lager gesalarieerde ambtenaar. 

Tevens toont deze produktiestaat, in 
hoevene de ambtenaar bezet is. Het is 

hem natuurlijk mogelijk het aantal uren 
opzettelijk te verhogen boven die, welke 
werkelijk zijn besteed. Dit is echter frau
de en valt op den duur wel op. 

Is dat aantoonbaar, dan laadt de be
trokkene het odium van onbetrouwbaar
heid op zich en de beoordeling door de 
boven hem gestelden is dienovereen
komstig. 

Gemakkelijk is door steekproeven aan
wijsbaar, wanneer de ambtenaar de vol

le kantoortijd noteert, terwijl door later 

nen het einde van de zelftaxatie door een A. H. W. HELLEMANS 

Zelfwerkanalyse 

De consequentie leidt tot de zelfwerk
analyse, ook door de hoogste ambtena
ren. Zelfs ligt het op hun weg daarin tot 
voorbeeld te strekken. 

Het htlisbezoel~ heeft opnieuw 
z~jn waarde bewezen 

Het zou onjuist zijn de beoordeling van 
de prestatie van een ambtenaar door de 
leiding van een dienst uitsluitend op 

Interessante ervaringen in de verkiezingstijd 

grond van het aldus verkregen cijfer
materiaal te doen geschieden. Deze ge
gevens toch worden niet aan een ma
chine ter waardering gegeven, doch zij 

Een onzer volijverige geestvet·wanten 
schreef ons het navolgende: 

Als lid van de huisbezoekcommissie 
van een onzer plaatselijke afdelingen, 
wil ik iets vertellen van mijn ervaringen. 

.Di.chtersstrijd 
De oud-minister J. G. Suurhoff is aan het dichten geslagen. Aan het 

balkon van zijn villa aan de Rembrandtlaan te Naarden han,gt een bord 
met het volgende rijm: 

Oud tracht U te beheksen 
Met anti~P.v.d.A.-complexen. 
Wat koopt u uoor die pret? 
Een rechts~clerikaal kabinet. 

Hierop mocht een antwoord niet uitblijven. Een andere bewoner van 
de Rembrandtlaan - op nr. 65 - vertoont sedert kort het volgende 
gedicht: 

Als de and' re partijen nu eens ernstig verliezen 
En een groot aantal burgers de V. V.D. gaat verkiezen, 
Dan wordt het kabinet niet rechts of clerikaal, 
Maar in geest~en~hoofdzaak liberaal! 

\'IVandelaars en fietsers komen deze dichtbundellezen-auto's houden 
stil en de inzittenden klimmen er uit om niets te missen ...... zo staat 
de poëzie in dienst van de politiek! 

Ik hoop daarmede ook andere afdelingen 
op te wekken door huisbezoek het getal 
onzer leden en geestverwanten te vergro
ten. 

De ondervinding heeft mij geleerd, dRt 
huisbezoek in verkiezingstijd dringend 

nodig en steeds zeer nuttig is. Het per
soonlijk contact werpt meestentijds 
vruchten af, al zal het niet steeds zo zijn, 
dat reeds direct als het doel van het be
zoek is medegedeeld, men te horen krijgt: 
"V.V.D., natuurlijk word ik lid, want dit 
is de enige partij waarop nu een kiezer 
kan stemmen". Neen, vaak is er een ge
sprek nodig en indien er kwesties wor
den aangez·oerd of directe vragen wor

den gesteld, moeten deze beantwoord 
worden. 

Door het achterlaten van partij-pro
gramma, brochures of nummers van ons 
weekblad kan dan opheldering wor
den gegeven of belang·stelling worden ge
wekt. 

Soms is een tweede bezoek gewenst. 
De huisbezoeker moet steeds trachten 
van leden of belangstellenden nieuwe 
adressen te krijgen. 

Het aanlegg-en van een lijst of kaart
systeem is noodzakelijk, ook voor het 
noteren van bij het huisbezoek verkregen 
geg-evens. Het werk is zeer interessant, 

geeft naast teleurstelling-, welke men 
moet aanvaarden, veel bevrediging·. 

Ik zou wensen, dat iedere afdeling- tot 
het vormen van zo'n commissie, bestaan
de uit hoogstens vier leden, kon besluiten. 

Ons ledental zal daardoor beslist 
~roeien, want tegenover het aantal stem
mers op de V.V.D. hebben we te weinig 
leden. Ik hoop dat deze opwekking resul
taat zal hebben in het belang van onze 
V.V.D. 

T. 
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Kunstpolitiek: fataal dirigisme 
Kunstbeoordeling is geen regeringszaak (Tiwrbeclfe) 

Onze reestverwant, de heer J. Haver Droeze, kunstschilder, schrijft ons onder 
bovenstaande titel: 

Een bekend criticus schreef eens een pleidooi voor de abstracte kunst. Hij meende, 
dat het zéér begrijpelijk was, dat de moderne kunstenaars zich afwendden van de 
realiteit en het zochten in de abstractie. Want de realiteit is toch overal zo afschuwe
lijk lelijk, overal is strijd en vernietiging. 

In een vreedzaam lijkend landschap voeren de verschillende plantensoorten onder
linge strijd; waar de ené is, wil ook de a.ndere ûjn en bij de penetratie vallen steeds 

•lachtoffers. 
In de natuur groeien de planten elkander vaak dood. En aan de oppervlakte van de 
bodem en daaronder voeren insekten een vernietigende strijd. Op de aarde, in de 
lucht en in de wateren, tot op de bodem van de zee, bestrijden elkander de ver:
~H:hillende schepselen. 

Inderdaad heeft de biologie in de laat
»te tientallen van jaren een grote evolu
tie medegemaakt en ze is veel meer po
pulair geworden dan vroeger het geval 
was. Wij mogen dus aannemen, dat de 
normaal ontwikkelde kunstenaars wel op 
de hoogte zijn van de strijd in de natuur; 
hij de meesten kan dit echter geen aan
J.,iding zijn tot beschouwingen als van 
onze criticus. Hun creaties berusten juist 
01> voortdurende observatie en op bestu
dering van de natuur. Zij zoeken gewoon
I ijk hun onderwerpen uit die gcsmade 
1·ealiteit. 

wil verbonden zien aan krabbels en vlek
ken). 

Op de tentoonstellingen van Contour 
in het Prinsenhof in Delft, waar ieder 
jaar de decadentie brutaler van de wan
den druipt, worden door de Regering 
werken aangekocht - het modernste van 
het modernste wordt dan uitgezocht. Pro
gressief? Of ontstellende verarming? 

In de Franse pers wordt het aan het 
dirigisme van onze regering geweten, dat 

. onze tentoonstellingen in het buitenland 
zo slecht en zo eenzijdig zijn en helemaal 
niet representatief voor Nederland. 

Eens schreef men in de Franse pers: 
La Hollande à u ces grands maîtres et 
ces petits maîtres, mais aujourd'hui nous 
devons avaler les millimètres. 

Ofschoon ik hier de bestaande grieven 

weer eens heb gesignaleerd, ben ik geens
zins pessimistisch - een waar kunste
naar zal zich niets laten voorschrijven, 
hij zal zich nooit laten dwingen, door wie 
ook. 

Redactionele aantekening: 
Wij hebben er geen bezwaar tegen, 

dit kennelijk uit het hart gegrepen 
stukje van de ons geestverwante Haag
se kunstschilder, de heer Haver Droe
ze, te plaatsen. 

Het is uitemard een strikt pe1·soon
lijke mening. Velen zullen het onge
twijfeld met hem eens zijn; anderen 
zullen wellicht even overtuigd een an
dere visie op de abstmcte kunst of 
althans een andere persoonlijke in
stelling tegenover dit verschijnsel 
verdedigen. 

Ook over kunst en kunstwaardering 
kunnen wij gelukkig in vrijheid dis
cussiëren en al mogen zij, die hier 
recht tegenover elkander staan, wel
licht geen stap dichter b~j elkaar ko
men, voor hen, die - hetzij doordat 
zij zich onbevoegd gevoelen, hetzij 

doordat zij tot de "twijfelaars" beho
ren - het moeilijk vinden in deze tot 
een persoonlijk standpunt te komen, 
kan een discussie tussen w e l tot 001·

delen bevoegde kunstenaars en kunst
kenners, vooral wanneer die in beide 
gevallen tot onze geestverwanten be
horen, in ieder geval belangwekkend 
en misschien ook verhelderend zijn. 

- Red. V. en D. 

Als een schilder getroffen wordt door 
rle schoonheid van het landschap. het bos, 
rle zee, het dorp, de stad, of van de 
~chÓonheid in eigen interieur (het stille
V<'n), dan is hij blij een onderwerp te 
hebben g e v o n d e n. Zo is het mij me
nigmaal gegaan als ik getroffen werd 
door de stille schoonheid van een Zeeuws 
dorp. 

Zulk een dorp is hoofdzakelijk opge
bouwd van bakstenen van verschillende 
kleuren, tussen de huisjes ziet men in het 
silhouet van zulk een dorpje ook zwart 
geteerde schuurtjes, wit gekalkte muur
tjes en hooibergen. 

Een l(ort~, algemeen vormende 
haeealaureaatsstudie in Leiden 

Met teer en kalk is gewerkt door heel 
het dorp. De daken zijn bedekt met rode 
f'n grijze pannen in verschillende nuan
ces, achter en tussen de huizen staan de 
bomen in verschillende tinten van groen, 
bruin en rood. Op de voorgrond een rij
pPnd korenveld. Het geheel overkoepeld 
door een blauwe lucht met wolken, over
goten door het heerlijke zonlicht, dat met 
zijn bindende reflexen zulk een harmo
niërende werking heeft. Een rijke, prach
tige kleurenharmonie! 

Wie hier rustig een paar uren heeft 
i<unnen werken, zal dankbaar spreken 
van een gelukkige, vruchtbare dag, en hij 
zal die sombere Schopenhouwerachtige 
meditaties gaarne overlaten aan de pes
simisten. 

De betekenis van de continuïteit van 
<:<·n eeuwenoude beroemde cultuur zal 
H·nslotte wel weer begrepen en erkend 
worden. - voorlopig echter niet door de 
'•Verheden van stad en land. Let maar 
reens op de propaganda, die van musea 
uitgaat voor abstracte kunst door spre
kers, waar niemand wijzer door wordt. 
Wij denken ook aan de toekenningen van 
prijzen door de Jacob Marisstichting. 

Deze organisatie heeft in de negen ja
r<'n van haar bestaan nog niets anders 
R<>daan dan: bevorderen van kliekgeest. 
, . ._,rwarring stichten en verontwaardiging 
wekken Oet o.a. op de protesten van de 
fam. Maris, die haar beroemde naam niet 
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De Universiteit van J,eiden ov<>rweegt een plan tot een baccalaureaatsstudie, die 
b"oogt te geven een algemene vornting in universitair milieu in drie jaar. 

De J)lannen, die in een ver gevorderd stadium zijn, zouden - indien ze worden 
doorgezet- voor Nederlamleen novum betekenen. 

VerscllHlende universiteiten in ons land hebben reeds baccalaureaatsstudies inge
past in een bepaalde faculteit. 

J,eiden wil een baccalaureaat dat gericht is op een brede, algemene academische 
vorming. Het zal daarom niet worden ingepast in de bestaande faculteiten, maar 
door de gezamenlijke faculteiten worden geleid. 

Het plan is gebaseerd op de veronder
stelling, dat de maatschappij op bepaalde 
posten behoefte heeft aan vroeg afgestu
deerden, die toch academisch gevormd 
zijn. 

Wanneer het plan in goede aarde valt 
en zal worden doorgevoerd, zal de stu
dent kunnen kiezen uit drie studierich
tingen, n.l. een cultuur-historische, een 
sociologische en een natuur-wetenschap
pelijke richting. Ze blijven echter alle 
drie in opzet algemeen vormend. Een 
aantal faculteiten leveren de bouwstenen 
van het studieprogramma. 

Het eerste studiejaar is voor alle afde
lingen gelijk en wordt afgesloten met een 
propaedeuse. In dat jaar kunnen de stu
denten uitmaken welke richting zij in het 
tweede jaar zullen nemen. 

Tevens wordt in het eerste jaar een 
brug geslagen tussen de middelbare school 
en de universiteit. 

De studenten zullen tijdens hun studie 
een stevige "begeleiding" hebben in de 
vorm van tutoren, werk- en discussie
groepen. Verder zullen de vakanties ook 
benut worden. Het geheel gaat uit van 
een intensivering van de studieperiode. 
Na ieder jaar zal worden geëxamineerd, 
waarbij de afwijzingen gelden voor een 
vol jaar. 

Gezien de klachten uit de maatschappij 
over gebrek aan uitdrukkingsvermogen 
bij abituriënten van middelbaar- en ho
ger onderwijs, is in alle drie richtingen 
van keuze veel aandacht besteed aan het 

kweken van vaardigheid in het gebruik 
van het Nederlands en van vreemde talen. 

In het eerste jaar zal óók veel tijd ge
wijd worden aan de talenkennis. Verder 
staan sociaal-economische geschiedenis, 
beschavingsgeschiedenis en een natuur
wetenschappelijk onderwerp op het pro
gramma. 

De cultuur-historische richting heeft tot 
studieveld perioden uit de cultuur van 
Nederland of andere landen, voortgezette 
talenstudie en sociaal-economische ge
schiedenis, hedendaagse internationale be
trekkingen. 

De tweede afdeling is gericht op ken
nis der samenleving. 

Behalve een algemene studie van vor
men van samenleving en van grondbe
grippen der economie, staan sociaal-eco
nomische geschiedenis en de relatie tus
sen maatschappij, godsdienst en rechtsle
ven op het programma. Ook hier taalbe
heersing en een natuurwetenschappelijk 
onderwerp. 

De derde studierichting, die zich toe
spitst op natuurwetenschappen, omvat o.a. 
gezondheidsleer, atoomfysica en de tech
nische en economische aspecten van de 
energievoorziening. Verder zal aandacht 
worden besteed aan de filosofie der we
tenschappen. 

Bij het opstellen van de plannen is de 
commissie, die de baccalaureaatsstudie 
voorbereidde, ervan uitgegaan, dat voor 
zekere beroepen geen specialistische aca
demische opleiding noodzakelijk is, doch 
een korte wetenschappelijke scholing ge
wenst is. 

WIJ HEBBEN EEN BETER IDEEI 
Hierbij is gedacht aan journalisten, staf

personeel van vakorganisaties en volks
hogescholen, maatschappelijke werkers, 
leden van openbare lichamen, enz. 

V rngt lnlichllno- ..,,. : 

lOODBRANDERIJ 

SEYFFERT EN VAN HILLO 
l!RKSTRMT ZWUNDRECHT TELEFOON ~ 1 I ~0.619J 

De toelating tot de studie is voor ieder
een, die een middelbare opleiding hebben 
genoten, toegankelijk. 

Het plan van Leiden om 22 of 23 jarige, 
academisch gevormden de maatschappij 
te doen ingaan, verdient o.i. aller belang
stelling en instemming. Voorzag Nijen
rode in een behoefte voor het bedrijfs
leven, deze studie beoogt meer en is ge
richt op een groot aantal maatschappelij
ke functies. Speciaal voor meisjes zal de
ze studie zeer aantrekkelijk zijn. 

F. A. HOOGENDIJK 
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De middenstand 
en zijn toekomst 

Onze Belgische geestverwant, 
de liberale minister van Econo
mische Zaken, Albert Lilar, 
hield dezer dagen op de te Ant
werpen gehouden zeer druk be
zochte algemene vergadering 
van het "Liberaal Economsch 
Verbond'' een redevoering over 
de liberale economie, waarin hij 
de ,,libemle leerstelling" aan
duidde als "modern, dynamisch 
en aan de huidige tijdsomstan
digheden aangepast". 

Aan de Antwerpse ,,Nieuwe 
Gazet" ontlenen wij hieronder de 
opmerkingen, welke de Belgi
sche liberale staatsman over de 
middenstand en zijn toekomstige 
ontwikkeling maakte. Opmer
kingen, die zeker niet alleen 
voor België, maar ook voor Ne
derland kunnen gelden. 

Wat de theoretici van het ma1·
risme er ook over mogen den
keit, wij zijn de diepe overtuiging 
toegedaan, dat de middenstand 
een bestendig karakter heeft en 
geenszins gedoemd is om te ver
dwijnen. Dit wordt door de fei
ten voldoende bewezen. 

Naarmate de technische evolu
tie voo1·tschrijdt, zien we inde1·
daad een dubbel verschijnsel. 
Ee1·st en vooml de geleidelijke 
verdwijning van het proletariaat 
in de betekenis, die Marx aan de
ze term hechtte. Meer en meer 
categorieën van arbeide1·s wor
den kleine bezitters en wo1·den 
zich bewust van de mogelijkheid 
door eigen spa1·en en beleggen 
hun toestand te verbeteren. Hun 
belangen komen op die wijtze 
dichter te staan bij die van de 
middenstand, te1·wijl de ontwik
keling van het onderwijs hen ook 
dichter bij de intellectuele sfeer 
van deze maatschappeHjke klas
se brengt. 

Met de ve1·hoging van de le
vensstandam·d wordt de behoefte 
uan allerlei p1·odukten en diens
ten steeds 1·uimer. Bovendien 
vedwogt de vraag naar ver
bruiksgoederen niet alleen wat 
de hoeveelheid, doch ook wat de 
hoedanigheid aangaat. 

Daa1·bij komt het feit, dat hee! 
het economische leven de laatste 
jaren in het teken van de pro
duktiviteit staat. Welnu, de on
dervindi.ng heeft aangetoond, dat 
de uitb1·eiding van de grote be
dr~jven, die lange tijd als het 
middel bij uitstek werd aange
zien om het rendement te verho
gen, vanaf een zeker punt aan 
dit doel niet meer beantwoordt, 
met andere woorden, van het 
ogenblik dat de investeringen 
een zeker maximum overschr~i
den, vermindert hun produktivi
teit. 

De middenstanders mogen ve1·
trouwen hebben in hun toekomst, 
hetgeen niet wil zeggen, dat zU 
zich niet bijzonder op deze toe- .• 
komst moeten voorbereiden. 
Meer dan ooit moeten zij zich 
bewust zijn van de rol, die zij te 
vervullen hebben en van de ab-

solute noodzaak bestendig de 
hoedanigheid van hun economi
sche en commerciële uitrusting 
op te voeren. 

UIT DE PARTIJ 
Forumavond 

leidde tot oprichting 
van een J.O.V.D.-afdeling 
Op 3 maart j.l. org·aniseerde de onder

centrale Veenkoloniën van de V.V.D. te 
Sappemeer een geslaagde forumavond. 
Het enthousiasme was o.m. dermate 
groot, dat er in de pauze een OVD-afde
ling kon worden opgericht met 16 leden. 

Vrouwengroep 
te Leidschendam opgericht 
Dezer dagen werd te Leidschendam 

een vrouwengroep van de V.V.D. opge
richt. Zij telt op het ogenblik 17 leden 
en het bestuur is als vol:_, samengesteld: 
Mevrouw Fijn van Draat, voorzitster; 
Beethovenlaan 15; Mevrouw Van Keule, 
penningmeesteresse, Mozartlaan 25; Me
vrouw Bijlsma, secretaresse, Pr. Bern
hardlaan 65. 



VBIJIIEID EN DEMOCRATIE 

Politiek nieuws uit de hoofdstad 

q{,it onze ~aaá 
Verbouwing Wilhelmina Gasthuis 
tot Academisch Ziekenhuis 

Op de agenda van de Raadsvergadering 
van 4 maart kwam een voordracht van 
Burgemeester el\ Wethouders aan de 
Raad voor tot het treffen van voorzie
ningen voor een bedrag van f 100.000 op 
het terrein van het Wilhelmina-Gasthuis 
ten behoeve van de bouw van de labora
toriumvleugel van het toekomstige Aca
demisch Ziekenhuis. Ter tafel lag een 
adres van de Medische Faculteit, waarin 
uitvoering van het eenmaal genomen 
Raadsbesluit werd bepleit. 

Dr. d e J on g verklaarde namens de 
V.V.D.-fractie, dat deze de factoren wel
ke hebben geleid tot het nemen van het 
Raadsbesluit ter verbouwing van het W.G. 
als Academisch Ziekenhuis ook aan de 
hand van de in de laatste tijd verschenen 
persberichten nog eens terdege heeft be
zien. De V.V.D.-fractie is daarbij tot de 
conclusie gekomen, dat zij volledig ach
ter de beslissing van B. en W. staat om 
tot uitvoering van de eerste phase van 
het aangenomen plan over te gaan. "Ik 
hoop, dat dit de laatste scheepsraad over 
dit onderwerp mag zijn", zei de heer De 
Jong, besluitend met de woorden "Anker 
op!" 

Wethouder V a n d e n B e r g h zei in 
zijn repliek, dat de zaken toch werkelijk 
i:üet zo eenvoudig liggen als wel eens 
wordt gesteld. Men kan toch niet ver-

wachten, dat het Rijk, na besloten te heb
ben voor 90°/e in de uitvoeringskosten van 
plan A bij te dragen, zonder meer een
zelfde gedragslijn zal volgen ten aanzien 
van een veel kostbaarder plan. 

In tweede instantie wees dr. S a j e t 
er nog op, dat het Rijk tientallen mililoe
nen heeft geïnvesteerd in het Medisch 
Academisch Centrum te Nijmegen. Waar
om dan ook niet voor Amsterdam?, vroeg 
hij zich af. 

Dit gaf de heer S e e g e r s aanleiding 
op te merken, dat dàt nu juist de reden 
was, waarom hij zo weinig vertrouwen 
had in het Rijk! 

De voordracht werd tenslotte zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen, met 
aantekening, dat de heren Sajet, Rede
ker en Burggraaf (beiden P.S.P.) tegen 
aanvaarding waren. 

·-
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Deze voordracht - een eerste uitvoe
ringsbesluit van het juist twee jaar ge
leden genomen Raadsbesluit tot het ver
bouwen van het Wilhelmina-Gasthuis tot 
Academisch Ziekenhuis - vormde voor 
dr. Sajet (P.v.d.A.) aanleiding een ver
klaring af te leggen. Hij wees daarbij 
op de nieuwe factoren, die zich sinds 
maart 1957 hebben voorgedaan, en ver
zocht B. en W. dan ook een onderzoek 
naar de gewijzigde omstandigheden te 
willen instellen. Bij monde van de heer 
Rede k k er betuigde de P.S.P. adhae
sie aan deze verklaring van dr. Sajet. 

De héer Se eg ers (C.P.N.) was het 
met dr. Sajet eens, dat zich nieuwe om
standigheden hebben voorgedaan. Hij 
waarschuwde echter tegen herziening van 
het Raadsbesluit, omdat geen zekerheid 
bestaat, dat de grenzen van de Rijksbe
groting binnen afzienbare tijd de bouw 
van een geheel nieuw medisch acade
misch centrum mogelijk maken. 

Gemeentelijk huishoudboel{ 

De heer E 1 senbrug (K.V.P.) was 
van oordeel, dat het aanbeveling ver
diende, de ter tafel liggende voordracht 
aan te nemen, omdat het Wilhelmina
Gasthuis tóch aan de eisen van de mo
derne wetenschap moet worden aange
past. Wel verklaarde hij getroffen te zijn 
door het feit, dat aan de juistheid van 
het Raadsbesluit van 1957 wordt getwij
feld. Hij verzocht B. en W. dan ook om, 
indien het Comité Medisch Centrum, dat 
zich achter het plan-Sajet schaart, daar
op prijs zou blijken te stellen, contact 
met dit Centrum mogelijk te maken. 

De heer M e e w e z en (prot. chr.) sprak 
als z:ijn mening uit, dat de Raad alleen 
dàn moet terugkomen op eenmaal geno
men besluiten, als daartoe speciale nieuwe 
beweegredenen bestaan. Wel heeft de 
Raad er behoefte aan, zo zeide de heer 
Meewezen, zo volledig mogelijk op de 
hoogte te worden gehouden van alle fei
ten, zoals b.v. de betekenis voor het W.G. 
van het Regeringsbesluit om voor 90°/o 
in de investeringskosten van de Univer
siteit bij te dragen. 

Sprekend namens de gehele P.v.d.A.
fractie -behalve dr. Sajet- verklaarde 
mevrouw V a n d e r S 1 u i s - F i n t e 1 -
m a n zich accoord met de voordracht. 
Mèt de heer Seegers meende zij, dat 
geen garantie bestaat, dat het Rijk bin-

.nen afz:ienbare tijd ook gelden voor een 
nieuw plan beschikbaar zal stellen. Met 
de uitvoering van het Raadsbesluit is in 
het belang van het medisch hoger onder
wijs te Amsterdam echter de grootste 
spoed geboden. 

Meer nog dan de begroting geeft de 
rekening over een afgelopen dienstjaar 
een duidelijk beeld van de kosten der ge
meentelijke huishouding. Voor Amster
dam vinden we die weer in de .,Rekening 
en administratieve verantwoording 1957", 
de vorige maand door B. en W. aan de 
gemeenteraad toegezonden. 

Daaruit blijkt dat de gewone dienst 
voor genoemd jaar sluit met een nadelig 
saldo van ruim acht en een half miljoen. 
Houdt men rekening met het feit, dat een 
bedrag van f 5 miljoen is gedekt door 
beschikking over een gedeelte van het ba
tig saldo van het dienstjaar 1955, dan is 
het duidelijk, dat het zuivere nadelige sal
do over 1957 gesteld moet worden op ruim 
dertien en een half miljoen gulden. 

Dit bedrag mag echter weer vermin
derd worden met ruim ! 5 miljoen, dank 
zij een in oktober 1958 door de minister 
van Binnenlandse Zaken c.s. genomen 
gunstige beschikking op een door de Raad 
in '56 tot hem gericht verzoek om het 
basisbedrag der algemene uitkering uit 
het Gemeentefonds met ingang van 1 
januari '57 te verhogen. Deze verhoging 
is door genoemde bewindsman bepaald 
op f 4.20 per inwoner. 

Met deze bij drage kon bij het opmaken 
van de Gemeenterekening nog geen reke
ning worden gehouden. Zij zal nu bij 
suppletoire begroting in de Begroting 
voor 1958 worden geregeld en in minde
ring worden gebracht op het nadelig sal
do van de dienst 1957 ad ! 8.668.132.80. 
Dit nadelige saldo wordt overeenkomstig 
de voorschriften overgeboekt naar het 
dienstjaar 1958. 

Bekend is, dat de VVD-raadsfractie 
gekant is tegen niet sluitende begrotin
gen. Zij heeft daarom bij herhaling aan 
deze begrotingen haar goedkeuring ont-

DE ERVEN F. BOHN N.V. - HAARLEM 
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VerkrUgba.ar in de boekhandel 

houden en stelde ook bij de jongste wet
houdersbenoeming voor deelneming ha
renzijds aan de vorming van een college 
de eis, dat naar een sluitende begroting 
zou worden gestreefd. 

Bij de komende begratingsdiscussie zal 
onze fractie haar standpunt wel weer 
duidelijk doen blijken. Voor de niet inge
wijde lezer is het intussen wel interessant 
aan de hand vaa de rekening over '57 
eens globaal na te gaan hoe het huishoud
boek der gemeente er uitziet. 

De ontvangsten waren voor dat jaar ge. 
raamd op f 170.906.313. Ze werden blijkens 
de rekening met ruim een miljoen over· 
schreden en beliepen in totaal 
f 171.925.623--40. De uitkeringen uit het Ge
meentefonds blev,en ruim anderhalf mil· 
joen beneden de raming. Dit verschil 
werd opgeheven door een ongeveer gelijk 
hogere opbrengst der belastingen, terwijl 
nogmaals ruim anderhalf miljoen geboekt 
kon worden als netto ontvangst van vroe
gere dienstjaren. 

De uitgaven daarentegen overschreden 
de begroting met bijna tien miljoen. Ver
deeld over een dertigtal hoofdstukken 
geven zij het volgende beeld te zien: 

1. Algemeen Beheer f 10.420.537.39 (ge
raamd op f 10.614.745). 

2. Openbare Yeiligheid, politie f 1.003.512.29, 

brandweer f 3.185.206.39, B.B. f 328.651.97, 
in totaal f 4.517.370.65 (geraamd op 
f 4.699.387). 

3. Openbare werken: openbare werken 
f 22.957.776.24., openbare verlichting 
! 4.035.523.09, reinigingsdienst f 6.714.5()3.78, 
in totaal f 33.707.803.11 (geraamd op 
f 32.759.983). 

4. Geëxploiteerde gronden en gebouwen 
I 3.086.072.07 (ongeveer gelijke raming). 

, 5. Volksgezondheid enz.: volksgezondheid 
en geneeskundige armenzorg! 7.557.228.61, 

verpleging van krankzinnigen en geeste
lijk gebrekkigen ! 9.214.594.87, ziekenver
pleging ! 7.927.663.82. Dit hoofdstuk over
schrijdt de raming met ruim twee en een 
half miljoen. 

6. Volkshuisvesting enz.: volkshuisvesting 
f 3.394.577.26, bouwpolitie f 1.095;265.26, 
totaal f 4.489.842.82, raming I 4.630.085. 

1. Onderwijs: openbaar lager onderwijs 
! 16.044.825.85, bijzonder lager onderwijs 
f 3.473.788.96, hoger onderw. ! 16.931.789.46, 

nijverheidsonderwijs ! 4.277.028.48, overige 
kosten onderwijs, kunsten en wetenschaP
pen f 8.218.511.59, totaal f 58.413.025.86 
(twee miljoen hoger dan geraamd was). 

8. Ondersteuning: aan behoeftigen 
! 26.154.878.05, werklozenzorg f 700.010.94, 

totaal ! 26.854.888.99, raming met ruim 
twee miljoen overschreden. 

9. Rente en aflossing: rente en aflossing 
van geldleningen I 2.888.404 (geraamd op 
f 438.749), netto rente van opgenomen en 
verstrekte gelden f 3.754.282.13 (geraamd 
op f 1.303.972). 

10. Schouwburg en musea: Stadsschouw
burg f 377.847.63, musea 1 1.528.074.97, to
taal f 1.905.922.60, geraamd op I 1.849.212. 

11. Gem. arbeidsreserve en bewakings
dienst f 374.490.73 (raming f 379.878). 

12. Bedrijven: Saldoverliezen van door de 
gemeente beheerde bedrijven f 4.508.385.01 
(raming! 5.296.530). 

De uitslag te Amsterdam 
Met een stemmentotaal van 87.894 

zijn wij in Amsterdam van 11.5% in 
1956 gestegen tot 17.23%. 

Wij weerstaan op dit ogenblik de 
verleiding dit stembusresultaat te 
vergelijken met dat van het vorige 
jaar. Het karakter van raads~ en sta~· 
tenverkiezing verschilt teveel van dat 
der Kamerverkiezingen om vergelij .. 
kingen te maken, die politiek gezien 
zinvol zijn. Uit dit oogpunt bez-ien 
moet men allereerst letten op de Ka~ 
merverkiezingen van '56 en die van 
nu. 

Welnu, dan aarzelen wij niet, ook 
de Amsterdamse uitslag voor onze 

partij alleszins bevredigend te noe~ 

men. In één parlementaire periode 
een winst van bijna 6% te mogen 
boeken, is méér dan waarop enige 
andere partij in Amsterdam mag bo.
gen (zij gingen veeleer zonder uit~ 
zondering achteruit, zij het dan dat 
de CHU haar percentage omgeveer 
handhaafde), 

Wij komen uiteraard op de stem~ 
bus resultaten uitvoeriger terug. On· 
der de verse indruk van ons samen• 
zijn in De Poort van Kleef volstaan 
we met onze grote voldoening over 
het door onze behaalde percentage 
uit te spreken. De R. 
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Zaterdag 21 maart 1959 - He. SJ.Z 

en DEMOCIATIE 
Nieuwe kamerleden 

stellen zich voor 
(Zie pag. 4) 

EEN HARTELIJK WELKOM TOT ONZE 
NIEUWE KAMERLEDEN 

De socialisatie-gedacltte heeft belangrijk terrein verloren 

Heet van de naald gaf de heer 
D. W. Dettmeijer in het 

vorige nummer op deze plaats een 
eerste commentaar op de uitslag 
van de Tweede-Kamerverkiezing. 

Ons bij dat vreugdevolle com- · 
mentaar van de algemeen secreta-
1·is van onze partij van harte aan
sluitend, willen wij, een uur nadat 
ons de uitslag van de officiële lo
ting bekend werd, beginnen met 
een woord van hartelijke geluk
wens en verwelkoming tot de zes 
nieuwe leden van onze Tweede-Ka
merfractie, mevrouw G. V. van 
Someren-Downer en de heren prof. 
S. Korteweg, generaal J. H. Cou
zy, mr. W. J. Geertsema, mr. B. P. 
van der Veen en mr. D. Schuite
maker. 

Zij treden toe tot een fractie, die, 
onder de bezielende leiding van 
prof. Oud, in de afgelopen jaren 
reeds voortreffelijk werk heeft 
verricht. 

Deze fractie wordt thans niet al
leen kwantitatief, maar ook kwali
tatief nog aanmerkelijk versterkt 
met een verscheidenheid aan ken
nis en ervaring op talrijke gebie
den, welke ons niet dan de beste 
verwachtingen doet koesteren. 

Met mevrouw Van Someren, die 
het jongste Kamerlid zal zijn, 
wordt bovendien niet slechts het 
vrouwelijk element in onze fractie 
versterkt, maar ook het jongeren
element. Een feit, waarin wij gaar
ne tegelijkertijd zien een symbo
lisch hulde- en dankgebaar van de 
partij, welke haar prachtige voor
uitgang zeker niet in de laatste 
plaats heeft te danken aan een 
brede massa van jonge kiezers en 
kiezeressen, die hun vertrouwen 
en élan aan de V.V.D. hebben ge
schonken. 

In dit nummer van ons blad 
plaatsten wij de portretten van 
prof. Korteweg en generaal Cou
zy, met enkele gegevens omtrent 
hun levensloop. In het volgende 
nummer hopen wij op dezelfde wij
ze de vier andere nieuwe leden van 
onze fractie aan onze lezers voor te 
stellen. 

Het Algemeen Secretariaat 
van de V.V.D., Koninginne
gracht 61 te Den Haag zal op 
27 maart (Goede Vrijdag) en 
zaterdag 28 maart a.s. geslo
ten zijn. 

"Ik hoop, dat de V.V.D. de der-
de partij wordt en daarmee 

de anti-revolutionairen, die nu nog 
deze plaats bezetten, voorbij 
streeft. Bij de verkiezingen van 
vorig jaar is de V.V.D. qua stem
mental reeds op de derde plaats 
gekomen. 

Die rangorde moet nu ook on
ze Tweede-Kamerfractie krijgen. 
Liever nummer drie met x zetels 
dan nummer vier met x plus 1 ze
tels. De V.V.D. nummer drie, dat 
hoop ik op mijn oude dag nog te 
beleven". 

Aldus sprak onze lijst- en frac
tievoorzitter prof. Oud in een ge-

sprek met "Het Vaderland". Hij 
heeft dat mogen beleven. Van 
de zesde plaats in 1946/48 is de 
V.V.D., regelmatig opklimmend, 
op de derde plaats aangeland. 

Een succes, dat hij en zijn frac
tiegenoten dubbel en dwars heb
ben verdiend, zowel op grond van 
hun werk in de Kamer als wegens 
hun grote inspanning in de verkie
zingsweken, gedurende welke zij 
vrijwel avond aan avond op het 
pad zijn geweest. 

Niet alleen de fractie trouwens, 
maar ontzaglijk velen, in het gehele 
land, hetben aan dit succes meege
werkt. Dat geldt voor onze groot-

ZES ZETELS WINST 

DANI{ ZIJ UW HULP 

ste aÏdeling, Den Haag, en de an
dere grote afdelingen als Amster
dam, Rotterdam en Utrecht, maar 
ook voor talrijke kleinere afdelin • 
gen en voor onze nieuwe afdeling 
Limburg. 

* * * 

Schrijvend over de propagar.-. 
da-arbeid, zouden wij wel 

zeer tekort schieten, indien wij 
daarbij niet vóór alles noemden al
le metlewerkers en medewerksters 
van ons partijbureau op de Haagse 
Konninginnegracht, die onder lei
ding van de secretaresse, mej. mr. 
M. M. F. van Everdingen, een 
stuk arbeid hebben verricht, waar
van bultenstaanders eenvoudig 
geen idee k u n n e n hebben. 

Wij denken in zeker niet mindere 
mate aan onze organisator-propa
gandist, de heer L. van Vlaardin
gen, van wie wij ons nauwelijks 
kunnen voorstellen, dat hij de laat
ste twee maanden nog de helft van 
de hem toekomende nachtrust 
heeft genoten. 

Wat deze heeft gepresteerd bij 
de organisatie van de landelijke 
reclame en die vüt de radio- en te
levisie-uitzendingen, met al de zich 
telkens weer wijzigende voorwaar
den en mogelijkheden, is boven ie
dere lof verheven. 

Voor hen allen en voor onze al· 
genteen secretaris i~ het succes van 
de partij tegelijk een grote per
soonlijke voldoening. Wanneer dat 
succes minder groot was geweest, 
was de prestatie van het geleverde 
werk er niet minder door gewor
den. Maar het is nu eenmaal zo, 
:lat goed resultaat na harde arbeid 
toch wel erg pleizierig is en ver
i'10eienis en onvermijdelijke kleino:~ 
ergernissen over plotselinge ob
stakels, die weer met extra ins;:>:J:1· 
ning moesten wurc~cn opgeruil~td, 
g-emakkelijker doet vergeten. 

* * * 
"v-Day voor V.V.D.", zo 

schreef het extra ochtend· 
blad van het "Algemeen Handels· 
blad'' op de dag na de verkiezin
gen. 

De "Nieuwe Rotterdamse Cou· 
rant" gaf loyaal toe, dat de leus 
van prof. Oud: "niet in een Ka bi· 
net met de socialisten", stellig wel 
"zal hebben bijgedragen tot het 
hoge aantal stemmen, op de lijst 
uitgebracht". 

De N.R.Crt. legde er tevens de 
nadruk op, dat de V.V.D. niet al· 
leen vergeleken bij de Kamerver· 
kiezingen van 1956, maar ook ver· 

(Zie vervolg pag. 3) 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 21 MAART 1959 - PAG. Z 

DE TELDERSSTICHTING OVER DE 
CONJUNCTUURPOLITIEK 

Het strategische punt voor een liberaal beleid 

De liberale, maar onafhankelijk van de 
V.V.D. staande Prof. mr. B. M. Telders
stichting heeft vlak achter elkander 
twee studies gepubliceerd: een over de 
conjunctuurpolitiek en een over het wo
JJ.ingvraagstuk. 

Wij geven hier deze week eerst een be
knopt overzicht van de bij Martinus Nij
boff, te 's-Gravenhage, verschenen bro
chure (15 blz.) van de Teldersstichting, 
getiteld: ,.Conjunctuurpolitiek - Het 
strategische punt voor een liberaal be
leid". 

Blijkens het Voorwoord heeft het gro
te belang van een juiste conjunctuurpoli
tiek voor een vrije economie het curato
J'ium van de Stichting (prof. dr. H. J. 
Witteveen, voorzitter; drs. H. A. Kort
hals, secretaris en de hoogleraren P. 
Hennipman, J. Horring, C. H. F. Polak 
an M. Rooij) ertoe bewogen om een 
korte beschouwing over dit onderwerp 
te publiceren. 
Daar de conjuncturele ontwikkeling, die 

achter ons ligt, voldoende bekend is, 
hoefde hiervan naar de mening van het 
curatorium geen uitvoerige studie te 
worden gemaakt. Na in een inleiding de 
centrale betekenis van de conjunctuur
politiek voor een liberaal beleid in het 
licht te hebben gesteld, richt de nota 
zich daarom onmiddellijk op het uitwer
ken van enkele concrete suggesties, die 
tot een betere toepassing van de conjunc
tuurpolitiek kunnen leiden. 

Het curatorium hoopt, dat deze sug
gesties een nuttige bijdrage mogen vor
men tot de oplossing van een probleem, 
dat voor ons gehele volk van het grootste 
belang is. 

* * * 
In het inleidende gedeelte stelt de nota 

vast, dat het moderne liberalisme naast 
de geestelijke vrijheid ook de economi
sche vrijheld als een essentiële voorwaar
de. ziet voor een vrije levensontplooiing 
van de mens. Het Ingrijpen van de over
heid In het economische leven moet er 
daarom op gericht zijn, de vrije beslis
singen van de individuen zoveel mogelijk 
tot hun recht te doen komen. 

Liberale politiek dient daarom een 
g I o b a a 1 karakter te dragen, in tegen
stelling tot het gedetailleerde ingrijpen, 
dat in een d i r i g i s ti s c h e denkwijze 
past. 

De belangrijkste en meest algemene 
toepassing van deze globale politiek ligt 
op het terrein der conjunctuurbeheer
sing. 

De belangrijke vooruitgang van de eco
nomische weten11chap in de laatste twin
tig jaren heeft de weg gewezen tot een 
globale politiek, waardoor excessieve 
conjunctuurschommelingen in de kern 
worden aangetast. Deze kern der con
junctuurbeweging bestaat in een schom
meling in de totale vraag naar goederen 
en diensten. 

Wanneer deze zich regelmatig en even
wichtig ontwikkelt, zullen ook produktie 
en prijzen in de afzonderlijke sectoren 
van het economische leven vrij van cu
mulatieve conjuncturele stromingen kun
nen blijven. In de beïnvloeding van de 
totale vraag ligt daarom het strategisch 
punt bij uitstek van de economische en 
monetaire politiek. En deze beïnvloeding 
van de totale vraag is mogelijk met de 
globale instrumenten van de monetaire, 
fiscale en budgetaire politiek. 

De ontdekking van deze mogelijk
heid heeft, naar de overtuiging van 
het curatorium, de vrije economie 
nieuwe levenskansen gegeven en 
biedt hoop, dat de resultaten van een 
vrije economie nog belangrijk gunsti
ger kunnen worden dan zij in de 
voorgaande periode zijn geweest. In 
het liberale beleid van de toekomst 
zal een globale conjunctuurpolitiek 
daarom een centrale plaats moeten 
innemen. 

Na een beschouwing o.a. over de in de 
afgelopen jaren nog zeer gebrekkig ge
voerde conjunctuurpolitiek, waarbij de 
regering ,.ernstig en duidelijk is tekort 
geschoten". trekt de nota de lessen uit 
deze ervaring. 

ZiJ stelt dan, dat de vorming van reser
ves in de jaren van hoogconjunctuur in 
de eerste plaats zal moeten geschieden 

door de overheid; deze heeft daarbij de 
volgende moeilijkheden te overwinnen: 

Dit zou wellicht in belangrijke mate 
realiseerbaar zijn wanneer men het eens 
zou kunnen worden over een systeem tot 
conjuncturele variatie der belastingtarie
ven, dat dan vervolgens bij elke wijziging 
in de conjuncturele situatie onmiddellijk 
zou kunnen worden toegepast zonder dat 
enige discussie over de invloed daarvan 
op de inkomensverdeling nodig zou zijn. 

1. Alle maatregelen met betrekking tot 
de begroting moeten geruime tijd van 
tevoren worden voorbereid. Om een juist 
effekt op de conjunctuur te verkrijgen 
is het dus nodig, dat men van tevoren 
kan voorzien, hoe de conjunctuur zich 
zal ontwikkelen. Het stellen van een 
juiste conjunctuurprognose is echter niet 
gemakkelijk. 

Men zou bijv. kunnen denken aan pro
portionele variatie van de loon- en in-

2. Wanneer men zich een zeker oordeel 
over de conjunctuur heeft kunnen vor
men, moet men vervolgens snel een juiste 
beslissing kunnen nemen. Hiertoe is In 
de eerste plaats een betrekkelijk alge
meen inzicht in en instemming met de 
beginselen van een globale conjunctuur
politiek onmisbaar. Bovendien zal men 
het eens moeten worden over de aard 
van de maatregelen, die bij een wijziging 
van de conjunctuur getroffen worden. 

In verband met de plaats
ruimte moeten de Flitsen van 
het Binnenhof een week blij-

"-. ven overstaan. .J 

komstenbelasting met een bepaald per
centage van de bedragen, die volgens de 
normale belastingtabel verschuldigd zijn. 

3. Wanneer het is gelukt de nodige be
slissingen met betrekking tot de over
heidstegroting te nemen, zodat in de 
hoogconjunctuurjaren een overschot ont
staat, is het tenslotte van groot belang 
dat dit overschot ook effectief aan de 
geldsomloop wordt onttrokken. Gebeurt 
dit niet, dan mist de conjunctuurpolitiek 
haar doel. 

Dit zou een eenvoudig systeem zijn, 
waar alle groepen van inkomenstrekkers 
proportioneel door zouden worden ge
troffen of - bij verlaging der tarieven -
zouden worden bevoordeeld. Zou men het 
over dit systeem eens zijn, dan zou men 
zich ook kunnen voorstellen, dat de rege
ring op veel kortere termijn - eventueel 
tussen twee begrotingen in - voorstel
len tot wijziging zou doen, die door het 
parlement in een spoedbehandeling zou
den kunnen worden afgedaan. 

* .. 
* 

In de nota wordt vervolgens nagegaan, 
welke van deze moeilijkheden zich in de 
afgelopen jaren het meest hebben doen 
voelen. En om op die nader uiteengezette 
punten in de toekomst een verbetering te 
bereiken, zal men volgens de opstellers 
in twee richtingen moeten zoeken. 

2. Zouden op deze wijze in de hausse
jaren overschotten op de Rijksbegroting 
ontstaan, dan moet vervolgens het effect 
van deze reserves conjunctureel zo groot 
en zo duidelijk mogelijk zijn. Daartoe 
zou het gewenst zijn, dat de overheid een 
werkelijke c o n j u n ct u u r r e s e r v e 
vormt, die op een speciale geblokkeerdè 

1. Het eerst nodige lijkt, dat de eon
junctuurpolitiek zoveel mogelijk wordt 
losgemaakt van de politieke strijd om de 
inkomensverdeling. 

• 
Deze Burger 
is natuurlijk even blij als gij allen, dat wij het er zo mooi hebben afge
bracht de 12de dezes, doch hij heeft nooit behoord en zal nimmer beho
ren tot diegenen, die uit de allergrootste winst de allergrootste voldoe
ning putten. Zes meer is hem allang mooi genoeg. Een geleidelijke stij
ging van onze partij-aanhang is hem liever dan sensationele sprongen. 
Hij is een oud, voorzichtig en bedaard man. Stunten en sensaties maken 
niet veel indruk op hem. De betrekkelijkheid van alles staat hem, bij 
de beschouwing van alles, te duidelijk voor ogen dan dat hij zou gaan 
juichen om uitwtiSsen van kiezersgunst. Laten wij daarom, terwijl de 
negentien in 's lands vergaderzaal tonen wat de liberaliteit is en wat zij 
wil, trachten onze positie n a a r b i n n e n te versterken· dat wil 
zeggen: de partij te versterken door haar ledental te vergroten; 'het par
tij-apparaat te verdiepen en te consolideren en het liberalisme, ook in
tern, als een levensbeschouwing en een levenshouding uit te dragen een 
levenshouding die niet alleen te maken heeft met stemmenwin;t en 
electorale glorie. 

Dit is de voornaamste overweging die mij, na onze zozeer verheugende, 
overwinning, bezighield. 

Nog enkele andere, incidentele, gedachten kwamen bij mij op. 
Misschien ben ik de enige V.V.D.-er en de enige niet-boer in den 

lande, die de Boerenpartij een Kamerzetel had gegund. Ik zou het nuttig 
hebben gevonden, wanneer de Koekoeks en de Fabiussen gelegenheid 
hadden gekregen hun onlustgevoelens openlijk kwijt te raken en af te 
reafl~ren; ee.r:_ {!ezonde democratie kan dat verdragen; zij heeft er zelfs 
P?httek-hygtemsche voordelen bij, wanneer haar critici haar op gelijk 
nweau kunnen aanvallen en op gelijk niveau beantwoord kunnen wor
den. 

Een gezonde democratie kan dat verdragen .... zoals immers zo over
duidelijk is gebleken uit het feit, dat de voortcrurende dagelijkse aanval
len van haar journalistieke tegenstanders tot resultaat hebben geleid.· 
Misschien zelfs wel tot precies niet het allergeringste tegenovergestelde 
van wat zij beoogden. 

De formi~c;bele .overwinning, door mr. Van Rijckevorsel behaald, is 
alweer, - ZtJ he~ m {!~heel andere vorm - een klinkende overwinning 
van de democr_c;tte. Z?J bevat niet alleen een pijnlijk lesje voor hen, die 
verantwoordel?Jk waren voor de volgorde van de kandidatenlijst waarop 
de heer Van Rijckevorsel paraisseerde; zij moet toch ook beschamend 
zijn voor hen die met de heer Van Rijckevorsel op dezelfde lijst ston
den. Wat '!"'en.~n zijn karakter, zijn opvattingen en zijn optre
den zo dutdehJk waarneembaar waardeert vindt men blijkbaar n i e t 
bij die anderen. ' 

En dit waren dan zo maar enkele na-verkiezingsgedachten opgekomen 
in het smalle b1·ein van ' 

rekening bij de Nederlandse Bank wordt 
ondergebracht en aldus op effectieve wij
ze aan de geldcirculatie wordt onttrok
ken. 

Stortingen in deze conjunctuurreserve 
zouden dan als een bijzondere post op de 
Rijksbegroting moeten worden opgeno
men, zodat de begroting met-inbegrip van 
deze post in evenwicht blijft. De geblok
keerde conjunctuurreserve zou op de ba
lans van de Nederlandse Bank tegenover 
de aanwas van de deviezenreserves ko
men te staan. 

Wanneer men aan een anti-cyclische 
begrotingspolitiek deze vorm geeft, zou
den volgens de opstellers van de nota de 
volgende verbeteringen worden bereikt: 

a. De overschotten zouden op effectieve 
wijze aan de geldsituatie worden onttrok
ken. De liquiditeit in het economische le
ven neemt hierdoor af, zodat de mogelijk
heden voor de Nederlandse Bank om een 
effectieve monetaire politiek te voeren 
eveneens worden vergroot. 

b. Dit gunstig effect van de conjunc
tuurreserve kan in principe ook worden 
bereikt, wanneer de overheid bij de Ne
derlandse Bank ondergebracht schatkist
papier aflost. Het vormen van een afzon
derlijke conjunctuurreserve behoudt dan 
echter nog het belangrijke psychologisch 
voordeel, dat de betekenis van de con
junctuurpolitiek op deze wijze voor het 
publiek duidelijk naar voren komt. De 
overheid doet dan immers hetzelfde als 
het particuliere bedrijf, dat een conjunc
tuurreserve opbouwt. 

c. Tenslotte zou deze uitwerking van de 
conjunctuurpolitiek zuiver politiek gezien 
dit voordeel hebben, dat de ruime finan
ciële armslag, die het Rijk verkrijgt bij 
het ontstaan van overschotten op de be
groting, mlnder gemakkelijk zal leiden tot 
extra overheidsuitgaven. Wanneer deze 
overschotten onmiddellijk op een speciale 
rekening bij de Nederlandse Bank moeten 
worden overgeschreven, blijven de midde
len, die voor de financiering van de nor
male uitgaven nodig zijn, beperkt. 

Ook de gem e e n ten zullen aan deze 
conjunctuurpolitiek moeten medewerken. 
Dit zal, naar de nota nadrukkelijk vast
stelt, echter moeten gebeuren met hand
having van de voor onze democratie zo 
belangrijke autonomie der gemeenten. De 
uitkeringen uit het Gemeentefonds zullen 
zoveel mogelijk moeten worden geobjecti
veerd; daarnaast zullen de gemeenten 
weer over een zeker eigen belastingge
bied de beschikking r110eten krijgen langs 
de lijnen, die de commissie-Oud heeft 
aangegeven. 

Wanneer de gemeenten weer een reële 
financiële verantwoordelijkheid zullen 
voelen, zullen zij ook in een globale con
junctuurpolitiek hun taak kunnen vervul
len zonder hun autonomie hiervoor prijs 
te geven. Men zou dan kunnen volstaan 
met een gemeentelijke conjunctuurreser
ve, welke eveneens op een geblokkeerde 
rekening bij de Nederlandse Bank zou 
moeten worden geplaatst. 

Op overeenkomstige wijze zou tenslotte 
ook het particuliere bedrijfsleven aan een 
conjunctuurpolitiek kunnen meewerken. 
Particuliere bedrijven komen aan het 
vormen van liquide reserves in de hausse
jaren meestal niet toe, daar de grote 
winsten in deze jaren een grote stimulans 
vormen om alle beschikbare middelen te 
Investeren. De overheid zou hiertegen een 
tegenwicht kunnen scheppen door het 
toestaan van het vormen van belasting
vrije conjunctuurreserves. A. W. A. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
otfidlel •oed•elteurd 

Talrl,llte atteotea. 

Veel meer waard 
dan de lcostpriJsl 

SIMPLUS H.V. 
DORDRECHT 
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VOLI(SP AR TIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

BESCHRIJVINGSBRIEF 
voor de 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
te houden op vrijdag 17 en zaterdag 18 april1959 in BRITANNIA, Boulevard Evertsen 34 te Vlissingen 

De vergadering zal beginnen op: VRUDAGAVOND te 8 uur; ZATERDAGMORGEN te 10 uur. 

AGENDA: 
Vrijdag 17 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. Begroeting van de gasten. 

Huishoudelijl{e vergadering 
3. Benoeming van de NotulEncommissie voor de vergadering van 17 en 

18 april 1959. 

4. Jaarverslag van de Secretaris. 

5. Rekening en Verantwoording en Jaarverslag van de Penningmeester. 

6. Verslag van de Commissie van Voorlichting over de Rekening en Ver
antwoording van de Penningmeester over het jaar 1958. 

7. 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 1959. 

8. Behandeling van enige voorstellen tot wijziging der Reglementen. 

Toelichting: 
In verband met een door het bestuur van de afdeling Hilversum in 1957 
ingediend voorstel tot wijziging van enige bepalingen in de Reglementen, 
heeft het Dagelijks Bestuur der Partij, conform het besluit van de Alge
mene Vergadering, een Reglementencommissie ingesteld, die als volgt 
was samengesteld: 
Mevrouw Mr. E. A. J. S<heltema-Conradi te Haarlem, Voorzitster; 
Mevrouw Mr. M. N. W. Dettmeijer-Labberton te 's-Gravenhage, Lid en 
Secretaresse. 
Leden: Mr. Th. Bakker te 's-Gravenhage, Joh. K. Fredrikze te Arnhem, 
A. Nawijn te Olst, Ir. H. J. van Raalte te Hilversum Dr. A. Spruit te 
Vinkeveen en Mejuffrouw Mr. J. L. M. Toxopeus Pott' te Delfzijl. 
Deze Commissie heeft in september 1958 een advies uitgebracht aan 
het Hoofdbestuur. Dit advies, waarmede het Hoofdbestuur zich volledig 
heeft kunnen verenigen, treft U als bijlage dezes aan. Het Hoofdbestuur 
heeft daarnevens besloten een aanvullend voorstel te doen, en wel met 
betrekking tot Art. 7 ad 4 van het Reglement op de Candidaatstelling 
voor Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ook dit voor
stel is in bijlage dezes opgenomen. 

9. Voorstel van de Kamer-Centrale Den Helder tot instelling van een vaste 
commissie voor werknemersbelangen binnen de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie, mede teneinde na te gaan of de oprichting van een ver
bond van vrije werknemers op basis van de positie van de werknemer 
in een staatkundig bestel op modern liberaal niveau geëffectueerd kan 
worden. 

Toelichting: 

De Kamer-Centrale Den Helder heeft dit voorstel als volgt toegelicht: 
"Bij analyse van de politieke gezindheid is overtuigend gebleken, dat in 
grote getale werknemers, vooral zij die een meer gespecialiseerde functie 
vervullen, sympathie hebben voor onze beginselen en op onze partij 
stemmen. Onder deze geestverwanten bestaat een onbehaaglijke toestand, 
doordat er geen behoorlijke organisatorische band is. Zelfs is in sommige 
gevallen organisatie verplicht in vakorganisaties, die levensbeschouwelijk 
in hoge mate weerstanden opwekken. 
Een goed voorbereide, van "onderop" tot stand gekomen organisatie, moet 
gegeven ons stemmen-aantal mogelijk zijn. Een gunstige en reële beïn
vloeding van ons ledencijfer zal hiervan het gevolg zijn. Belangrijk is, 
dat de nieuwe organisatie niet "erfelijk belast" is met betrekking tot 
de vero~derde antithese arbeid-kapitaal, maar zich kan baseren op de 
doelstelhng van een samenwerking van arbeid en kapitaal. 
De Kamer-Centrale Den Helder verzoekt op initiatief van de Afdeling 
Castricum met klem aanstonds over te gaan tot het instellen van de in 
het voorstel genoemde commissie, opdat deze commissie met spoed met 
met een concreet plan ter tafel kan komen". 

10. Bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur. 
11. Rondvraag. 

Afgevaardigden van Afdelingen, die bij dit punt het woord wensen te 
voeren, dienen hiervan vóór 9 april a.s. schriftelijk mededeling te doen 
aan het Algemeen Secretariaat, onder opgave van het ter sprake te bren
gen onderwerp. 

Zaterdag 18 april des morgens 10 uur 

OPENBARE VERGADERING 
12. Benoeming van een onder-Voorzitter. 

Wegens periodieke aftreding van de heer Mr. H. van Riel te 's-Graven
hage, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in de vacature van het 
onder-Voorzitterschap worden voorzien. 
Als enig candidaat is gesteld: Mr. H. van Riel te 's-Gravenhage. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken, zal deze benoeming overeen
komstig Artikel 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming 
geschieden. 

13. Benoeming van een Penningmeester. 
Wegens periodieke aftreding van de hèer 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. 

14. Benoeming van een lid van het Dagelijks Bestuur. 
Wegens periodieke aftreding van Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema-Con
radi te Haarlem, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in een vacature 
in het Dagelijks Bestuur worden voorzien. 
Als enig candidate is gesteld: Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema-Conradi 
te Haarlem. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken zal deze benoeming overeenkom
stig Artikel 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming ge
schieden. 

15. Benoeming van vijf leden van het Hoofdbestuur. 
Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van het Hoofdbestuur zijn: 
R. Th. J. le Cavelier te Amsterdam, 
B. Doedes Breuning ten Cate te Almelo, 
Ir. A. J. Engel te Velp, 
Prof. Mr. E. H. s' Jacob te Groningen, 
Ir. A. Voet te Groningen. 
De heren R. Th. J. Ie Cavelier, B. Doedes Breuning ten Cate, Ir. A. J. 
Engel en Ir.' A. Voet hebben zich herkiesbaar gesteld. 
Van Prof. Mr. E. H. s' Jacob is bericht ontvangen, dat hij geen herbe
noeming wenst te aanvaarden. 
Candidaat gesteld voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur zijn: 
T. van den Berg Az. te Boskoop, door de Afdeling Boskoop; 
R. Th. J. le Cavelier te Amsterdam (aftredend), door de Afdeling Wie
ringermeer; 
Mr. Dr. J. M. H. Dassen te Heer/Maastricht, door de Afdeling Limburg; 
B. Doedes Breuning ten Cate te Almelo (aftredend), door de Afdeling 
Enschede en omstreken; 
Ir. A. J. Engel te Velp (aftredend), door de Afdeling Wieringermeer; 
Ir. J. C. Kaars Sijpesteijn te Bloemendaal, door de Afdelingen Alkmaar, 
Assendelft, Castricum/Limmen, Koog-Zaandijk, Krommenie, Oostzaan, 
Westzaan, Wormerveer en Zaandam; 
Ir. H. Vis te Doetinchem, door de Afdelingen Aalten, Barneveld, Deven
ter, Doetinchem, Eibergen, Goor, Hummelo/Keppel, Laren (Gld.), Lochem, 
Moordrecht, Neede, Nijmegen, Oost-Zeeuws-Vlaanderen, Renkum/Heel
sum/Doorwerth, Rhoon, Ruurlo, Stellendam, Terborg/Silvolde, Tiel, 
Voorst, Vorden, Warnsveld, Weesp, Winterswijk en Zelhem; 
Ir. A. Voet te Groningen (aftredend), door de Afdelingen Groningen en 
Wieringermeer. ' 

16. Ruimtelijke Ordening. 
Over dit onderwerp zullen inleidingen gehouden worden door de heren 
Mr. H. van Riel, Voorzitter van de Eerste Kamerfractie en 
Mr. E. H. Toxopeus, Lid van de Tweede Kamerfractie, waarna gelegen
heid zal bestaan tot discussie. 

17. Bespreking van het beleid der Kamerfracties. 
Het verdient aanbeveling, dat afgevaardigden van Afdelingen, die bij dit 
punt speciale onderwerpen ter sprake· willen brengen, hiervan vóór 
9 april a.s. mededeling doen aan het Algemeen Secretariaat, zodat de 
Kamerleden de gelegenheid hebben zich hierop voor te bereiden. 

18. Sluiting door de Voorzitter. 
Het Hoofdbestuur van de V.V.b., 
P.J. Oud, Voorzitter. 
D. W. Dettmeijer, Algemeen Secretaris. 
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UIT DE PARTIJ 
Nieuwe afdeling 

Leksmond opgericht 

Op 27 februari j.l. werd te Leksmond 
een afdeling van onze Partij opgericht. 

Het voorlopig bestuur bestaat uit: D. 
B. Mollenvanger, voorzitte1·; H. de Vor, 
De Laak 13, secretaris; A. Scherpenzeel, 
penningn1eester. 

De nieuwe afdeling is G·estart. met 20 
leden. 

Een nieuwe afdeling 
Dinteloord der Partii 

Ons bereikte het bericht, dat op 25 fe
bruari j.l. een afdeli"g Dinteloord onzer 
Pm·tij is opgericht. Nadere mededeling·en 
hierover hopen wij op korte termijn te 
kunnen publiceren. 

P!f'of. Oud spreekt voor JOVD 
te Den Haag op 2 a!'ril a.s. 

Op 2 april a.s. zal de afdeling Den I-Iaag 
van de J.O.V.D. haar tienjarig b·?O<han 
herdenken. Daartoe wordt een fce,;lclijke 
bijeenkomst georganiseerd in restaurant 
De Kroon, Spui 10 aldaar. Het woord zal 
worden 1evoerd door prof. mr. P. J. Oud. 
Alle bel angstellenden zijn welkom. Aan
Y 1::g 8 uur. Toegang:;prijs I 1.25. 

Nieuwe afdeling 
te Steenbergen 

Op 10 maart. j.l. werd ook te Steenber
gen een afdeling van onze partij opge
richt. Als naam vooP deze afdeling werd 
vastgesteld: Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie afd. STESNBERGEN EN 
OMSTREKEN. 

Het bestuur van deze afdeling · is als 
volgt samengesteld: 
J. J. van Nieuwenhuyzen, Nieuwe Hey
dijk 10, de Heen (voorzitter) 
A. A. Rijsten bil, "Zwarte Schouw", St. 
Philipsland (secretaris) 
J. de Visser, Oost Voorstraat 1, Dintel
oord (penningmeester) 
J. A. Klompe, "Magdalenahoeve", Anna 
Jacoba Polder 
J. A. W. Vogelaar, Mariaweg 4, Dintel
oord 
H. A. van Nieuwenhuyzen, Kruislandse
dijk 42, Krui,;land. 

De Betuwe in (liberale) bloei 

Inderdaad, ondanks het vroege jaarge
tijde zijn aan de liberale stam in de Be
tuwe enkele schuchtere knoppen ontspro
ten! Dank zij grote activiteit van de 
sceretaresse der Centrale Nijmegen, Me
vrouw Bergsma, en de heren ir. Huizin
gn, Veer, Jonker, om maar enkele namen 
te noemen, konden in de Betuwe buiten 
het geslaagde landbouw-forum te Gelder
malsen, nog vier forumavonden worden 
georganiseerd in de plaatsen Zetten-An
delst, Elst, Ochten en Culemborg, ter
wijl wij verheugd melding kunnen ma
ken van de oprichting der afdeling Over
Betuwe. 

Al deze bijeenkomsten zo kort voor 
de verkiezingen mogen zonder uitzonde
ring geslaagd worden beschouwd, temeer 
daar ze door verschillende belangstellen
den buiten de VVD werden bijgewoond. 
V;-:nzelfsprekend waren allerlei land
bouw-aspecten geliefde onderwerpen, 
doch daarnaast werden diverse andere 
vragen op de forumleden afgevuurd, zo
als over bezitsvorming, p.b.o., invloed 
der vakbonden, kinde1·bijslag, de splin
terp:ll'tijen enz. 

Ons Tweede Kamerlid de heer Visser, 
de beide Gelderse Statenleden ir. Kooy en 
mr. Willinge Gratama, dr. ir. Vink uit 
Wageningen en de heer van Angeren, ge
meenteraadslid van Arnhem maakten af
wisselend deel uit van de gehouden fo
ra. Steeds aangevuld door bekende VVD
ers uit de omgeving. 

In verschillende kleine plaatsen als 
Beusichem-Zoelmond,Dodewaard, Wijchen 
e.a. werd het speciale verkiezingsblad 
verspreid. Al met al is er dus leven in 
de brouwerij gekomen in dit van oudsher 
liberaal gezinde gebied tussen onze gro
te rivieren. Moge de nieuwe afdeling 
Over-Betuwe groeien en bloeien. 

J. E. de V. 

Forum te Warnsveld 
Door samenwel'lcing van de Centrale 

Arnhem en de afdelingen Warnsveld en 
Zutfén kon in de kleine afdeling Warns
veld op 6 maart j.l. nog een forumavond 
worden georganiseerd, die zich in een be
hoorlijke belangstelling mocht verheu
gen. Het forum werd door mr. Jager uit 
Ede geleid en bestond verder uit de he
ren van Zutphen (Statenlid). Mr. Can-

lnterium uitverkoop 

Ir. G. van Weezenbeek, te Dordrecht, 
vraagt (hij schreef dat op 11 maart) of het 
op de weg ligt van ministers, die op het 
punt staan met groot \'erlof te gaan (zij 
zijn inmiddels demissionair- Red. V en D) 
b~slissingen te bevorderen, als het liqui
den'n van onze nationale walvisvaart. 

Is de omstandigheid, dat de herleefde 
N0derlandse walvisvaart nog een korte 
tijd een overheidssubëidie geniet, een 
reden tot overhaaste overdracht van deze 
bedl'ijfstak aan de Noren? 

Kunnen, zo vraagt hij, wij misschien van 
het interim-Kabinet Beel ook nog berich
ten tegemoet zien over souvereiniteits
overdracht van Nederlandse weidegebie
d<èn aan Denemarken'? 

Weidegebieden leveren immers melk en 
die mdk kost óók subsidie. 

.. Pas op de plaats'' tot de opvolgers er 
zijn, lijkt hem aangewezen voor een inte
rim-Kabinet. Op de valreep vermijde men 
dP schijn van ,.goede heertjes'' verto
ningen! 

De bocdelbereddering dient aan de op
volgers overgelaten.. Wie dan in het 
Drc cs-veen zit, ziet n'd op een turfje! 

De vennootschapsbelasting 

He-t heeft de heer 1'-. Tonkes Hzn., te 
Haren, verheugd, dat in de laatste maan
den in ons weekblad van verschillende 
zijden beschouwingen zijn verschenen 
over de heffing van vennootschapsbelas
ting, welke hij aanduidt als "de meest 
verfoeilijke belastin~, die ons nog steeds 
aan de gruwelijke bezettingstijd 1940/45 
herinnert". 

Zij werd "ausgegebc•n am 4 Mai 1940", 
in het "Verordnungsblatt für die besetzten 
Niederländischen Gebiete''. 

De heer Tonkes schrijft verder: 
Dat nu. jaren na het eind van de oorlog 

1940/'45 deze wetgeving nog steeds door 
onze regering wordt gehanteerd voor het 
innen van belastingen, waarvan de op
brengst voor de staatskas dringend nodig 
is, moet in erge mate beschamend worden 
geacht en eveneens beschamend is het, 

Op de avond van de verkiezingen in 
het algemeen secretariaat. Prof. Oud 
(voorzitter van onze partij); de heer 
Dettmeijer (algemeen secretaTis); Mr. 
H. v. Riel (vice-voorzitter). 

Cliché welwillend afgestaan door ,,Het Va
derland''. 

té en van Angeren, resp. gemeenteraads
lid van Hattem en Arnhem, en Bruggink, 
lid van de Gelderse Landbouw Commis
sie. 

Er werden verschillende interessante 
vnagen gesteld en m~et animo beai!J.t
woord, zodat het al over elven was ge
worden vóór men voldaan huiswaarts 
keerde. 

J. E.d. V. 

dat men nog geen kans heeft gezien een 
dergelijk oorlogsmonument evengoed als 
welk ander oorlogsmateriaal ook, op te 
ruimen. Beschamend vooral, nu E'en derge. 
lijke oorlogswetgeving aanleiding is tot 
getwist in verschillende groepen van het 
bedrijfsleven. Groeperingen, die zich veel
al op hetzelfde gebied bewegen en die al 
naar aard en samenstelling in meerdere 
of mindere mate door deze vorm van be
lasting wordt~n getroffen. Opruiming van 
dit oorlogsmonument moet mogelijk zijn 
en het bezwaar tegen opruiming, dat onze 
staatskas de opbrengst van de vennoot
schapsbelasting niet kan missen is get'n 
redelijk motief voor de handhaving daar
van. 

Wij beschikken toch over voldoendE' des
kundige belastingspccialisten, die er een 
eer in zouden stellen om in de plaats van 
vennootschapsbelasting ec>n vorm van be
lastingheffing te ontwerpen diC' het Ne
derlandse bedrijfsleven. ongeacht am·d en 
vorm, meer gelijkmatig zou drukken 
en die minder aanleiding tot onderling 
getwist zou geven. 

Dat is toch wel het minste waarop aan
spraak mag worden é(cmaakt 

Keerpunt of kruispunt 

Een paar dagen voor de verkiezingen 
ontving onze geestverwant de heer P. van 
Baer, te 's-Gravenhage, van het secreta
riaat van de Partij vaa de Arbeid (Tessel_ 
schadestraat te Amstt•rdam) een pamfletje 
getiteld: "Keerpunt of kruispunt". 

Naar aanleiding hiervan richtte hij een 
brief aan het bestuur van de PvdA, waar
aan het volgende kan worden ontleend: 

Dit pamflet is eigenlijk het eers-te pro
pagandastuk van de PvdA uit de verkie
zingstijd, dat redelijk genoemd kan 
worden. Er zit·ten echter denkfouten in. 
Zo zegt u: Vrijheid is een hoge prijs 
waard. Inderdaad, maar uw wenkend 
perspectief leidt naar de communistische 
overheersing. 

De voorbeelden van Rusland( de ver
wijdering der mcnsjewiki) en van de 
satellietlanden zijn daar, om dit te be
wijzen. Dit komt, omdat in de Partij van 
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de Arbeid de links-socialisten altijd trach_ 
ten hun mening door te drukkPn. Dat was 
in de SDAP immers ook altijd het geval 
(Deventer, Zwolle, H<~arlem). Na de ge
beurtenissen in decemhcr is hun da·t weer 
wonderwel gelukt. 

Vervolgens kritiscc:·dc hij in zijn brief 
de heer Burger, die hiJ ongeschikt acht 
als fractieleider van een gematigde socia
listische partij. Want <'l'n socialistiche 
partij is de PvdA to~h geblc\ en. ook na 
toetreding van 0en aantal vrijzinnig
democratische leiders en 1 aanvankelijk) 
ook leden van de vroeg<'l'e Vrijzinnig
Democratische Bond. 

Overigens. zo vervol:;de hij in zl.Jn brief, 
wat u schrijft over spreiding van macht, 
wl'l vaartspeil, outillage, vcrworven heden, 
enz. -dit zijn ook allmaal desiderata van 
de VVD. Dat is ook de reden, dat de 
jongeren het socialisme niet meer lusten: 
zij willen zich vrij kunnen ontplooien. Al 
die oude-mannetjes-klelspraat hoe het 50 
of 20 jaar geleden WdS, interesseert hen 
nieL Na de ontvoogdjns \\'Ïllcn de mensen 
thans vrijheid c·n dt'mocratie en geen 
socialistische bcvoogdwg. 

De SDAP heeft goed werk gedaan. maar 
de PvdA loopt de Wdre vrijheidsstrijders 
maar voor de voeten. Het socialisme is 
geen zaak meer voot· de toekomst; in de 
praktijk leidt het lot staatsslavernij en 
daarom kan men teredil zeggen: het socia
lisme is thans conserya tief. 

Aldus onze Haagse geestverwant in zijn 
brief aan het partijb<'sluur van de Partij 
van de Arbeid. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMP~N 

I Nieuwbouw en reparatie I 
van zeeschepen . 
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WERF DE NOORD N.v. 
ALBLASSERDAM 

TELEFOON: ROTTERDAM 132451 
ALBLASSERDAM 451-452 
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Nadere beschouwingen over de verkiezingsuitslag 
Nu de uitslag van de verkiezingen offi

cieel is vastgesteld, wil ik trachten nog 
enige opmerkingen hierover te maken. Als 
algemene opmerking ga hier vooraf, hoe
zeer uit het niet toekennen van een zetel 
aan het Gereformeerd Politiek Verbond 
blijkt, hoezeer elke stem telt en hoezeer de 
toekenning van restzetels de einduitslag 
beïnvloedt, want thans heeft de P.v.d.A. 
48 zetels gekregen en er dus slechts 2 ver
loren. 

Hoezeer overigens onze winst van 6 ze
tels blijkbaar de heer Voskuil steekt, blijkt 
wel uit het versje, dat j.l. zaterdagavond in 
de hoofdartikelkolom van het Vrije Volk 
1tond: 

"De oudjes doen het toch maar best" 
"Ze kweekten winst uit pure mest!" 
"En wie dat grof uindt is een kniezer''. 
"Dus makkers op: Van uies tot viezer!"' 

de Staten- en Raadsverkiezingen van 1958 
heeft behaald, vóór deze verkiezing nog 
eens op zich heeft laten inwerken, kon 
moeilijk verwachten, dat deze vloedgolf al 
was uitgewerkt! A.R. en C.H. hebben beide 
ook nu stemmen aan de V.V.D., die als 
overwinnaar uit de stembus is gekomen, 
verloren". 

In .. Nederlandse Gedachten", het offi
cieel weekblad van de A.R.partij schrijft 
de voorzitter, Dr. Berghuis, over de specta
culaire winst voor de V.V.D., terwijl .. Het 
Vaderland" rn een hoofdartikel o.m. 
schrijft: 

.. De V.V.D. is zonder twijfel aanzienlijk 
vooruitgegaan in het bijzonder is haar po
sitie in de Tweede Kamer, van 13 op 19 
zetels, vers+erkt. Zij is daar nu zelfs op de 
derde plaats gekomen, hetgeen haar lei
der, Prof. Oud, en vele anderen genoegen 
zal doen". 

Heerlen steeg onze partij van 422 stemmen 
of 1,3% blj de Kamerverkiezingen in 1956 
tot 1203 stemmen of 3.4% bij de Kamer
verkiezingen thans. In Eindhoven steeg on
ze partij van 3.359 stemmen of 4,3% in 
1956 tot 6.730 stemmen of 8% thans. In 
Wassenaar, om een ander voorbeeld te ne
men, behaalde onze partij 3.381 stemmen 
bij de Kamerverkiezingen in 1956 of 25,4% 
en 4.230 stemmen of 30,9% thans. In 
Leeuwarden ging onze partij van 4.3 I I 
stemmen of 9,7% bij de Kamerverkiezin
gen van 1956 vooruit naar 5.694 stemmen 
of 12 112 !'o thans. In Dordrecht steeg onze 
partij van 4.412 stemmen of I 0 1h c;" rn 
1956 tot 5.884 stemmen of 13.4% thans, 
in Tilburg van 743 stemmen of I, I !'o tn 
1956 tot 2.741 stemmen of 4/'o ·thans. 

Ook in andere kring is men blijkbaar, zij 
het in andere taal, onder de indruk van de 
winst van de Y.V.D. Zo schrijft het C.H. 
Weekblad: .. Koningin en Vaderland": 

Ik meen voor dit keer met deze persbe
schouwingen te kunnen volstaan, al wil ik 
nog op enkele andere aspecten wijzen. 

Uit de aard der zaak kunnen nog vele 
andere gemeenten in deze opsomming be
trokken worden, vele andere, waarvan 
spectaculaire getallen te vermelden zijn. 
Dat wil ik dit keer niet doen, maar het ge
hele beeld ook in het Zuiden van het l•1nd, 
geeft duidelijk aan, dat wij inderdaad j:ijn 
qeworden waar wij trots op mogen zijn: DE 
DERDE PARTIJ VAN HET LAND!. 

.. Wij vinden de uitslag voor de beide 
grote protestants-christelijke groepen, de 
A.R. en C.H., zeer teleurstellend. 

leder, die de grote winsten, welke de 
V.V.D. als oppositiepartij in de Kamer bij 

In de gemeente Den Haag is de V.V.D . 
wederom de 2e partij gebleven, hetgeen 
ook al bij de gemeenteraadsverkiezingen 
het geval was. Van Rotterdam is hetzelfde 
te vermelden, evenals van Amsterdam. In 

Gen. Maj. Couzy 

Gen. maj. J. H. Couzy werd op 20 janu
ari 1902 te Amsterdam geboren. Na de 
H.B.S. -aldaar te hebben doorlopen, be
zocht hij de Koninklijke Militaire Aca
demie te Breda en de Hogere Krijgsschool 
te 's-Gravenhage. 

Op 14 augustus 1922 werd de heer Cou
zy als tweede luitenant beëdigd en vier 
jaar later bevorderd tot eerste luitenant. 
Hij deed dienst bij de vesting- en veld
iu·tillerie en werd op 1 mei 1938 benoemd 
tot kapitein. 

Na de bevrijding verbleef hij in En
geland, waar hij tot het kader behoorde, 
dat de Nederlandse vrijwilligers opleid
de. Na zijn terugkeer in Nederland, in 
1946, werd hij leraar aan de KMA. De 
10de oktober 1948 kreeg hij de rang van 
majoor en zeven dagen later die van lui
tenant-kolonel. 

Na in 1949 tot kolonel te zijn bevor
derd, was de heer Couzy van 1950 tot 
1952 directeur van de Hogere Krijgs
school. In 1952 werd hij aangesteld tot 
commandant van de eerste divisie en ver
kreeg hij gelijktijdig de rang van gene
raal-majoor. Sedert 1954 was generaal 
Couzy commandant van de vierde divi
sie. Hij woont in Apeldoorn. 

Gedurende de jaren 1951-1954 was on
ze geestverwant voorzitter van. de Ver
miging Officieren Koninklijke Land-

macht en thans vervult hij nog een be
stuursfunctie in de Vereniging tot be
oefening van de Krijgswetenschap. 

Generaal-majoor Couzy is ridder in de 
orde van de Nederlandse Leeuw, officier 
in de orde van Oranje-Nassau en .dra
ger van het Mobilisatiekruis en het Of
fici erskruis. 

Prof. S. Korte,veg 
Prof. S. Korteweg werd 18 oktober 

1902 te Rotterdam geboren. Hij studeerde 
aan de Nederlandse Economische Hoge
school in zijn geboortestad en was ver
volgens van 1928 tot 1930 assistent van 
prof. Sneller aan deze Hogeschool. 

Nadien was hij werkzaam als secre
taris van de Kamer van Koophandel te 
Tiel en verrichtte hij research-werk op 
het Ministerie van Economische zaken. 
Na de bevrijding is hij op internationaal 
gebied werkzaam geweest, o.m. voor de 
voorbereiding van de internationale han
dels02'[;anisatie. 

In 1947 werd de heer Korteweg direc
teur van Industriele Ontwikkeling in Den 
Haag. In 1948 volgde zijn benoeming tot 
hoogleraar in de faculteit der economi
sche wetenschappen aan de Rijksuniver
siteit te Groningen. 

Sedert 1957 is prof. ~Corteweg voorzit-

ter van het Industrieschap Oost-Gronin
gen. Van de hand van prof. Korteweg 
verschenen diverse publikaties op econo
misch gebied. 

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

TWEE TEGELIJK 
Twee nieuwe vrouwengroepen te

gelijk kunnen wij verwelkomen. 
Daar is allereerst: Leidsebendam dat 
begonnen is met 17 dames. 

Het bestuur bestaat uit: 

mevTouw D. Fijn van Draat, voorzit
ster, mevrouw van Keule, penning
meesteresse, mevrouw A. Bijlsma 
Teeslink secretaresse, PJ·ins Ber
nardlaan 65. 

Ook is er nu een vrouwengroep" 
Eclde-Paterswolde, waarvan het be
stuur als volgt is samengesteld: 

mevrouw van der Meer, presidente, 
Duinstraat 48, Paterswolde, mevrouw 
Mulstege-de Boer, secretaresse, Hotel 
Twee Provinciën, Paterswolde, en de 
dames Keizer en Koops zonder func
tie. 

Wij wensen de nieuwe vrouwen
groepen veel succes toe en hopen 
vaak van haar te horen. 

DIE MOEILIJKE EN 
ONAANTREKKELIJKE 

POLITIEK! 

Een taak voor 
vrouwengroepen 

Groningen heeft een jaarlijkse pro
vinciale bijeenkomst, die toene

mende belangstelling trekt en met 
volle zaal ook nu weer zeer geslaagd 
was. Ongeveer 80% van de deelne-

D. W. DETTMEIJER. 

-----, 
mers komen niet uit de stad, maar uit 
de provincie en er waren nu ook een 
paar dames van daarbuiten, die in
spiratie kwamen opdoen voor haar 
eigen omgeving. 

Deze keer was er één spreker, dr. 
K. van Dijk, VVD-wethouder van de 
gemeente Groningen. De titel van zijn 
lezing was: Actuele Politiek. Hij be
sprak o.a. de kwestie van de publie
ke belangstelling. 

Het tekort daaraan wijt hij aan de 
vaak moeilijk te begrijpen voorstel
len voor Kamer en Gemeenteraden. 
Die voorstellen zijn dikwijls te tech
nisch, waardoor de publieke tribune 
de zaak, waarom het gaat, niet snapt. 
Bovendien is er een verschuiving van 
de openbare discussie naar de beslo
ten commissievergaderingen. 

Spreker wil de publieke aandacht 
opwekken door een veranderde opzet 
van de volksvertegenwoordiging. Hij 
wenst een kamer van rapporteurs, die 
ook de beschikking moet krijgen over 
accountantsrappol'ten en die een ef
fectieve controle op secretarieën en 
departement zou kunnen uitoefenen. 
Uit deskundigen bestaande, democra
tisch gekozen adviesraden zouden ad
vies moeten uitbrengen aan de leden 
van de Tweede Kamer, (of gemeente
raad) die, daardoor goed ingelicht, de 
problemen zo zouden kunnen bespre
ken, dat het publiek er door geboeid 
wordt. 

Verder besprak spreker ook specia
le problemen van het Noorden. Hij 
acht het noodzakelijk daar een woon
klimaat te scheppen, dat even aange
naam is als in het westent dat, wat 
je niet hebt. ... J. S.) 

Hij geeft echter een goede kans aan 
de "vreemdelingenindustrie" en ziet 
het noorden als recreatiegebied in 
spe. 

Het bovenstaande is ontleend aan 
krantenknipsel en verslagje van de 
centrale-vertegenwoordigster, me
vrouw Prummel-Bulder, die met haar 
provinciale commissie deze bijeen
komst georganiseerd heeft en zich er 
zeer verdienstelijk voor maakt. 

Dat veel Kamer- en Raadsvoor
stellen moeilijk te begrijpen zijn, en 
daardoor de politiek voor velen on
aantrekkelijk is, geven wij direct toe; 
het geldt niet het minst voor vrou
wen. 

Ligt hier niet een taak voor de 
vrouwengroepen? 

J. H.S. 
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Gelul(wenstelegrammen 
Van velen mocht het Hoofdbestuur van onze Partij telegrammen 

en brieven met gelukwensen met de behaalde overwinning ontvan~ 
gen. Van de vele telegrammen kunnen wij er slechts enkele vermei~ 
den, zoals van het Liberaal Vlaams Verbond, dat ons telegrafeerde: 

"Onze hartelijke gelukwensen om Uw verdiend succes bij de ver~ 
kiezingen", 

terwijl de heer Roger Motz, voorzitter van de Belgische Liberalen 
ons het volgende telegram toezond: 

"Hartelijke gelukwensen voor prachtige verkiezingssucces, beko~ 
men door Uw Partij. Alle Belgische Liberalen verheugen zich hier~ 
over". 

Het spreekt vanzelf, dat wij voor deze blijken van medeleven zeer 
erkentelijk zijn. 

' 
~·~~,~-,-·--··---·~··--·----·~-~·--
(Vervolg van pag. 1} 

geleken bij die voor de Staten van 
1958 (de enige reële vergelijkin
gen) nog vooruitgang had geboekt. 

Het derde liberale orgaan, "Het 
Vaderland", verheugde zich even
eens over het prachtige resultaat 
voor de V.V.D. door van 13 op 19 
zetels te komen. 

Toch leek ons de beschouwing 
van "Het Vaderland" op één punt 
te gereserveerd. Het blad meende, 
dat "anderzijds" de liberalen over 
hun "huidige resultaten, vergele
ken bij die van de twee verkiezin
gen van vorig jaar misschien wel 
een beetje teleurgesteld zijn; er is 
dan sprake van een zeer geringe 
vooruitgang, eigenlijk een stil
stand". 

Vergeleken bij de reeds zo guns
tige Statenverkiezingen van 1958, 
is dat bepaald n i e t juist. De 
Statenverkiezingen leverden 
658.388 stemmen op en een per
centage van 11,40; die van de Ka
mer 732.952 stemmen en een per
centage van 12,22. Hier is dus in 
nauwelijks een jaar tijd toch nog 
e.en reëele .vooruitgang. 

Die reËÎe1e vooruitgang vergele
ken bij de Statenverkiezingen blijkt 
trouwens ook uit de door alle dag
bladen en periodieken vóór de ver
kiezingsdag gepubliceerde bereke
ning, dat de V.V.D., wanneer zij 
de cijfers van de Statenverkiezin
gen opnieuw zou halen, van 13 op 
17 Kamerzetels zou komen. Dank 
zij het feit, dat zij deze cijfers niet 
slechts heeft "gehaald", man.~ met 
bijna 75.000 stemmen heeft over
troffen (dat is bijna twee maal de 
kiesdeler) , is zij niet van 13 op 17, 
maar van 13 op 19 zetels gekomen. 

* * * 
Er zij daarbij aan herinnerd, 

dat prof. Romme op de uit
slagavond erkende verwacht te 
hebben, dat de V.V.D. wel wat on
der de uitslag van de Statenverkie
zingen zou blijven en in overeen
stemming daarmede had de beken
de schrijver van de artikelen "Tus
sen Plein en Binnenhof" in "De 
Volkskrant'' dan ook de schatting 
gemaakt, dat de V.V.D. op 15 ze
tels zou komen. 

Vergelijking met de Raadsver
kiezingen is uiterst moeilijk (ook 
deN. R. Crt. legde daar de nadruk 
op) en is dan ook van geen enkele 
zijde geschied. Inderdaad lagen 
vooral in de grote steden onze 
percentages iets lager dan bij de 
verkiezingen voor deze raden, doch 
in menige kleinere gemeente daar
entegen juist hoger. 

Wij zijn gaarne bereid, daaraan 
nog eens nadere aandacht te wij
den. Onze conclusie - dat willen 
wij wel reeds zeggen - zal dan 
echter zeker n i e t zijn, dat de 
verkiezingsactie "dit maal niet 
geheel juist is geweest" en dat "de 
uitroep: tegen het socialisme, alle 
andere, positieve stellingen te zeer 

naar de achtergrond heeft gedron
gen". 

In tegendeel, wij zijn ervan over
tuigd, dat dit duidelijke stelling ne
men veel meer kiezers heeft aan
getrokken dan heeft afgestoten; 
dat wijdaaraan juist onze voor
uitgang boven de uiterst gunstige 
Statenverkiezingen hebben te dan
ken, evenals onze belangrijke stem
menwinst in de zuidelijke provin-
cies. 

* * * 

De Partij van de Arbeid heeft 
van haar verlies van 1958 

een gedeelte ingehaald en haar ver
lies kunnen beperken tot aanvan
kelijk drie, later tot twee zetels. 

Het heeft geen zin, deze reali
teit te ontkennen. Toch menen wij, 
dat juist die realiteit niet gedoogt, 
met de N. R. Crt. te spreken van 
"de beide winnaars, liberalen en 
socialisten". 

Wie twee zetels verliest, is n.u 
eenmaal geen "winnaar''. ·Boven
dien: de cijfers tonen duidelijk aan, 
dat het verlies. van de P,v.d.A. van 
4 à 5 zetels aan de V.V.D. (schat
ting van prof. Romme) alleen 
wordt gecamoufleerd door de de
bacle van de communisten. 

Van de zeven communistische 
zetels in de oude Kamer kan er ten 
hoogste één naar de Pacifistisch 
Socialistische Partij zijn gegaan ; 
de rest- dit is 3 zetels- i~;~ bij de 
P.v.d.A. terecht gekomen. 

Wij denken er geen ogenblik 
over, socialisten en communisten 
op één lijn te stellen. Maar wan
neer het op het economische ter
rein gaat om voorstellen of amen
dementen, die de lijn der sociali
satie weer wat zouden doortrek
ken, scharen, zoals in de parlemen
taire praktijk ook is gebleken, de 
communisten zich toch achter de 
P.v.d.A. 

Welnu, dat - op het economi
sche terrein - rode blok van voor
standers van socialisatie bestond 
in de oude Kamer uit 50 socialis
ten en 7 communisten, in totaal 
dus 57 zetels. In de nieuwe Kamer 
zal dat nu worden gevormd door 
48 leden van de P.v.d.A., 3 van de 
C.P.N. en 2 van de P.S.P., dus to
taal 53 zetels. 

Een achteruitgang derhalve van 
de totale rode invloed in de Kamer 
met 4 zetels. 

* * * 
De socialistische invloed is ge

daald; de V.V.D. heeft een 
in onze politieke verhoudingen on
gekende sprong naar boven ge
maakt, na een voorafgaande ge
leidelijke vooruitgang. 

Deze belangrijk gewijzigde si
tuatie zal haar invloed doen gelden, 
onverschillig of de Kabinetsforma
tie uiteindelijk zal leiden tot deel
neming van V.V.D.-ers in het Ka
binet of tot handhaving van onze 
plaats op de banken der oppositie. 

A.W. A. 
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LAATSTE VERANTWOORDING VAN 
ONS VERKIEZINGSFONDS 

Met grote dank aan alle goede geefsters en gevers vermeld ik hieronder de 
laatste verantwoording van ons Verkiezingsfonds. 
De zo verheugend gunstige uitslag van de stembusstrijd danken wij niet in 
de laatste plaats aan al die leden en geestverwanten der Partij, die hun 
steentje bijdroegen voor ons Verkiezingsfonds. 
Uw penningmeester is U zeer dankbaar! Het moet voor U een voldoe
ning zijn te weten, ·dat het bijzonder gunstige resultaat van donderdag, 
12 maart, mede is bereikt dank zij Uw steun. 

SIDNEY J. VAN DEN BERGH, 
Penningmeester. 

W. K. G. J. te A. f 1.-; H. W. S. te U. f 1.-; S. W. te A. f 2.50; R. W. 
E. F.-C. te A. f 1.-; W. B. te S. f 2.50; C. J. de V. te K. f 5.-; F. K. te 
A. f 1 0.-; S. H. S. te H. f 50.-; J. C. T. te R. f 5.-; J. P. S. te U. f 1.-; 
L. K. v. L. te S. f 10.-; J. B. K. te R. f 10.-; J. L. H. te B. f 75.-; 
J. A.v. D. te A. f 10.-; J. F. R. te B. f 5.-; J. B. te D. f 2.50; E.v. 0. M. 
teW. f 5-; 0. v. 't E. te H. f 5.-; B. C. L. W. te R. f 5.-; J. V. te W. 
f 10.-; H.C. H.C. te 's-G. f 10.-; T. J. T. te B. f 200.-; G. S. teW. 
f 15.-; Th. H. de M. te W. f 15.-; M. C. S.-S. te U. f 1.-; P. J. W. te 
A. f 25.-; S. H. W. te V. f 15.-; J. A. de B. te 's-G. f 7.50; G. v. W. te 
D. f 5.-; J. E. te H. f 5.-; W. H. K. te 's-G. f 30.-; J. L. N. te Z. 
f 25.-; M. H. D. te M. f 10.-; J. S. teM. f 10.-; A. W. E. te 's-G. 
f 1 0.-; W. J. A. H. v. d. E. te A. f 2.50; A. W. A. te 's-G. f 25.-; A. J. F. 
te A. f 5.-; F. J. W. te R. f 1 0.-; A. M. te A. f 5.-; M. P. te A. f 2.50; 
v. D.-L. te Z. f 1.-; M.L. te A. f 1.-; H. W. Czn. te H. f 10.-; K. G. 
te B. f 5.-; W. J. v. d. V. teW. f 5.-; B. B. te W. f 5.-; G. J. H. te E. 
f 20.-; W. H. G.-V. te A. f 2.50; W. G. J. S. te B. f 2.50; A. J. R. te W. 
f 5.-; K. J. C. te B. f 1 0.-; G. v. H. te B. f 1 0.-; M. W. J. J.-H. te A. 
f 5.-; J. M. K. te G. f 10.-; W. P.J. W. te Z. f 10.-; J. P. te O.T. 
f 10.-; J. J. v. dS. te Z. f 5.-; A. H.T. S.-M. te D. f 1.-; B. teW. 
f 5.-; P. B. te G. f 10.-; H. B. T. N. te V. f 30.-; K. W. teW. f 10.-; 
D. J. de V. te D. f 5.-; B. de F. te L. f 2.-; G. E. F. te H. f 10.-; H. 
J. H. te B. f 25.-; S. de T. te L. f 50.-; J. E. R. te D.W. f 50.-; J. de K. 
te 's-G. f 25.-; M. J. de V. te 's-G. f 10.-; G. J. G.-R. te H.t.H. f 2.50; 
J. A. S. te Z. f 10.-; K. v. N. en N. d. S. te N.S. f 5.-; A. B.-F. te A. 
f 2.50; J. J. B te A. f 2.-; D. L. G. v. R. te 's-G. f 25.-; D. te E. f 25.-; 
A. C. v. d. K.-v. V. V. te 0. f 1 0.-; G. K. te 0. f 5.-; H. E. de J. te 's-G. 
f 5.-; J. H. te G. f 40.-; N. J. L. J. te W. f 1 0.-; C. B. v. d. T. te A. 
f 5.-; J. S. te R. f 2.50; A. H. te G. f 1 0.-; K. S. te N. f 2.50; H. K. te 
B. f 2.-; H.C. M. te 's-G. f 10.-; B. G. v. S. te H. f 25.-; R. C. H. te 
H. f 100.-; W. H. te A. f 5.-; J.C. v. R. teR. f 25.-; C. C.A. v.K. 
te U. f 5.-; J, H. D. te 's-G. f 10.-; J. W. H. te T. f 5.-; M. W. D. te 
's-G. f 10.-; J. F. H. te B. f 5.__..; T.H. te D. f 10.-; C. J. v.d. B. te B. 
f 10.-; W. A.G. te B. f 25.-; A. A. te L. f 2.50; A. B. te N. f 10.-; 
T. C. N. D. teR. f20.-; G. A.B. te B. f 10.-; G. J. K. teR. f 10.-; J~ 
A. A. V. te L f 5.-; A. E. J. M. te 's-G. f 1 0.-; J. L. te 's-G. f 25.-; 
H. J. v. d. L. te A. f 1 0.-; C. L. A. W. M. te U. f 25.-; M. W.-N. te B. 
.f 2.-; G. H.S. te B. f 10.-; P. V. te H. f 1.-; J. H. te K. f 10.-; J. R. 
D. Z. teN. f 2.-; P. V. A.-V. B. teW. f 50.-; C. E.V.-V. te K. f 10.-; 
J. W. v. d B. teW. f 2.50; W. A.v. d. W. te A. f 10.-; B. K. v.d. B. te 
W. f 1 0.-; D F. te 's-G. f 5.-; E. v. R. te A. f 1.-; S. R.-K. te 's-G. 
f 10.-; H.A. v. B. te H. f 50.-; J. V. te R. f 10.-; P. R. V. te 's-G. 
f 10.-; H.C. v.B. te H. f 25.-; J. H.T. t eG. f 50.-; J. F. te 0. f 50.-; 
A. A. v. G. te U f 5.-; G. J. R. v. d. L. te B. f 5.-; B. H. D. te 's-G. 
f 10.-; M. C.S. te H. f 5.-; N. deK. te A. f 1.-; G. M. V. v.A. te D. 
f 10.-; H. H. te V. f 25.-; K. J. A. te S. f 5.-; A. P. I. te H. f 25.-; 
E.P. te A. f 10.-; L. A. K. te A. f 5.-; M.A.-W. te A. f 1.-; C.S. v.H. 
te 's-G. f 5.-; R. W. T. te G. f 10.-; J. L. te B. f 15.-; A.C. de V.B. 
te A. f 5.-; K. B. K. te E. f 1 0.-; G. H. te E. f 5.-; G. B. te G. f 5.-; 
J. v. B.-F. te V. f 500.-; C. F. G. te 's-G. f 10.-; L. deR. te A. f 15.-; 
C. W. K. te 's-G. f 10.-; 0. T. te S. f 3.60; R. W. teN. f 5.-; G. K. te 
E. f 2.50; J. W. C. te Z. f 3.-; C. v. H. te U. f 10.-; J. H. K. te Z. 
f 5.-; C.A. H. V. te G. f 5.-; G. W. K. te G. f 10.-; B. deB. te H. 
f 5.-; K. L. C. B. te 's-H. f 5.-; A. H. te G. f 1 0.-; L. J. te A. f 5.-; 
Tj. H. teW. f 10.-; G.T. C. IJ. te G. f 2.50; R. J. S. te B. f 10.-; J. 
W. H. te M. f 25.-; W. C. W. te 's-G. f 25.-; A. W. S.-B. te B. f 5.-; 
J. B. te 0. f 100.-; A.W. T.-R. te A. f 5.-; J. E. H. W. teW. f 10.-; 
W. W. te W. f 5.-; H K. J. te A. f 20.-; W. C. B. te H. f 5.-; N. V. 
te L. f 50.-; B. L. ten H. te G. f 1 0.-. 

Afdeling Aduard . f 50.-
11 Vries f 100.-
11 Delfzijl • f 160.-
11 Strijen . f 300.-
11 PuHen . . f 75.-
11 Muiden/ Muiderberg • f 55.-
11 Bolsward . f 40.-
11 Peize f 50.-
11 Heerde . f 20.-
11 Veendam . . f 612.50 
11 Grijpskerk . f 150.-
11 Broek in Waterland • . f 55.-
11 Meeden. f 75.-
11 ldaarderadeel • f 100.-
11 Eelde/Paterswol~e . f 135.-
11 Baarn . . f 100.-
11 Klaaswaal . . f 30.-
11 Neede . . f 50.-

" Scheemda . . f 200.-



"Houdt de vrijheid hoog!" 

Een R 0 N D V A ART door de Rotterdamse Havens SPI DO 
* .................................................................................................... - een BELEVENIS ! 

W i llemsplein 

ROTTERDAM 

CAPTAIN A. DE JONGE 
Gecontroleerde Particuliere Dag- en Nacht Bewakingsdienst. 

Bewaking van Schepen, Kaden, Loodsen, Wagons en opgeslagen goederen. 
Vakkundig en Technisch personeel voor verhalen van schepen, 
openen en schoonmaken van ruimen, binnen- en buitenboord 
verven, ketel en tank reinigen, aflos donkeyman, matrozen, 

koks, enz. 

8b VAN VOLLENHOVENSTRAAT, ROTTERDAM 
Telefoon dag en nacht 123578-127441-116539 

N. V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. Oonk & Co 
Telefoon 24941/45 - Arnhem 
Postbus 42 

FABRIKANTE 
VAN 

NAADLOZE 
EN 

GELASTE 
STALEN BUIZEN 

Werft leden voor de V. V.D.! 

r-HBu H;-U, 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
Onze bankservlee staat ter beschik· I 

ldng van de nederlandse zakenman, 

I 
die prijs stelt op een vlotte en Juiste I 
behandeling van zijn belangen, 

waar ook ter wereld. 

I I I I Ooit voor U: de HBU J I 
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.v. 

L AMSTERDAM • DEN HAAG - ROTTERDAM .J -----

N.V. 

W. A. HOEI('s 
MACWNE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam 

Compressors voor atle gassen en lederen druk. 
Installaties voor de bereiding vM zuurstof, stikstof enz. 

ABRAHAM VAN STOLK & ZOONEN 
KONINKLIJKE HOUTHANDEL NI V. 

STOBE • bekistingspiaten 
TIMMERFABRIEK BOARDS 

HOUTBEREIDING 

Rotterdam- Telefoon 35400- Postbus 1100 

I 

DE VRIES ROBBE & CO 
GORINCHEM 

staalconstructies 
metalen ramen en deuren 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. NeV. 



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

-

De Nederlandse motor 

met een wereldreputatie! 

N. V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

N. V. Teer-, Bitumen- en V er/industrie 

Touwen & Co. 
Amsterdam 

Vierwindendwarsstraat I~ tel. 46275-45393 

Speciaal bedrijf voor 

HOUT-, IJZER-, STEEN- en 

BETONBESCHERJHINGSPRODUKTEN 

N.V. Vereenigde Tottwfahriel{en 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 

'a-GRAVENWEG 261, TEL. 11.40.60 

• 

Fabrikanten van: 

SISAL· EN MANILLATOUWWERK 

STAALKABELS 
HERCULESTOUW • PYTHONTOUW 

* 

En van vloerbedekking onder de merken: 

JABO 

VERTO-HAARBOUCLE 
tevens van: 

COCOS VLOERBEDEKKING 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER & STAAL 

NON-FERROMETALEN 

SCHROOT 

SLOOPOBJECTEN 

SCHEPEN 

MACHINES 

N. V. Simons' Metaalhandel 
KATENDRECHTSELAAN 39 

ROTTERDAM 
TELEFOON 72630 

.. O~J....VI:fllltANCf ..... 
V#>.llol H,f'o'l OI: I'IIONIN .... 

een ouè€ naam vooR CfO€be WIJn 

~ !~N~N~E~ A~N~ 18~ • ~.2.~c~ 

NORMAAL EN DIKWANDIGE STALEN PIJPEN 
~rJ&~ 

VEER)JDPKt271a HEnDRIK IDO AM_BlCHT TEL. DORDRECHT (KI8~0) 6475ea 9'15"
"a 8inir-Dordrecht.IKI850l· 47S2en 9792 ~::Amster<tam ( K 20) 51376 

• ~ -' - él 

BETONKEIEN 
en 

BETON ANTI-KRUIPSTEEN 
In kleuren grijs en heiderood. 

• 
Voldoen aan de hoogste eisen. 
Keur en acceptatie op het werk. 

• 
N.V. Heesseltsche Steenfabriek v/h W. P. DE VRIES en CO 

Heesselt (Gem. Va rik) - Telefoon Ophemert K 3445 No. 271 

VOOR DE WELVAART VAN MORGEN 

IN EEN LAND ZONDER ZORGEN 

IJVERT IEDER MET ONS MEE 

BUNDELT KRACHTEN: STEUNT V.V.D. 
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en DEMOCIATIE 
De T eldersstichting over 

het woning- en huur· 
vraagstuk 

(Zie pag. 4) 

ONZE HOlJOING- TEGENOVER DE 
KABINE'fSFORMATIE 

Ste••••· aan elk beleid, dat sociaal rechtvaardig 

en ecor1omisch verantwoord • 18 

"Nu de Kamer opnieuw is sameng-èsteld, 
staan wij voor de vraag, aan welk Ka

binet thans het bewind van 's lands zaken zal 
worden opgedragen". 

Deze woorden sprak onze fractievoorzitter 
in de Tweede Kamer, prof. Oud, vrijdagavond 
20 maart voor de radio. 

Het was de eerste radio-uitzending na de 
verkiezingen, in het kader van de nog niet zo 
lang geleden getroffen regeling voor de uitzen
dingen van de politieke partijen, ook buiten de 
verkiezingstijd. 

vVe bevonden ons op de dag, dat de heer Oud 
zijn rede uitsprak, nog in het stadium der "in
formatie" van prof. Beel, waaraan, wanneer 
niet alle voortekenen bedriegen, als dit nummer 
van ons weekblad verschijnt inmiddels wel een 
einde zal zijn gekomen. 

De verwachting was immers, dat prof. Beel 
donderdag zijn eindrapport bij de Koningin zou 
indienen en dat op grond van dit rapport de 
Koningin wel tot de aanwijzing van een forma
teur zou overgaan. 

Die aanwijzing is bij het verschijnen van ons 
blad dus wellicht reeds geschied. 

* • * 

Toch is er alle aanleiding, hier aandacht te 
wijden aan hetgeen prof. Oud, zU het dan 

inmiddels een week geleden, in deze rede over 
de Kabinetsformatie heeft gezegd. 

Het toen door hem gesprokene was namelijk 
kennelijk niet gebonden aan de situatie, zoals 
deze op die dag was. Zijn opmerkingen waren 
van meer algemene en principiële aard en zijn 
zeker niet minder belangrijk wanneer onder
tussen reeds een formateur aan het werk is ge
togen. Integendeel, zij zullen dan waarschijnlijk 
juist van n o g meer betekenis zijn. 

Nederland, zo stelde de heer Oud wel zeer 
terecht vast, kan niet geregeerd worden als niet 
verschillende partijen op de gewichtige punten 
van regeringsbeleid e e n lijn willen trekken. 

Het is nu eenmaal bij onze partijverhoudin-

AnENTIE!!! AnENTIE!!! 

Denkt aan de zenderwisseling. 

Luistert op vrijdag, 3 april a.s., van 19.20 
, -19.30 uur over de zender Hilversum I 

(402 m.) naar 

.,DE STEM VAN DE V.V.D." 

gen niet zo, dat. één partij alléén de meerder
heid der Kamerzetels bezet. 

Samenwerking is dus nodig, maar het beleid 
zal een ander karakter dragen naarmate de re
geringsmeerderheid uit de ene dan wel uit de 
andere groep van partijen wordt opgebouwd. 

Drs. H. A. KORTHALS .. 
die op 20 maart j.l. in plaats van de 
socialistische afgevaardigde de heer 
Bommer werd gekozen als eerste 
plaatsvervangend Voorzitter van de 
Tweede Kamer, voor de buitengewone 
zitting 1959. ________________________ J 

De V.V.D. heeft gemeend, vóór de verkie-
zingen duidelijk te moeten uitspreken, 

dat zij van oordeel is, dat de brede basis, waar
op onze Kabinetten sedert 1948 hebben berust, 
en die op 11 december van het vorige jaar werd 
verbroken, thans n i e t behoort te worden 
hersteld. 

Vanzelfsprekend blijft zij dat standpunt ook 
met het oog op de onderhanden zijnde Kabi
netsformatie innemen. 

Mocht het, zo zei de heer Oud, de kant van 
herstel van de oude basis uitgaan, dan zal de 
V.V.D. dus tot de "oppositie" blijven behoren. 
Wordt de samenwerking gezocht op een andere 
grondslag, dan b e h o e f t dit niet het geval 
te zijn, al is ook dan de mogelijkheid, dat zij op
positie blijft, niet uitgesloten. 

Van belang was daarbij vooral, wat onze 
fractie-voorzitter daaraan toevoegde: 

Wat hiervan ook mag zijn, oppositie of niet, 

de V.V.D. zal haar beleid voeren op de grond
slag van haar beginselprogram en haar verkie
zingsmanifest. 

Voor zover het regeringsbeleid met de ge
dachten, daarin ontwikkeld, in overeenstem
ming zal zijn, zal zij dit beleid steunen, onver
schillig of er van haar geestverwanten deel van 
de regering uitmaken of niet. 

Zij zal dus haar steun geven aan ieder beleid, 
dat sociaal rechtvaardig en economisch verant
woord is. Zij zal er tegen waken, dat het sociale 
gebouw zal worden opgetrokken op een grond
slag, die economisch niet gefundeerd is, want 
zij weet maar al te goed, dat het dan met in
storting wordt betireigd. 

* * * 
Het verleden, zo waarschuwde onze V.V.D.-

leider niet zonder reden, heeft duidelijk 
geleerd, welke gevaren dreigen als de economie 
overspannen geraakt. Daarom zal de V.V.D. de 
volle nadruk leggen op een juiste conjunctuur
politiek, die in goede tijden reserveert voor een 
minder goede toekomst. 

Zij zal dit doen zowel ter wille van de werk
gelegenheid van ons volk als om een einde te 
maken aan de voortdurende waardedaling van 
ons geld. Die waardedaling is niet slechts een 
rem op de spaarzin, doch zij is ook in hoge mate 
onrechtvaardig tegenover die groepen van ons 
v~lk, die niet in de positie verkeren, dat zij hun 
geldinkomen zien stijgen naar mate voor het
zelfde geld minder kan worden gekocht. 

De gedachten, waarvoor de V.V.D. in de ver
kiezingstijd heeft gestreden, blijven aldus haar 
. beleid bepalen. Dat de fractie, die achter dit be
leid staat, thans zoveel sterker is dan in de vori
ge Kamer, mag de verwachting wekken, dat het 
liberale inzicht met nog meer kracht zal kunnen 
worden uiteengezet en verdedigd dan in de vo
rige Kamer het geval was. 

• * • 

Aldus het standpunt van de heer Oud, dat, 
als altijd, een uitermate reële en onge

twijfeld óók voor velen buiten onze direkte 
kring uitermate vertrouwenwekkende geest ~· 

ademt. 
Het is de taal van de veldheer, wiens kracht 

gelegen is in zijn beheerstheid; in zijn rustige 
vertrouwen in de juistheid van zijn beslissingen 
en in de zekerheid van de paraatheid èn de 
trouw van hen, die achter hem staan. 

A.W.A. 



VRIJHEID. EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof' Het is van belang vast te stellen, dat 
de totale investeringen te laag zijn, 

aldus prof. Witt~veen, opdat men bij het 
gesprek over de ruimte die weer beschik
baar komt, hiermee vooral rekening 
houdt. 

Begroting van Financiën in Eerste Kamer· Totale investeringen 
te laag • In aarzelende coniunctuur was ver~enging belastingver
hoging niet nodig geweest - Waarsthuwing van prof. dr. H. J. 
Witteveen tegen nieuwe overbesteding • Bii verruiming van de 
bestedingen voorrang voor investeringen • Het rente-gamma • 
Fusies vergemakkeliiken. 

Het zou een gevaarlijke mtsvatting zijn 
wanneer men meende, dat deze ruimte 
grotendeels beschikbaar zou zijn voor al
lerlei maatregelen, die direct of indirect 
de consumptie verhogen. 

Men moet zich bij dit probleem er 
scherp van bewust zijn, dat de teruggang 
in de conjunctuur vrijwel alleen in de 
investeringsactiviteit tot uitdrukking is 
gekomen. 

D
e V.V.D. gaat de basis voor de toe
neming van de welvaart zeer ter 

harte. Dat bleek vorige week in de Eerste 
Kamer weer uit de rede van onze geest
verwant prof. dr. H. J, Witteveen, die bij 
de behandeling van de begroting van Fi
nanciën het probleem ter sprake bracht 
van het investeringspeil. 

In de memorie van antwoord had mi
nister Zijlstra geschreven, dat naar zijn 
mening het peil van de particuliere in
vesteringen op het ogenblik niet onbe
vredigend is. Daartegenover meende prof. 
Witteveen te moeten zeggen, dat volgens 
de normen, die in de miljoenen-nota zijn 
gesteld, de totale omvang van de inves
teringactiviteit tekortschiet. 

In de slotbeschouwing van de miljoe
nen-nota wordt er van uitgegaan, dat een 
niveau van 20 procent van het nationale 
inkomen op den duur voor de netto-inves
teringen noodzakelijk is. 

Wanneer wij nu uitgaan van een niveau 
van het nationale inkomen van ruim 32 
miljard en wij nemen daarvan 20 procent, 
dan komen wij op een niveau van onge
veer 6,5 miljard. 

Dit omvat dan, behalve de eigenlijke 
investeringen, ook het overschot op de 
betalingsbalans, dat wenselijk wordt ge
acht. Stellen wij dit laatste op ongeveer 
een half miljard, dan krijgen wij dus een 
investeringsniveau van 6 miljard, dat 
noodzakelijk zou zijn. 

Hiertegenover steekt het bedrag van de 
thans voor 1958 geschatte investeringen 
toch wel zeer ongunstig af, want die wor
den op ongeveer 4,6 miljard gesteld. Hier 
zou dus een tekort zijn van een kleine 
1,4 miljard, een zeer belangrijk bedrag. 

.. * ,. 

Men zou kunnen zeggen, dat die norm 
van 20 procent wel wenselijk is, 

:maar toch wel zeer hoog en dat men die 
norm niet elk jaar zou behoeven te be
reiken. 

Zelfs echter uitgaande van het gemid
delde van de spaarquoten over de afge
lopen jaren van ongeveer 18,4 procent, 
zien wij dat dan nodig zou zijn een kleine 
6 miljard als totaal van investeringen en 
betalingsoverschot. Stellen wij het beta
lingsbalansoverschot dan ook weer op een 
half miljard, dan blijft nog altijd over 
een wenselijk investeringsniveau van on
geveer 5,5 miljard, waartegenover dus een 
tekort zou bestaan van 800 à 900 miljoen. 

Deze cijfers, die alle in de officiële stuk
ken zijn gegeven, laten duidelijk zien, dat 
het investeringsniveau in totaal te laag is. 

* ,. 
* 

Voor een groot deel zit de oorzaak van 
het lage investeringspeil in de voor

raadvorming, die voor 1958 ongeveer op 
nul wordt geschat en waarvan het wen
selijke niveau op ongeveer 600 miljoen 
wordt gesteld. Daarom is het te begrijpen, 
dat de regering niet direct de noodzaak 
ziet maatregelen te nemen om de investe
ringen te stimuleren. 

Dit is ook te begrijpen, omdat de rege
ring verwacht, dat de conjunctuur zal 
opleven, hetgeen een zekere verruiming 
van de investeringsactiviteit veroorzaakt, 
zeker wanneer wij er aan denken, dat ook 
de investeringsaftrek en de vervroegde 
afschrijving weer in werking zullen zijn. 
. Maar nadat minister Zijlstra eind vorig 

jaar, bij de verlenging van de tijdelijke 
belastingverhogingen, nog een vrij snelle 
opgang van de investeringen verwachtte, 
heeft hij enkele weken geleden van meer 
aarzeling doen blijken over het verlóop 
van de conjunctuur. 

Dat is verklaarbaar, want inderdaad 
verloopt de opleving niet zo snel als men 
aanvankelijk kon denken. Er zijn een aan
tal sectoren in het economische leven, die 
betrekkelijk zwak staan, en daarom is het 
de vraag of de gehele opgang zulk een 
uitbundig karakter zal krijgen als wij in 
de afgelopen jaren hebben meegemaakt. 

Daarom moet men zich afvragen of de 
verlenging van de belastingverhoging no-
dig was geweest. · 

* .. 
* 

Die vraag klemt temeer wanneer men 
ziet hoe op het ogenblik het gesprek 

over de ruimte die ontstaat, en de maat
regelen die men zou kunnen nemen om 
die ruimte te benutten, zich ontwikkelt. 

Dit wijst er ook op, dat er geen directe 
conjuncturele noodzaak meer is de belas
tingverhogingen te verlengen, belasting
verhogingen, die alleen zijn ingevoerd en 
aanvaard om een overbesteding in de eco
nomie af te remmen. 

Wanneer men nu deze belastingverho
gingen heeft laten bestaan en daartegen
over andere maatregelen gaat nemen om 
de ruimte in de economie te benutten, 
blijkt, dat in feite deze belastingverhoging 
voor een ander doel dient dan waarvoor 
zij destijds was bestemd. 

Prof. WITTEVEEN 
te lage investeringen 

Deze Burger 

Ik wil daarmee niet zeggen, aldus onze 
geestverwant, dat er nu geen enkele ruim
te voor een grotere consumptie zou zijn, 
maar wel dat wanneer wij nu een groot 
overschot op de betalingsbalans zien -
ik meen dat het op anderhalf miljard 
wordt geschat - daarvan een groot stuk 
nodig zal zijn om de investeringen weer 
op een behoorlijk peil te brengen. 

Daarom geloof ik, dat de vele wensen, 
die nu naar voren worden gebracht en 
die juist de consumptie zullen betreffen, 
het gevaar meebrengen, dat wij ons op
nieuw in de richting van de overbeste
ding zullen gaan bewegen. 

* • .. 
De vele wensen behoeven nauwelijks 

te worden genoemd. De eis van 
loonsverhoging is gesteld. Men streeft 
naar verkorting van de arbeidsduur. De 
weduwen- en wezenwet zal spoedig wor
den ingevoerd. Al wordt deze verzeke
ring gefinancierd uit het ouderdomsfonds, 
een en ander zal toch een extra consump
tie betekenen omdat het overschot van 
het ouderdomsfonds zal worden gebruikt 
voor extra uitgaven, hetgeen een belas
ting van de economie vormt. 

Er is de noodzaak van huurverhoging, 
andere sociale maatregelen enz. Wanneer 
wij het lijstje bezien is het duidelijk, dat 
een voorzichtig en ook krachtig beleid 
nodig zal zijn om te voorkomen, dat wij 
weer tot dezelfde overspanning, tot de
zelfde conjuncturele ontsporing geraken, 
waaraan wij in de afgelopen periode zo 

bemerkt aan één ding altijd zo opzienbarend-duidelijk, dat hij zelf lang
zamerhand de staat der menselijke volwassenheid heeft bereikt: aan het 
feit, dat hij steeds meer en duidelijker gaat zien hoe kinderachtig veel 
grote mensen zijn. 

Ik zie dat op alle gebieden van het maatschappelijk leven, niet één 
uitgezonderd; ijdelheid, jaloezie, Streberei zijn enkele van de voor
naamste verschijnselen, waar dan weer allerlei andere goedaardige 
flauwe of misselijke kinderachtigheden uit voortvloeien: vleien, hin
deren, huichelen, peeën in allerlei vormen en graden. Ik denk dan: 
zouden al deze grote mannen nu werkelijk niet weten hoe kort het le
ven is en hoe betrekkelijk alle menselijke streven is? 

Nee, ik ga hier geen preekje houden, noch een ethisch opstelletje 
schrijven met goede woorden voor uw gezegende levensweg. 

Ik wilde alleen zeggen, welk een summum van politieke kinderach
tigheid en flauwiteit ik dat gedoe van de p.v.d.a. om het voo1·zitterschap 
van de Tweede Kamer vond. 

Zó flauw en zó kinderachtig, dat, dunkt mij, geen enkel, een beetje 
intelligent, mens ook maar een seconde het uitdrukkelijk genoemde 
motief au serieux heeft genomen. Dacht die kinderachtige meneer Bur
ger nu werkelijk dat i e m a n d dacht dat hij dacht dat meneer 
Kortenhorst partijdi.g is? Dat had dan toch in al die, meer dan tien ja
ren, dat deze praeses het heft in handen had, wel eens moeten blijken. 

Ach, die oer-kinderachtige heer Burger, om niet te begrijpen> dat 
iedereen begrijpen zou, dat dit stuntje er alleen om te doen was om 
stuntje te zijn, en om den volke kond te doen van de flinke non-con
formiteit van de p.v.d.a., nu zij het juk der zware verantwoordelijkhe
ren niet meer te dragen heeft. 

Hè, hè, wat een flauwerds; en dat grote, volwassen mannen, vaders 
van grote kinde1·en, zo'n spelletje meespeelden. 

Niet dat wij van de V.V.D. nu zulke supermensen zijn maar laten wij 
ons nóóit laten verleiden tot zulke flauwigheden, nooit ons aan het 
soort kinderachtigheden bezondigen, dat zo medelijdenwekkend is in 
de ogen van allen, die, wèl volwassen, dit soort nonsens met diepe ver
bazing bekijken. Alstublieft: geen kleine politieke kunstjes uithal6n, 
maar, onder alle omstandigheden beseffen, dat de wereld en het men
senleven te groot en te groots zijn voor zulke klein-Burgerlijke bene
penheden. 

Dit is de welgemeende bede van 

-
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Mevrou.w Schouwenaar-Franssen 
kort debat .... 

duidelijk hebben geleden en waarvan wij 
algemeen overtuigd zijn dat wij deze moe
ten voorkomen. 

* * * 
over het rentegamma zei prof. Witte-

veen, dat hij zich kan voorstellen, 
dat men in het algemeen aan het rente
gamma wel een conjunctureel nuttige 
functie kan toekennen wanneer aan het 
slot vart een hausseperiode de investerin
gen te groot worden. 

De redenering is dan: als de spanning 
op de kapitaalmarkt te groot wordt en de 
rente daardoor stijgt, kunnen de gemeen
ten op een gegeven moment niet meer 
op de kapitaalmarkt terecht; zij moeten 
bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten 
aankloppen en zo worden zij vanzelf ge
bracht tot een beperking van hun inves
teringen. Dit kan aan . het slot van een 
hausseperiode nuttig zijn. 

Het is echter onjuist deze situatie te 
laten voortbestaan, als de conjunctuur is 
teruggelopen, als er op de kapitaalmarkt 
overschotten ontstaan, als er dus een ge
heel andere ontwikkeling in de conjunc
tuur is ingetreden. 

De juiste ontwikkeling zou dan zijn, dat 
de rente vanzelf weer beneden het top
niveau komt, zodat de gemeenten weer 
normaal op de kapitaalmarkt in hun be
hoeften kunnen voorzien. Die vrijheid is 
voor de gemeenten van groot belang. 

Die ontwikkeling is nu niet mogelijl[, 
omdat men in de jaren van de hoogcon
junctuur de vlottende schuld van de ge
meenten veel te hoog heeft laten oplopen. 
Deze schuld moet eerst worden geconsoli
deerd en gevreesd kan worden, dat de 
rente weer sterk zal stijgen, als er teveel 
wordt geconsolideerd. Dit is een onge
lukkige situatie. 

.. * 
* 

Tenslotte drong prof. Witteveen er nog 
op aan een studie te maken van 

maatregelen, die het aangaan van fusies 
kunnen vergemakkelijken in verband met 
de ontwikkeling van de Europese gemeen
schappelijke markt. 

Dit is een ingrijpende en moeilijke 
kwestie, waarover een nieuw kabinet pas 
kan beslissen. Maar men zou die beslis
sing vast kunnen voorbereiden door met 
een studie te beginnen. Studies nemen nu 
eenmaal veel tijd in beslag en men hoort 
zo vaak, dat een bepaalde beslissing niet 
kan worden genomen, omdat de zaak nog 
in studie is. 

De dag voor de verkiezingen heeft de 
Eerste Kamer ook nog de begroting van 
Maatschappelijk Werk afgehandeld. Voor 
onze geestverwante, mevr. Schouwenaar
Franssen, was dit aanleiding tot de op
merking, dat men in een debat met een 
de volgende dag demissionaire minister 
helaas kort-zichtig moest zijn, bijziende 
zelfs, al mocht toch geen oogje dicht wor
den gedaan. 

Het is te begrijpen dat onder deze om
standigheden het debat toch geen nieuwe 
"gezichtspunten" heeft opgeleverd. 

V.v.D. 
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VOLI{SPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

BESCHRIJVINGSBRIEF 
voor de 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
te houden op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 1959 in BRIT ANNIA, Boulevard Evertsen 34 te Vlissingen 

De vergadering zal beginnen op: VRUDAGAVOND te 8 uur; ZATERDAGMORGEN te 10 uur. 

AGENDA: 
Vrijdag 17 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. Begroeting van de gasten. 

Huishoudelijl{e vergadering 
3. Benoeming van de Notul~ncommissie voor de vergadering van 17 en 

18 april 1959. 

4. Jaarverslag van de Secretaris. 

5. Rekening en Verantwoording en Jaarverslag van de Penningmeester. 

6. Verslag van de Commissie van Voorlichting over de Rekening en Ver
antwoording van de Penningmeester over het jaar 1958. 

7. 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 1959. 

8. Behandeling van enige voorstellen tot wijziging der Reglementen. 

Toelichting: 
In verband met een door het bestuur van de afdeling Hilversum in 1957 
ingediend voorstel tot wijziging van enige bepalingen in de Reglementen, 
heeft het Dagelijks Bestuur der Partij, conform het besluit van de Alge
mene Vergadering, een Reglementencommissie ingesteld, die als volgt 
was samengesteld: 
Mevrouw Mr. E. A. J. S<:heltema-Conradi te Haarlem, Voorzitster; 
Mevrouw Mr. M. N. W. Dettmeijer-Labberton te 's-Gravenhage, Lid en 
Secretaresse. 
Leden: Mr. Th. Bakker te 's-Gravenhage, Joh. K. Fredrikze te Arnhem, 
A. Nawijn te Olst, Ir. H. J. van Raalte te Hilversum, Dr. A. Spruit te 
Vinkeveen en Mejuffrouw Mr. J. L. M. Toxopeus Pott te Delfzijl. 
Deze Commissie heeft in september 1958 een advies uitgebracht aan 
het Hoofdbestuur. Dit advies, waarmede het Hoofdbestuur zich volledig 
heeft kunnen verenigen, treft U als bijlage dezes aan. Het Hoofdbestuur 
heeft daarnevens besloten een aanvullend voorstel te doen, en wel met 
betrekking tot Art. 7 lid 4 van het Reglement op de Candidaatstelling 
voor Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ook dit voor
stel is in bijlage dezes opgenomen 

9. Voorstel van de Kamer-Centrale Den Helder tot instelling van een vaste 
commissie voor werknemersbelangen binnen de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie, mede teneinde na te gaan of de oprichting van een ver
bond van vrije werknemers op basis van de positie van de werknemer 
in een staatkundig bestel op modern liberaal niveau geëffectueerd kan 
worden 

Toelichting; 
De Kamer-Centrale Den Helder heeft dit voorstel als volgt toegelicht: 
"Bij analyse van de politieke gezindheid is overtuigend gebleken, dat in 
grote getale werknemers, vooral zij die een meer gespecialiseerde functie 
vervullen, sympathie hebben voor onze beginselen en op onze partij 
stemmen. Onder deze geestverwanten bestaat een onbehaaglijke toestand, 
doordat er geen behoorlijke organisatorische band is. Zelfs is in sommige 
gevallen organisatie verplicht in vakorganisaties, die levensbeschouwelijk 
in hoge mate weerstanden opwekken. 
Een goed voorbereide, van "onderop" tot stand gekomen organisatie, moet 
gegeven ons stemmen-aantal mogelijk zijn. Een gunstige en reële beïn
vloeding van ons ledencijfer zal hiervan het gevolg zijn. Belangrijk is, 
dat de nieuwe organisatie niet "erfelijk belast" is met betrekking tot 
de verouderde antithese arbeid-kapitaal, maar zich kan baseren op de 
doelstelling van een samenwerking van arbeid en kapitaal. 
De Kamer-Centrale Den Helder verzoekt op initiatief van de Afdeling 
Castricum met klem aanstonds over te gaan tot het instellen van de in 
het voorstel genoemde commissie, opdat deze commissie met spoed met 
met een concreet plan ter tafel kan komen". 

10. Bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur. 
11. Rondvraag. 

Afgevaardigden van Afdelingen, die bij dit punt het woord wensen te 
voeren, dienen hiervan vóór 9 april a.s. schriftelijk mededeling te doen 
aan het Algemeen Secretariaat, onder opgave van het ter sprake te bren
gen onderwerp. 

Zaterdag 18 april des morgens 10 uur 

OPENBARE VERGADERING 
12. Benoeming van een onder-Voorzitter. 

Wegens periodieke aftreding van de heer Mr. H. van Riel te 's-Graven
hage, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in de vacature van het 
onder-Voorzitterschap worden voorzien. 
Als enig candidaat is gesteld: Mr. H. van Riel te 's-Gravenhage. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken, zal deze benoeming overeen
komstig Artikel 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming 
geschieden. 

13. 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. 

14. Benoeming van een lid van het Dagelijks Bestuur. 
Wegens periodieke aftreding van Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema-Con
radi te Haarlem, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in een vacature 
in het Dagelijks Bestuur worden voorzien. 
Als enig candidate is gesteld: Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema-Conradi 
te Haarlem. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken zal deze benoeming overeenkom
stig Artikel 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming ge
schieden. 

15. Benoeming van vijf leden van het Hoofdbestuur. 
Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van het Hoofdbestuur zijn: 
R. Th. J. le Cavelier te Amsterdam, 
B. Doedes Bre~ning ten Cate te Almelo, 
Ir. A. J. Engel te Velp, 
Prof. Mr. E. H. s' Jacob te Groningen, 
Ir. A. Voet te Groningen. 
De heren R. Th. J. le Cavelier, B. Doedes Breuning ten Cate, Ir. A. J. 
Engel en Ir. A. Voet hebben zich herkiesbaar gesteld. 
Van Prof. Mr. E. H. s' Jacob is bericht ontvangen, dat hij geen herbe
noeming wenst te aanvaarden. 
Candidaat gesteld voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur zijn: 
T. van den Berg Az. te Boskoop, door de Afdeling Boskoop; 
R. Th. J. le Cavelier te Amsterdam (aftredend), door de Afdeling Wie
ringermeer; 
Mr. Dr. J. M. H. Dassen te Heer/Maastricht, door de Afdeling Limburg; 
B. Doedes Breuning ten Cate te Almelo (aftredend), door de Afdeling 
Enschede en omstreken; 
Ir. A. J. Engel te Velp (aftredend), door de Afdeling Wieringermeer; 
Ir. J. C. Kaars Sijpesteijn te Bloemendaal, door de Afdelingen Alkmaar, 
Assendelft, Castricum/Limmen, Koog-Zaandijk, Krommenie, Oostzaan, 
Westzaan, Wormerveer en Zaandam; 
Ir. H. Vis te Doetinchem, door de Afdelingen Aalten, Barneveld, Deven
ter, Doetinchem, Eibergen, Goor, Hummelo/Keppel, Laren (Gld.), Lochem, 
Moordrecht, Neede, Nijmegen, Oost-Zeeuws-Vlaanderen, Renkum/Heel
sum/Doorwerth, Rhoon, Ruurlo, Stellendam, Terborg/Silvolde, Tiel, 
Voorst, Vorden, Warnsveld, Weesp, Winterswijk en Zelhem; 
Ir. A. Voet te Groningen (aftredend), door de Afdelingen Groningen en 
Wieringermeer. 

16. Ruimtelijke Ordening. 
Over dit onderwerp zullen inleidingen gehouden worden door de heren 
Mr. H. van Riel, Voorzitter van de Eerste Kamerfractie en 
Mr. E. H. Toxopeus, Lid van de Tweede Kamerfractie, waarna gelegen
heid zal bestaan tot discussie. 

17. Bespreking van het beleid der Kamerfracties. 
Het verdient aanbeveling, dat afgevaardigden van Afdelingen, die bij dit 
punt speciale onderwerpen ter sprake willen brengen, hiervan vóór 
9 april a.s. mededeling doen aan het Algemeen Secretariaat, zodat de 
Kamerleden de gelegenheid hebben zich hierop voor te bereiden. 

18. Sluiting door de Voorzitter. 
Het Hoofdbestuur van de V.V.D., 
P. J. Oud, Voorzitter. 
D. W. Dettmeijer, Algemeen Secretaris. 

:%%XXXXXXX%XXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXJ 
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OE TELDERSSTICHTING OVER HET 
WONING- EN HUURVRAAGSTUI{ 
De wanverltouding ttLssen en andere •• 

prv~en 

moet wordera 

Behalve een nota over de conjunctuurpolitiek, verscheen dezer dagen eveneens een 

rapport van de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, getiteld: "Het woningvraag

stuk in een beslissende fase". 
Van eerstgenoemde nota gaven WIJ In ons vorige nummer reeds een samenvatting. 

Hieronder laten wij thans de samenvatting van het (eveneens bij Mar!inus Nijhoff, 

te 's-Gravenhage, verschenen) rapport over het woningvraagstuk volgen, zoals die van

wege de Stichting zelve als bijlage van het rapport is uitgegeven. 
In zijn Voorwoord brengt het Curatorium in herinnering, dat hei vraagstuk van de 

huurpolitiek en van de woningvoorziening reeds in. 1955 in het eerste rapport van de 

Stichting is behandeld. 
Aan het slot van dat rapport van 1955 is de vrees uitgesproken, dat de oplossing van 

het huurvraagstuk op de lange baan zou worden geschoven. Deze vrees, zo stelt het 

Curatorium vast, is helaas bewaarheid; bet vraagstuk is thans nog maar weinig dich

ter tot zijn oplossing gekom.,n. 

Voordat wij de samenvatting laten vol
gen, merken wij, in overeenstemming 
met hetgeen wij ook de vorige week reeds 
schreven, op, dat de Prof. Mr. B. M. Tel
ctersstichting geheel los staat van de 
V.V.D. Zoals het Curatorium zelf ook in 
zijn Voorwoord nadrukkelijk vaststelt: 
"Voor de conclusies, die getrokken zijn, 
is alleen het Curatorium verantwoorde
lijk". 

Hetzelfde is het geval met de Dr. Wiar
di Beekman Stichting met betrekking tot 
de Partij van de Arbeid en met het Cen
trum voor Staatkundige Vorming ten 
aanzien van de Katholieke Volkspartij. 

De studies en publikaties van de Tel
ctersstichting vormen waardevol materi
aal voor de V.V.D. en voor onze Kamer
fractie, welke laatste - het behoeft nog 
nauwelijks gezegd - haar houding in al
le actuele kwesties echter geheel zelf
standig bepaalt, in het kader van de op 
dat ogenblik bestaande politieke moge
lijkheden en wenselijkheden. 

(Red. V. en D.) . . . 
Het huurvraagstuk is nog steeds 

niet opgelost. Terwijl de prijzen over 
het geheel genomen sinds de oorlog zijn 
verdrievoudigd en de bouwkosten zelfs 
5 1h maal hoger zijn dan voor de oorlog, 
zijn de huren van de vooroorlogse wonin
gen in doorsnee met niet meer dan 85 pct 
verhoogd. 

Deze verstoring van de onderlinge prijs
verhoudingen heeft ernstige economische 
consequenties. 

1. de vraag naar woningen wordt door te 
lage huren kunstmatig vergroot; 

2. de wanverhouding tussen huren en 
bouwkosten remt de normale bouwac
tiviteit en noopt de overheid tot het 
treffen van bijzondere maatregelen. 

ad 1 

De grootte van het 
woningtekort 

De kunstmatige vergroting in de 
vraag naar woningen maakt het niet 

goed mogelijk zich een juist beeld te vor
men van de werkelijke grootte van het 
woningtekort. Men kan - gelijk de Cen
trale Directie van de Volkshuisvesting en 
de Bouwnijverheid doet - uitgaan van 
de veronderstelling, dat elk gezin woning
behoevend is. M.a.w. dat er nog sprake 
is van een woningtekort zolang er niet 
voor elk gezin een zelfstandige woning 
beschikbaar is. Maar daarbij wordt de 
invloed van de huurprijs op de vraag 
naar woningen volkomen verwaarloosd. 
De waarde van een dergelijke berekening 
is daarom problematisch. 

Het verdient aanbeveling onder de hui
dige verhoudingen de vooroorlogse situ
atie als vergelijkingsmaatstaf te nemen. 
Er bestond toen een ruime woningmarkt, 
de huren waren vrij en ons land genoot 
op het gebied der volkshuisvesting een 
goede reputatie. 

Het blijkt dan dat de vooroorlogse ver
houding tussen het aantal gezinnen en 
het aantal woningen momenteel reeds vrij 
dicht is benaderd, terwijl de bezettings
graad van de woningen - d.i. het aantal 
personen per woning - thans gunstiger is 
dan in 1939. Wat men thans nog ervaart 
als een woningtekort is voor een belang
rijk deel toe te schrijven aan een onjuiste 
verdeling van de woonruimte ten gevolge 
van de te lage prijzen. 

Hoewel landelijk gezien het vooroorlog
se evenwicht tussen het aantal gezinnen 
en het aantal woningen nagenoeg is be
reikt, zijn er regionaal nog wel degelijk 
tekorten, met name in het Westen van 
het land. Ook ten aanzien van bepaalde 
categorieën woningen is er nog een dui
delijk aanwijsbaar tekort. Zo zijn er na 
de oorlog veel te weinig goedkope huur
woningen gebouwd. 

De subsidiëring van de 
woningbouw 

Wanneer de huren op een te laag, 
onrendabel niveau zijn gefixeerd, 

dreigt het gevaar van een stagnatte in 
de ni<'uwbouw. Dit gevaar is allecm te 
ondervangen, indien de overheid het 
bou'\\.~en van nieu\ve v.roningen aantrek
leelijk maakt door het verl0nen van sub
sidies. Aan een stelsel van woningbouw
subsidiëring zijn echter enkele zeer on
gewenste consequentie>~ vcrbonden: 

a. snel stijgende overheidsuitgaven. Voor 
1959 is op de Rijsbegroting een bedrag 

van niet minder dan 375 miljoen gul

den uitgetrokken voor subsidies voor 

de woningbouw: 

b. de door de overheid gevoerde huur-, 
subsidie-, en grondpolitiek belemmert 

een efficiënte inschakeling van h0t 

particuliere initiatief in de woning

bouw: 

1. het permanent laag houden van de 

huren maakt. ondanks de subsidië
ring de particuliere woningexploita

tie tot éen weinig aantrekkelijke in

vestering; 

2. de subsidie-regeling is voor de wo
ningwetbouw belangrijk gunstiger 

dan voor de particuliere woning
bouw; 

3. in tal van gemeenten vindt met be

trekking tot de uitgifte en de prij-

zen van de grond discriminatie 

plaats ten nadele van de particuliere 

bouw; 

c. het te sterk opvoeren van de woning·

bouw heeft voorts een overspanning 
van de bouwmarkt ten gevolge. Dit 

heeft in de afgelopen jaren geleid tfJt 

een excessieve stijging van de bouw
kosten; 

d. het overspannen woningbouwprof;Tam
ma heeft ook zijn weerslag geha.d op 
de kapitaalmarkt met als gevolg een 
stijging van de rentevoet. Aangezien 
de exploitatiekosten van een woning 
voor ongeveer de helft uit rente be
staan, komen de huren van de nieuw 
te bouwen woningen op die manier 
nog hoger te liggen. 

De huren en de overige 
prijzen 

Het is daarom geboden thans in è.e 
eerste plaats de wanverhuuding 

tussen de huren en de overige prijzen op 
te heffen. Dit dient echter te gebe".lren 
vóórdat de woningmarkt verzadigd is. 

Wanneer nog langer wordt gewacht en 
er, in verhouding tot de vraag, eenmaal 
te veel woningen zijn gebouwd, zal het 
niet meer mogelijk zijn de huren nog te 
verhogen. Dan zullen de exploitatietcko:'
ten van de woningwcb.voningen nog gro
ter worden en zit het Rijk voor een reeks 
van jaren vast aan nog hogere jaarl;jkse 
bijdragen. Alleen door thans de huren 
te verhogen kan straks een ove~verza

diging van de markt en een daaruit 
voortvloeiende ineenstorting in de bouw
activiteit worden voorkomen en in plaats 
daarvan een geleidelijke ontspanning van 
de bouwmarkt - met als gevolg een da
ling van de bouwkosten - word<''l be
reikt. 

Een lonende exploitatie van de voor-

Vernuftig en 
aantrekkelijk 

De "Haagse Post" van 21 maart 
j.l. oordeelde over dit rapport: 

De nota van de prof. Telders 

Stichting over de vvoningbouw zet 
de puntjes op de i. 

De bouwlwsten zijn na de oorlog 
5% maal gestegen, de huren maar 

P.l.et 85 pct. Hierdoor is de vraag 

naar woonruimte overtrokken ter
wijl de normale bouwactiviteit 

wordt geremd. 

Er is bijna geen woningtekort 

meer. Wel regionale tekorten en te 
weinig goedkope woningen. 

De subsidiepolitiek leidt behalve 

tot enorme overheidsuitgaven met 

alle nadelen van dien (f 375 mln in 

1959) tot een afremming van de 

particuliere investeringen, een 
voorkeursbehandeling van woning

wetwoningen, te hoge kosten 

vooral rente. 
Met sanering moet niet worden 

gewacht tot de woningmarkt geheel 

verzadigd is, want dan blijtt men 

met een overschot zitten. Maar nu 

is de tijd om een huurverhoging van 

maximaal 50 à 60 pct, toe te laten. 

Gevolg zal zijn een intensiever be

woning van oude huizen. Voor d.e 

minst draagkrachtigen kan er een 

subsidie blijven. 

De kosten van die huurverhoging 

bedragen f 500 mln per jaar. De in

komsten van de overheid stijgen 

echter met f 200 à 300 mln. Zij kan 

dus voor een compensatie zorgen 

bij voorbeeld door verlaging van 

de omzet- en grondbelasting. De 

rest zal de huurder moeten opbren

gen en dat kan, dank zij de toene

ming van de produktiviteit, die 

maakt d<:_t hij over een jaar of twee 
weer glad kan zijn. Dus geen huur

loonrondes, die onze export kunnen 

kwetsen. 
Een vernuftig en aantrekkelijk 

idee. 

~---------------~ 
oorlogse woningen is op de duur -wan
neer de bouwkosten en de rente weer 
op een redelijk niveau zijn gekom<'n -
mogelijk bij een huurpeil, dat ongeveer 
driemaal zo hooR ligt als het peil van 
1940. Aangezien de huren van de oud~ 
woningen momenteel 85 % hoger zijn 
dan in 1940, zouden zij gemiddeld noi 
met een 50 à 60 % moeten worden ver
hoogd. DaarbU moet vooral worden be
dacht, dat het hier niet gaat om een 
llwingend voorg·eschreven huurverhoging, 
maar 0111 een n1aximaal toegestane ver
hoging van de hmupr~js. Het is niet al
leen denkbaar. maar zelfs zeer waar· 

schijnlijk, dat vooral de oudere wc-nin
gen dit percentage niet zullen halen. 
Wanneer het aantal woningen, dat de 
wettelijk toegestane huurprijs niet h'lalt, 
groter wordt, kan de huurmarkt --· zu· 
als thans reeds het geval is met de 
markt voor koopwoningen wo,·de:t 
vrijgelaten. 

Op die manier bereikt men: 

1. een intensieve bewoning van de oude 

huizen zonder dat daarvoor ec•n amb

telijk apparaat nodig is, dat di<'n in

grijpt in de vrÜheid van de individu; 

2. een geleidelijke ontspanning vn n de 

bouwmarkt met als gevolg cen daling 

van de bouwkosten: 

3. een ontspanning van de kapita::l.ln•arl<t 

met als gevolg een daling van de r"nte 

Naarmate de bouY.l<a;;tc-n en de :·cnte 

teruglopen kunnen ook de subo;it\i('s 

worden verminderd en op de •luur -,,·Ol

den afgeschaft. Een uitzo"dcdnc; zou 
ten deze kunnen ~.vot'den g·~.._:n12akt ··:oor 

de \VOningboU\V ten behoeve Yan d~ 

n1inst draagkrachtigen: de v.yonin ;·,yet

bouw. ]\fen zou lnmnen voortgaan met 

het subsicliëren van d"ze bouw. Het is 

dan echter \Vel ge'\venst om het LC\\'0-

nen van deze permanent gesubsidieerde 

'voning\vetwoningcn ë.an Ct'n inkun 1ens

grcns te binden. 

Kosten en compensatie van 
huurverhoging 

De kosten van een huurverhoging 
van ca. 50 'iio bedragen ongeveer 

500 miljoen gulden. Hicrtegcnov~r nf'
men de overheidsm~ddelen jaarlijks me-t 
ongeveer 250 à 300 miljoen gulden toe. 
Het ligt daarom voor de hand de <~ow

pensatie in de eerste plaats ten laste t•~ 
laten komen van de overheidssector. Te 
denken valt bijv. aan een verlaging van 
de omzetbelasting en een verlaging of 
zelfs afschaffing van de grondbelast.ing. 
Het voordeel van een belastingcompf'r..
satie - in tegenstelling tot een iaon
compensatie - bestaat hierin, dat zij 
tf'n goede komt aan de gehele bevolking. 

Op die manier zou de helft van de nood
zakeliJke huurverhoging van 30t~ '" kun
nen worden opgevangen. De andere 
helft zou dan door de huurders zelf moe
ten worden s;edragen. Daar voor e{'n 
vooroorlogse .woning 9 à 10 gulden aan 
huur wordt betaald. zou . dit een h~las
ting vormen van ongeveer 2.50 gulden 
per week of wel 2 à 3 % van het g<'mid
delde arbeidersinkomen. Deze extra last 
zou al ten volle kunnen worden opgevnn· 
gen door de stijging van het reële Joon, 
die uit een normale toeneming van de 
produktiviteit - ongeveer n~ à 2 ~; p<>: 
jaar - in één à twee jaar zou ontstaan. 
Men zou derhalve een aantasting v'ln de 
reële beschikbare koopkracht van de 
grote massa der bevolking reeds kunnen 
;;,ermijden, indicm de huurverhoging· in 
twee onmiddellijk op elkaar volgende 
etftppes zou worden doorgevo<'rd. Wan
neer men rekening houdt met de moge
lijke fiscale compensatie zou dan in twee 
achtereenvolgende jaren een belasting 
van het arbeidersbudget van tcE~ens 

ruim 1% ontstaan. De bii een normale 
expansie te verwachten stijging van het 
reële loon van circa 2 o/c per jaar zou 
daartegenover een ruime compen,atie 
bieden. 

Ons land is ten aanzie,1 van het huur
en woningbeleid thans in een )JC's!iss"nde 

fase gekomen. Daardoor zou verdf'r uit

stel thans geen uit-stel meer zijn, m:.ar 
mwrkomen op een beslissing de, gehele 

woningmarkt in feite te socialiseren. 

Voor de mperderheid van ons volk die 
dit niet wil; is daarom gN>n tijd mt'er t.e 
verliezen. 

Aldus het rapport van de Prof. Dr. 
B. M. Teldersslichting. 
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Luit.-gen. J. H. Couzy 

De levensbeschrijving van de mit.
gen. Couzy in ons vorige nummer 

bevatte tot onze spijt een enkele onnauw
keurigheid. Wij laten het overzicht daar
om hier gaarne - maar nu op juiste wij
ze - nogmaals volgen. 

De heer Couzy werd op 20 januari 1902 
te Amsterdam geboren. Na de H.B.S. al
du<Jr te hebben doorlopen, bezocht hij 
de Koninklijke Militaire Academie te Bre
da en de Hogere Krijgsschool te 's-Gra
venhage. 

Op 14 augustus 1922 werd de heer Couzy 
als tweede luitenant be<'digd en vier jaar 
later bevorderd tot eerste luitenant. Hij 
deed dienst bij de vesting- en veldartille
rie en was enige tijd verbonden aan de 
Ile afd. B (Generale Staf) van het Minis
terie van Defensie. Op 1 mei 1938 werd 
hij bevorderd tot kapitein. 

Na de bevrijding verbleef hij in Enge
land, waar hij tot het kader behoorde, 
dat de Nederlandse vrijwilligers opleidde. 
Na zijn terugkeer in Nederland, in 1946, 
werd hij leraar aan de K.M.A. De 10de 
oktober 1948 kreeg hij de rang van ma
joor en zeven dagen later die van luite
nant-kolonel. 

Na in 1949 tot kolonel te zijn bevorderd, 
was de heer Couzy van 1950 tot 1952 di
recteur van de Hogere Krijgsschool. Op 
1 juni 1952 werd kolonel Couzy bevorderd 
tot brigade-generaal, daarna tot generaal
majoor (lste, later 4de divisie). 

Op 1 januari 1956 tenslotte werd hij lui
tenant-generaal en commandant van het 
lste Legerkorps. 

Gedurende de jaren 1951-1954 was on
ze geestverwant, die reeds vele jaren lid 
is van de V.V.D., voorzitter van de Ver
emgmg Officieren Koninklijke Land
macht. Later vervulde hij een bestuurs
functie in de Vereniging tot beoefening 
van de Krijgswetenschap. 

Luit.-gen. Couzy is drager van talrijke 
hoge c-mderscheidingen. 

Mr. D. Schuitentaker 

is van geboorte Hagenaar (24 mei 1914), 
maar kwam reeds op zijn zevende jaar 
in Utrecht wonen. In deze stad bezocht 
hij het gymnasium en studeerde hij rech
ten aan de Rijksuniversiteit, waar hij in 
1938 zijn doctoraal examen aflegde. 

In 1939 trad mr. Schuitemaker in dienst 
van de N.V. Levensverzekering Mij 
"Utrecht", aldaar. Sinds 1952 is hij ad
junct-directeur van deze maatschappij. 

Mr. Schuitemaker werd in 1948 geko
zen als lid van de gemeenteraad van 
Maartensdijk. Hij had daarin zitting tot 
1954, toen de grenswijzigingen van een 
aantal gemeenten rond de stad Utrecht 
nieuwe verkiezingen noodzakelijk maak
ten. 

Bij deze verkiezingen werd hij gekozen 
in de gemeenteraad van "Groot-Utrecht". 
De heer Schuitemaker was tot nu toe lid 
van de partijraad van de V.V.D. en voor
zitter van de Centrale Utrecht. 

Onze Utrechtse geestverwant is o.a. 
voorzitter van de Vereniging van bestuur
ders van instellingen tot exploitatie van 
onroerende goederen en lid van de Raad 
van Bestuur van de N.V. Tivoli te Utrecht. 

Blijkens een vraaggesprek, dat de 
Utrechtse correspondent van het "Alg. 
Handelsblad" met hem had, is mr. Schui
temaker overigens voorzitter van maar 
liefst 16 organisaties. Zelf zei hij daarvan 
echter: "Dat moet nu beslist minder wor
den". 

Mr. W. J. Geertsein a 
werd op 13 oktober 1918 te Utrecht gebo
ren en bezocht het gymnasium te 's-Gra
venhage. Aan de Rijksuniversiteit te Lei
den studeerde hij vervolgens rechten, 
waar hij in 1947 zijn doctoraal examen 
aflegde. 

Tegen het einde van de oorlog begon 
de heer Geertsema zijn loopbaan als se
cretarie-ambtenaar in Oegstgeest. Vervol
gens was hij o.a. werkzaam als repetitor 
voor burgerlijk recht te Leiden. 

In Leiden werd mr. Geertsema lid van 
de gemeenteraad. Hij was secretaris van 
de afdeling Leiden van de V.V.D., voorzit
ter van de afá. Leiden van de Vereniging 
voor Internationale Rechtsorde zomede 
voorzitter van de 3-0ktober Vereniging. 
De heer Geertsema is ook praeses geweest 
van het Leidse studentencorps en lid van 
de Leidse Universiteitsraad. 

In 1953 werd mr. Geertsema benoemd 
tot burgemeester van Warffum, welke 
functie hij vervulde tot 1957, het jaar 
waarin hij werd aangesteld tot hoofd van 
de afd. Algemene Zaken bij het Staats
secretariaat van Binnenlandse Zaken, be
zitsvorming en p.b.o. 

Gedurende de jaren, dat de heer Geert
sema in het Noorden verbleef, was hij 
o.a. voorzitter van de stichting "Noord
Groningen", vice-voorzitter van het dis
trict Groningen van het Verbond voor 
Veilig Verkeer, voorzitter van de techni
sche commissie voor het toerisme, van 
het Gewest Groningen van de Kon. Ned. 
Schaatsenrijdersbond en lid van de Gro
ningse Universiteitsraad. 

Bij de raadsverkiezingen van 1958 werd 
mr. Geertsema in de gemeenteraad van 
's-Gravenhage gekozen, welke functie hij, 
overeenkomstig het verlangen van de 
Haagse afdeling, graag naast zijn Kamer
lidmaatschap zal blijven vervullen. 

N.V. Staaldraadkabel-

Mevrou·.v G. V. van 
Someren-Downer 

werd op 5 juli 1926 te Amsterdam gebo
ren en zal, met haar 32 jaren, het jongste 
lid van de Tweede Kamer zijn. 

Zij bezocht het Barlaeus-gymnasium in 
de hoofdstad en studeerde, éveneens in 
Amsterdam, vervolgens geschiedenis en 
wijsbegeerte. 

Mevrouw Van Someren is van de aan
vang af lid geweest van de V.V.D. en 
enige jaren heeft zij ook deel uitgemaakt 
van de J.O.V.D. 

Zij had zitting in de Bestuursraad van 
de afd. Amsterdam van de V.V.D. en nam 
actief aan de propaganda in de hoofdstad 
deel. 

In de Nederlandse Padvinders Vereni
ging bekleedde zij een bestuursfunctie. 

Sedert 1953 verrichtte mevrouw Van So
meren journalistieke arbeid op het gebied 
van de kunst (vooral het ballet had haar 
grote belangstelling) en cultuur en later 
ook op dat van de politiek. 

~Ir. B. P. van der Veen 
is oud vrijzinnig-democraat en had voor 
de oorlog ook zitting in het hoofdbestuur 
van de V.D.J.O. Bij de overgang van de 
Vrijz.-Dem. Bond naar de Partij van de 
Arbeid sloot hij zich echter aan bij de 
Partij van de Vrijheid. 

Geboren te Leeuwarden op 20 december 
1916, bezocht hij het gymnasium aldaar 
en studeerde daarna rechten aan de Rijks
universiteit te Groningen. 

Na in 1941 zijn studie te hebben vol
tooid, werd hij juridisch ambtenaar bij 
het Departement van Landbouw te 's-Gra
venhage, waar hij tot 1945 bleef. 

Daarna vestigde mr. Van der Veen zich 
in zijn geboorteplaats - Leeuwarden -
als advocaat en procureur, waar hij nu 
reeds dertien jaar lid is van de gemeente
raad. Sede1·t 1947 is hij tevens lid van 
de Provinciale Slaten van Friesland. 

en Herculestouwfabriek 

VOORHEEN 

J. C. DEN HAAN 
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Copie voor de"e rubriek te "enden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

Groeiend aantal, 
groeiende belangstelling 

Het gaat goed in de Rijswijkse 
vrouwengro~p. In snel tempo 

neemt het aantal leden toe en in ge
lijke mate stijgt ook de belangstelling 
voor het maatschappelijk gebeuren. 

Nog in februari werd een huishou
delijke vergadering. tevens contact
bijeenkomst gehouden in hotel Resco. 
De voorzitster, mevr. ir. J. Stempels, 
gaf in haar openingswoord een over
zicht van de activiteiten in de afge
lopen jaren. Door de snelle toename 
van het aantal leden is het noodzake
lijk de daardoor ontstane situatie on
der het oog te zien en daarmede reke
ning te houden. 

De secretaresse, mevr. mr. M. L. 
Buschkens-Dijkgraaf, zette daarna 
uiteen wat het allereerst nodig was en 
dat het bestuur - dat sedert de op
richting in 1952 had bestaan uit deze 
beide functionarissen. diende te wor
den herzien en uitgebreid. Zij stelde 
voor een geheel nieuw bestuur van 
5 personen te kiezen met dezelfde be
palingen als van de plaatselijke afde
ling van de VVD, nl. zitting voor ten 
hoogste 3 jaar. pas na een jaar weer 
verkiesbaar. enz. 

De vel'gadering ging hiermede ac
coord waarna werd besloten, dat een 
voorl~pig bestuur. bestaande uit de 
dames ir. J. Stempels-v.d. Kloet, mr. M. 
L. Buschkens-Dijkgraaf. C.Dankelman, 
A. W. Hoek-Keyzer en M. E. v. d. Meer 
-Zanoni. deze voorstellen zou uitwer
ken en een lijst van candidaten voor 
de bestuursfuncties ;Jan de vergade
ring- voorleua·en 

Na de pa~"'ze ·gaf de voorzitster het 
woord aan mevr. mr. N. M. W. Dett
meyer-Labberton, die zou spreken over 
"Politieke Plaatsbepaling". Na met 
enkele woorden de goede samenwer
king tussen de Haagse en Rijswijkse 
groepen te hebben geschetst behandel
de spreekster achtereenvolgens de 
plaats van: de Kiezer, de Vrouw, de 
Vrouw in de VVD en andere partij
en, en de VVD t.o.v. andere partijen. 
Goed gedocumenteerd en uitvoerig 
zette zij genoemde punten uiteen, 
waarbij zij haar toehoorders van be
gin tot het eind wist te boeien. 

Een gezellig napraatje van oude en 
nieuwe leden met mevr. Dcttmeyer 
als gast besloot deze interessante bij
eenkomst. 

1\II. L. B.-D _.) 

HET HOLLAND FESTIVAL 
Al enkele jaren subsidieert Rottet·dam 

het Holland Festival op deze wijze, dat 
het een bijdrage geeft in de algemene on
kosten en bovendien een garantie ver
Icent aan de Kunststichting voor de te 
Rotterdam te geven voorstellingen. Van 
die garantie van .f ·10.000 heeft de ge
meente het laatste jaar ruim .f 32.000 moe
ten op tafel leggen. 

Het Holland Festival heeft Rotterdam. 
dus gekost .f 25.000 aan bijdt·age in de al
gemene kosten en nog een hijzondere bij
drage voor de Rotterdrrmse voorstellingen 
van .f 32.000. In totaal dus .f 57.000. 

Het Holland Festival is nu met het ver
zoek gekomen om de bijd1·age in de vaste 
kosten te stellen, niet op .f 25.000, doch op 
.f 40.000. B. en W. echter zijn van mening 
dat aan dat verzoek niet is te voldoen. De 
tijden zijn er niet naar om de uitgaven 
van de gemeente voor dit doel op te drij
ven. B. en W. wensen dus op de oude 
voet voort te gaan. En net als in de 
laatste drie jaren, \Vaar een krediet van 
in totaal .f 65.000 beschikbaar te stellen. 

Zoals te ven11•achten was hebben de drie 
protestants-christelijke partijen zich ver
zet. De heer Wilschut las een paar kri
tieken voor op de te Rotterdam gegeven 
voorstellingen, die er niet om logen. Deze 
a.r. woordvoerder meende dat het subsi
die gestopt moest w01·den, of dat althans 
het College controle zou uitoefenen op 
wat onder de vlag van het Holland Festi
val hier zou vertoond worden. Ook de li
berale spreker, ons lid de heer Van 
Route had bezwaren. Hij rekende uit, dat 
er naar B. en W. zelf zeggen op de negen 
kunstmanifestaties te Rotterdam 5800 he
zoekers waren geweest. Dat was dus per 
bezoeker een subsidie van f 10. 
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Geestelijke verzorging vanwege de Overheid r 
VliJBEID EN 
DEMOCRATIE 

Kanttekening en bij een Antirevolutionair rapport Waek'bla4 ~•• «• Volkoparlt ~•or 

VrUhehl •• Damoeralle 

De heer H. D. L o u w e s schrijft ons: 

Onlangs hebben wij kennis kunnen nemen van een anti-revolutionaire visie op 
niet-godsdienstige verzorging; in de kringen van de Antirevolutionaire Partij beeft 
een commissie hierover gerapporteerd. In dit rapport zijn vele gedachten neergelegd, 
die wij ook van liberale kant kunnen onderschrijven, doch uiteindelijk moet er uit 
worden opgemaakt, zoals ook de schrijver van het "Critisch Commentaar" in de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7 maart j.L deed, dat ten aanzien van de chris
tenen, de humanisten toch als een soort burgers tweede rang in dezen worden be

schouwd. 
Het rapport gaat er zonder meer van uit, dat de geestelijke vrijheid moet worden 

gehandhaafd, ook door de overheid, en dat ook andere burgers dan christenen recht 
hebben op geestelijke verzorging in hun geest, doch duidelijk wordt gesteld, dat 
ooi• bij de laatsten de christelijke verzorging steeds toegang moet hebben en dat zij 
aan de:r.en pas kan worden uitgeoefend, wanneer zij m~>tterdaad ·blijk hebben gegeven 
die christelijke verzorging niet te wensen. 

Door deze anti-revolutionaire V1s1e 
komt opnieuw de vraag naar voren of de 
overheid in ons land mag aannemen, dat 
de christelijke godsdienst vanzelfspre
kend moet worden aanvaard en dat 
slechts in uitzonderingsgevallen aan an
dere stromingen een zeker recht kan 
worden gegeven. 

Naar mijn mening is dit een onjuist 
uitgangspunt en moet de overheid alle 
eerbare stromingen met dezelfde onbe
vangenheid tegemoet treden. 

Ik wil dit artikel verder schrijven als 
belijdend lidmaat van de Ned. Herv. 
Kerk; ik gebruik deze term met een ze
kere schroom, omdat men eruit zou kun
nen afleiden, dat wij, lidmaten, de zeker
heid des geloofs op dezelfde wijze met 
ons meedragen door het leven, zoals wij 
dat doen met ons paspoort in het buiten
land. 

Dit laatste is een niet te miskennen 
aanwijzing, dat wij Nederlanders zijn, 
maar zelfs een kerkelijk paspoort, dat 
mededeelt, dat wij belijdend lidmaat zijn, 
waarborgt allerminst, dat ons geloof 
steeds als een stellige zekerheid met ons 
door het leven reist. Ik kan wat ik be
doel niet beter weergeven dan met de 
woorden van De Genestet: 

,,En mijn geloof drijft, als een stJ·oha lm, 

zwak en teeder, 
Drijft henen op des twijfels vloed". 

Waar ik toch in de beste ogenblikken 
van mijn leven deel meen te mogen heb
ben aan het geloof der kerk, daar wil ik 
toch hier deze term "belijdend lidmaat" 
gebruiken. 

Twee fragmenten van 
gedichten 

Wat 1k nu verder te zeggen heb, wil 
ik doen aansluiten aan twee fragmenten 
van gedichten; het eerste is van Jan Luv
ken, de zo begaafde dichter en kunst-;,. 
naar met de etsnaald, die omstreeks 1700 
leefde en het tweede is van Multatuli. 

Het eerste fragment, dat ik uit het 
hoofd neerschrijf en dat daardoor mis
schien wat de tekst betreft, niet hele
maal juist is, luidt: 

Ik meende ook, de Godheid woonde 
verre 

Op een en troon hoog boven maan en 
sterre 

En 'k hief menigmaal den blik met di0p 
verzuchten naar omhoog. 

Maar toen gij U geliefdet 't openbaren 
Toen kwam er niets van boven in mij 

neder varen 
Maar in den grond van mijn gemoed, 
Daar werd het lieflijk ende zoet, 
Daar kwaamt gij uit de diepten opwaarts 

dringen, 
En als een bron mijn dorstig hart 

bespringen, 
Zoodat ik U, o God, bevond te zijn, 
De grond van mijnen grond. 

Het tweede fragment van Multatuli, 
luidt als volgt: 

Ik ken U niet, o God! Ik riep U aan, 
ik zocht, 

Ik smeekte om antwoord en Gij zweegt! 
Ik wou zoo graag 

Uw wil doen ...... niet uit vrees voor straf, 
uit hoop op loon, 

Maar zoals 't kind den wil zijns vaders 
doet ...... uit liefde! 

Gij zweegt...... en altijd zweegt Ge! 

Beide dichters hebben in het diepst 
van hun gemoed gezocht en geluisterd 

naar wat zich daar openbaarde; de waar
heid, die zij daar beleefden blijkt van 
een volkomen tegengestelde strekking te 
zijri. Ik meen te mogen aannemen, dat 
beiden behoren tot de grote Nederlan
ders en dat een eerlijk zoeken en getui
gen hen niet mag worden ontzegd. 

Zo staan wij dan voor dit zo geheel 
verschillend getuigenis en waar het voor 
mij op aankomt is, dat ik geen enkele 
macht in onze mensenwereld ken, die 
over deze uitingen tot rechter mag zit
ten. Hoezeer wij ook overtuigd mogen 
zijn van het zelf gevondene, hoezeer 
wij ook mogen geloven, dat het de alge
meen geldende waarheid is, die zich in 
ons openbaart, nergens ligt de mogelijk
heid te bewijzen, dat wij juist zijn en dat 
een ander dwaalt. 

Er is nu eenmaal voor de mens geen 
zuiverder bron van waarheid en geen 
hoger gezag dan wat hij in zichzelf als 
zodanig kan onderkennen en daarvoor 
heeft iedere beoordelaar van buiten uit
eindelijk halt te houden. 

Naar mijn mening kunnen wij niet ver
der gaan dan van onze medemens te ver
langen, dat hij trouw tracht te zijn aan 
het beste wat hij in zijn binnenste heeft 
gevonden; hier blijft voor ons als ge
lovigen het geweldige raadsel staan, dat 
de God, die wij in ons diepste zijn erken
nen, zich aan anderen niet openbaart. 
Temidden van de vele raadsels, waarvoor 
de gelovigen evenals de ongelovigen in 
het leven staan, is dit er een, dat wij 
niet kunnen oplossen en dat wij hebben 
te aanvaarden. Trachten wij het wel op 
te lossen, dan vervallen wij licht in 
machtsspi'euken en in het eisen, dat een 
ander de meerderheid van onze inner
lijke openbaring erkent. 

De innerlijke overtuiging 
In het Nieuwe Testament wordt her

haaldelijk gesproken van het getuigenis 
van de Heilige Geest in mensenharten en 
worden de mensen in verschillende gra
den van ernst gewaarschuwd dit niet te 
weerstaan en dit niet te lasteren. Naar 
mijn mening moeten wij als christenen 
aanvaarden, dat God voor Zijn Heilige 
Geest in deze wereld geen ander ont
vangapparaat heeft opgesteld dan onze 
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innerlijke overtuiging en alleen langs 
deze weg kan een geloofsovertuiging om
trent de Bijbel ons deel worden en dat 
het ons mensen niet gegeven en naar 
mijn mening ook niet geoorloofd is met 
onredelijke drang of zelfs geweld aan de 
knoppen van een anders innerlijk ont
vangapparaat te draaien. Steeds mogen 
en moeten wij met alle beschikbare en 
geoorloofde middelen onze overtuiging 
aan anderen kenbaar maken, maar er is 
een grens, waarover wij niet mogen gaan 
en ook niet kunnen gaan. 

Ons christelijk geloof en ook onze chris
telijke kerken heben het heel moeilijk in 
deze tijd en als ik het wel aanvoel krij
gen zij het nog veel moeilijker. Er is 
toch een ontzaglijke problematiek, die op 
ons aanstormt en die verband houdt met 
het openbreken voor ieders besef door 
raketten en projectielen van de onein
dige wereldruimte, door de confrontatie 
met andere godsdiensten in een wereld, 
die steeds meer één wordt, met de vraag 
of het wel ware Godsbedoeling is, dat er 
buiten het christendom geen heil door 
Hem zal worden gegeven en vele vragen 
meer. 

Wanneer ons christendom nog van God 
de kans zal krijgen als een dienende 
macht in deze wereld werkzaam te zijn, 
dan zal het zich van veel overtollige pro
blematiek, van veel theologische en dog
matische wijsheid en helaas ook vaak 
ballast moeten ontdoen om te traçhten 
de meest eenvoudige en concrete bood
schap van het Evangelie opnieuw te ver
staan en opnieuw te vertalen voor de 
mensheid in nood van nu. 

Ik geloof, dat van ons christenen en 
ook van onze kerken daarbij een grote 
bescheidenheid en ook moed zal worden 
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gevraagd; wij noch zij moeten veel ver
trouwen stellen in overgeleverd gezag en 
inwendig niet meer volkomen gaaf be
leefde overtuiging. 

In onze houding voor de toekomst past 
m.i. ook, dat wij ootmoedig met onze 
overtuiging blijven staan naast anderen, 
die een andere overtuiging hebben; als 
onze ootmoed inderdaad echt is, zou ons 
ook nog wel eens de genade kunnen wor
den gegeven, dat wij door zo te doen, door 
als het ware den .Joden een .Jood en den 
Grieken een Griek te worden, toch nog 
sommigen voor Christus zouden kunnen 
winnen. 

Het is mijn stellige overtuiging, dat 
noch langs de weg van gezag en leerhand
having noch in een door de overheid 
gesanctioneerde voorrechtspositie iets is 
te bereiken of bereikt mag worden. 

H.D.LOUWES 

ONS VERKIEZINGSFONDS 
AANVULLENDE VERANTWOORDING 

Na de laatste verantwoording van binnengekomen giften voor ons Ver~ 
kiezingsfonds, welke ik deed in ons weekblad van vorige week, kwamen 
van een drietol afdelingen en een aantal geestverwanten nog giften bin~ 
nen, welke ik U onderstaand vermeld. 
Ook voor deze nagekomen giften nog mijn hartelijke dank ! 

SIDNEY J. VAN DEN BERGH, 
Penningmeester. 

Afdeling 's-Gravezande • 
Afdeling Barneveld 
Afdeling Dordrecht 

f 100.
f 61.
f 500.-

H. Th. L. v. H. C. te G. f 10.-; R. J, S. te B. f 10.-; N. A. B. te M. 
f 10.-; E. N. C. v. R. te G. f 15.-; W. F. C. te V. f 10.-; J. v. 8. 
te G. f 10.-; E. B. te A. f 100.-; H. B. N. te E. f 25.-; H. J. v. H. 
te B. f 5.-; G. D. te D. f 5.-; G. D. M. te W. f 10.-. 



"Houdt de vrijheid hoog!" 

Nieuwe gloed voor Uw I{Oed 

Amsterdam-Noord 

STOMEN 'WASSEN VERVEN 

De Nederland•e motor 

met een wereldreputatie! 

N. Y. Appingeclammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedalll 

VOOR UW WAS 
NAAR 

BORGH 
· Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigen 

N.V. Stoom~ en Chemische Wasserij 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 
Bellevoysstraat 75 - Rotterdam - Telefoon 32631-36235 

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 

Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen 

BIJNA JAAR 

Betonpaal· 
funderingen 

OOI IN KELDERS 

STALEN PALEN 
DAMWANDEN 

GRONDONDERZOEK 

DE WAALPALEN 

Werft 

A'DAM, SEN. VETTERSTR. 58, 
TEl. 11810-87414 

R'DAM, THURLEDEWE8 11, 
TEL 65219 

leden voor de V.V.D.! 

Rotterdam • Amsterdam • Groningen • Hamburg 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJH 52, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, TACHOMETERS. 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

N.V. BOELE~S 
Scheepslverven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 

• 
REPARATIE EN NIEUWBOUW 

• 
TELEFOON 11861 ROTTERDAM TELEGR. BOELE-BOLNEII 

a.. 
FABRIEKEN 

SCHEPEN 

• GARAGES 

~ 
LOODSEN 



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

AFERROX 
1. Een uitstekende hechting, ook op aluminium en gegalvaniseerd ijzer 
2. Het feit, dat reeds geverfde stalen platen zonder enig bezwaar 

kunnen worden gelast 
3. Zeer snelle droging 
4. Een opvallend goede elasticiteit 

UNIVERSAALMEN IE 5. Een uitstrijkvermogen van 10 m' per kg 
6. Een hoog roestwerend vermogen. 

FABRIEK VAN 

~~~~~~~~~~~~ COMPOSITIEVERVEN L-f----' DELFT~~ 

~. zeilmakerij 
ff ~ ~ 

BINGHAM &CO. vlaggen-. 
fabriek 

RINGHAM & CO. 
schiedam 

N. V. LlJlVl- El~ GELA TINEFABIUEK 

• 

TWEETORE~ 
TELEFOON 25242 - DELFT 

-beton I 

_____ " 

! 

sterlt 

~ bedrijfsvloeren vlak 

duurzaam 

N.V. Betonfabriek De Meteoor I o., Ste"& 

• 

Spinners en Twijners 
van 

Weef- en Tricotgarens 

N. V. Scheepswerven "PIET HEl N" 
v.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrt>cht 

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

V crbouwen van Sleepschepen tot l\lotorboten 
mclus1ef inbouw 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 

Telepbones: 

Rotter·dam: 7135!-773;;5 

Yoor werf Bolne• 
Dordrecht: 3774'-8:~29 

Papendrecht 
Ridderkerk: 2102 

Bolnee 

Botje, Ensing & Co. 
Frieschestraattveg - Hoendiep 

GRONINGEN 

Sclteepsbouwers 
en Machinefabrikanten 

Gespecialiseerd in de bouw van motor

kust· & binnenvaartuigen tot ca. 10 m. 

breedte, sleepboten en lichters voor de 

tropen, motorharkassen, enz. 
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en DEMOCIATIE 
Wat men ons schreef 

(Zie pag. 4) 

Enige opmerkingen over 
en Kabinetten 

formaties 

PROF. DE QVAY AAN HET WERK 
Nog juist vóór Pasen heeft H.M. de Koningin 

in de persoon van prof. dr. J. E. de Quay, com
missaris der Koningin in Noord-Erabant en 
vooraanstaand lid van de K.V.P., een formateur 
kunnen aanwijzen. 

Dit geschiedde, nadat prof. dr. J. R. M. van 
den Brink, die minister van Economische Zaken 
is geweest in de jaren 1948 tot 1952, verzocht 
had, wegens persoonlijke redenen n i e t voor 
een formatie-opdracht in aanmerking te ko
men. 

Persoonlijke redenen dienen nu eenmaal te 
worden geëerbiedigd, maar wij willen toch wel 
verklaren, dat het ons spijt, dat prof. Van den 
Brink niet beschikbaar bleek te zijn. 

Minister Van den Brink was een bekwaam 
bewindsman, die zijn zaken voortreffelijk wist 
te verdedigen en die een beleidvol optreden wist 
te combineren met de nodige doortastendheid 
zo dikwijls dat noodzakelijk bleek. 

Het zou, naar wij menen, tegenover een P.v. 
d.A.-in-oppositie (gesteld dat het daarvan in
derdaad komt) goed zijn geweest, als minister
president een man te hebben met parlementaire 
ervaring, die op een belangrijke post het minis
tersambt reeds eerder heeft vervuld. 

Het ministersambt van prof. De Quay duur
de slechts ruim 10 weken (april-juni 1945) en 
viel in een periode, waarin de parlementaire 
machine geheel stilstond. Een geheel onbeken
de in het politieke leven is hij echter toch ook 
weer niet. 

Op het ogenblik, dat wij dit schrijven, is hij 
nog nauwelijks met zijn werk begonnen. Dit 
noopt ons tot een grote mate van reserve, maar 
vooralsnog zijn wij toch geneigd, zijn pogingen 
met welwillendheid af te wachten. 

• • • 
Mocht ook hij tot de conclusie komen, dat 

de brede basis met de socialisten praktisch 
heeft afgedaan, dan zal hij, voor zover wij het 
op het ogenblik kunnen bezien, wel koersen in 
de richting van wat degenen, die gaarne een 
scherp onderscheid maken tussen "parlemen
taire" en "extra-parlementaire" Kabinetten, 
dan een extra-parlementair Kabinet noemen. 

Wanneer men nu zo bijzonder prijs stelt op 
deze aanduiding, is het ons wel. Men wil daar 
dan mee aangeven, dat er niet naar gestreefd 
zal worden, de Kamerfracties voor vier jaar 
vast te nagelen aan een gedetailleerd program. 

Zulk een absolute binding, welke wij in strijd 
achten met de zelfstandige positie, de eigen 
verantwoordelijkheid en plaats en het vrije be
slissingsrecht van de volksvertegenwoordiger, 
achten wij uit den boze. 

Wanneer nu door de aanvaarding van de 
aanduiding "extra-parlementair" de verhou
ding tussen Regering en Volksvertegenwoordi
ging wordt gevestigd op een basis, welke wij 
de enig juiste achten, dan willen wij die aan
duiding gaarne op de koop toe nemen. 

Het gaat ons om het wezen en niet om de 
vorm. 

• • • 
Er bestaat, bij sommigen uit onwetendheid, 

bij anderen meer uit kwaadwilligheid, nog al
tijd veel misverstand over het standpunt van 

de V.V.D. ten aanzien van de verhouding Rege
ring-Kamer. 

V oor kwaadwilligen is het onnodig te schrij
ven. Voor de onwetenden willen wij echter 
gaarne nog eens enkele zaken nadrukkelijk 
vastleggen. 

1. Het standpunt van de V.V.D. betekent 
niet, dat zij een Regeringsprogram zou verwer
pen. Wij zouden zeggen: Natuurlijk niet. Het 
is, zeker in deze tijd, begrijpelijk, dat een for
mateur geen sprong in de ruimte doet, maar 
een globaal program opstelt en dat hij aan de 
hand van dat program ministers uit de ver
schillende groeperingen, die hij daarvoor in 
aanmerking wil doen komen, zoekt, die de ver
antwoordelijkheid voor dat program op zich 
willen nemen. 

2. Dat de formateur voor de opstelling van 
zulk een program adviezen vraagt, óók o.a. aan 
de voorzitters van de daarvoor in aanmerking 
komende fracties uit de Tweede Kamer, is 
eveneens begrijpelijk. 

3. Eveneens is aanvaardbaar, dat de forma
teur aan de fractievoorzitters vraagt of zij be
reid zijn, de hun geestverwante personen, die 
hij ·als minister zou willen voordragen, desge
vraagd te adviseren, een eventuele benoeming 
te aanvaarden. 

4. Het is duidelijk, dat bij de totstandkoming 
van zulk een Kabinet (totstand gekomen "na 
overleg" en niet "in overleg", zoals prof. Oud 
het eens zo puntig heeft uitgedrukt) van een 
vriendschappelijk-geestverwante verhouding 

Buitenlandse belangstelling 
voor verkiezingsuitslag 

Het is begrijpelijk, dat de uitslag der verkie
zingen, die de liberalen een zo grote overwinning 
hebben gebracht, bij onze geestverwanten in den 
lande tot grote dankbaarheid en vreugde aanlei
ding heeft gegeven. 

Het blijkt echter, dat de zeer gunstige resultaten 
voor de V.V.D. ook buiten onze landsgrenzen de 
aandacht hebben getrokken. 

Reeds eerder maakten wij melding van de tele
grafische gelukwensen van het Vlaams Liberaal 
Verbond en van de heer Roger Motz, voorzitter 
van de Belgische Liberale Partij. 

Er kwamen echter nog meer tekenen van bui
tenlands medeleven met ons succes. Zo mocht drs. 
Kort h a Is, die in het Europese Parlement vice
voorzitter is van de liberale groep, in een telegram 
de gelukwensen ontvangen van de voorzitter dier 
groep, de heer R en é P 1 é ven, oud-minister
president van Frankrijk. 

De heer Pléven heeft in zijn telegram aan de 
beer Korthals tot uitdrukking gebracht, zeer ge
lukkig te zijn met bet succes van de liberale partij, 
waaraan bij zijn meest hartelijke gelukwensen toe
voegde. 

Van een ander lid van het bureau der liberale 
groep uit het Europese Parlement mocht de heer 
Korthals eveneens een telegram ontvangen. Het 
was bet Duitse parlementslid M ar g u I ie s, die 
eveneens zijn hartelijke gelukwensen ter gelegen
heid van de liberale overwinning aanbood. 

Wij waarderen deze gebaren van buitenlandse 
geestverwanten zeer. Zij tonen, hoezeer zij met de 
goede verkiezingsresultaten van onze partij me
deleven. 

kan worden gesproken tussen het Kabinet en 
de geestverwanten in de volksvertegenwoordi
ging. 

Prof. Oud was onlangs, in een Kamerdebat, 
zelfs bereid zover te gaan, te spreken van een 
"morele binding". 

• • • 
Elke eis echter, welke verder gaat dan de 

erkenning van deze "morele binding", is on
juist en past niet in ons dualistisch staatssy• 
steem. 

Geen individueel Kamerlid, dat het ernstig 
neemt met zijn persoonlijke verantwoordelijk~ 
heid, zal een "contractuele gebondenheid" kun
nen aanvaarden, waarbij dan zelfs beschuldi
gingen als "woordbreuk" vallen wanneer hij 
bij de concrete voorstellen, welke hem worden 
voorgelegd, naar eer en geweten zijn stem daar
tegenover bepaalt. 

Dit standpunt achten wij het enig juiste en 
wij zijn ervan overtuigd, dat het steun vindt 
in de voorstelling, welke de overgrote meerder• 
heid van ons volk zich van de positie van d8 
door hem gekozen volksvertegenwoordigers 
maakt. 

En het Kabinet? Het sterkste is niet het 
Kabinet, dat zich voor zijn bestaan bij voorbaat 
een zekerheid "van de wieg tot het graf" tracht 
te verschaffen, maar is dat Kabinet, dat, ver~ 
trouwend in eigen kracht, het zichzelf gestelde 
(en natuurlijk voor wijzigingen in Kabinets· 
raad vatbare) program punt voor punt telken• 
male met zoveel overtuigingskracht weet te 
verdedigen en "waar te maken", datde-vrije 
-- volksvertegenwoordiging er met even grote 
overtuiging in meerderheid haar stem aan ver
leent. 

• • • 
"Extra-parlementair" Kabinet betekent ook 

wel eens, dat men de ministers zoekt buiten de 
kring van de eigenlijke parlementariërs en 
vooraanstaande politici. 

In de liberale dagbladpers is reeds tijdens de 
informatie-werkzaamheden van prof. Beel de 
aandacht gevestigd op de neiging in sommige 
rechtse bladen om te suggereren, dat, wanneer 
het een Kabinet zonder socialisten zou worden, 
van confessionele zijde wel bekende politici zit
ting zouden krijgen - onder wie ook thans 
demissionaire ministers en zelfs een lijstaan
voerder als prof. Zijlstra - maar dat daar
naast uit liberale kring slechts z.g. "randfigu
ren" zouden worden uitgenodigd. 

Deze gedachte, zo die bij enige formateur 
mocht opkomen, is in de liberale pers bestreden 
en naar onze mening zullen onze V.V.D.-voor
mannen daar wel niet anders over denken. 

Wanneer aan confessionele zijde bekende po
Jitieke figuren voor het ministers-ambt worden 
aangezocht, is er geen enkele reden ten aan
zien van de V.V.D. een andere methode toe te 
passen, evenals er geen reden is, de nieuwe, 
versterkte positie van de V.V.D. daarbij dan 
niet ten volle te laten meespreken. 

Voor het ogenblik menen wij, met deze en
kele opmerkingen te kunnen volstaan. 

A.W.A. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof' 

De schulden van Indonesië • Bii internationale hulpverlening 
afbetalingsregeling met Nederland als voorwaarde stellen • Idee 
van mr. H. van Riel- Verontwaardiging over houding Duitse rege
ring in schadevergoedingskwestie • Ongerustheid over afbrokke
ling van de NAVO • Dr. L. G. Kortenhorst weer voorzitter van de 
Tweede Kamer • Drs. H. A. Korthals eerste plaatsvervangende 
voorzitter. 

Het prestige van de Aziatische landen 
in de wereld wordt alleen gediend 

wanneer zij binnen draaglijke grenzen 
hun verplichtingen nakomen. 

Bij elke toekomstige lening van Ame
rika of van de andere internationale in-
5tellingen aan Indonesië, zou een afbe
talingsregeling met Nederland prealabele 
eis moeten zijn, in het belang van In
donesië zelf. 

Deze praktische oplossing deed onze 
geestverwant mr. H. van Riel aan de 
hand in de Eerste Kamer bij de behande
ling van de begroting van Buitenlandse 
Zaken op 18 maart. 

Minister Luns verklaarde, dat de ge
idachten van de regering in dezelfde rich
ting gaan, maar hij kon geen garantie 
geven, dat het zal gebeuren. 

* .. 
* 

Verontwaardigd was de heer Van Riel 
over de houding van de Duitse re

gering ten aanzien van de schadevergoe
ding aan de slachtoffers van de nazi's. Die 
verontwaardiging van ons, zei hij, zal 
ongetwijfeld door zeer vele Nederlanders 
gedeeld worden, maar dit zal ons niet 
verder brengen. 

Men vraagt zich af: doen zich nooit 
problemen voor in de Europese ontwik
keling waarbij Duitsland op Nederlandse 
steun is aangewezen? Is er geen enkel 
ander middel dan vriendelijk vragen om 
de Duitsers er toe te bewegen een toch 
wel zeer essentiële verplichting te hono
reren? 

Dit niet geven van schadevergoeding 
idoor het nu weer rijke Duitsland moet in 
ons land toch ook repercussies onder de 
mensen opwekken, die aan een werkelijk 
Europese eenwording maar weinig ten 
goede komen. 

Ik geloof, aldus de heer Van Riel, dat 
een oplossing van dit vraagstuk voor 
Duitsland bepaald economisch niet te be
zwaarlijk zou zijn. Het gaat hier om de 
betaling van enige honderden miljoenen, 
die onze betalingsbalans niet in de war 
sturen en de Duitse betalingsbalans vol
strekt niet te zwaar belasten. 

.. • * 

Minister Luns verklaarde, dat hij her
haaldelijk onder de aandacht van 

de Duitse bondsregering heeft gebracht, 
dat de regeling van de Nederlands-Duitse 
bilaterale problemen eenvoudig ondenk
baar is wanneer deze niet gepaard gaat 
met een redelijke schadeloosstelling van 
de Nederlandse slachtoffers van het nazi
regiem. 

Pas in de allerlaatste dagen zijn er aan
wijzingen, die een wijziging ten goede 
schijnen te beloven. 

Op de vraag van de heer Van Riel in
zake het zoeken naar een oplossing voor 
de Eems-Dollartkwestie, antwoordde mi
nister Luns, dat er in het kader van de 
Nederlands-Duitse onderhandelingen naar 
wordt gestreefd tot een regeling op prak
tische basis te komen, een regeling dus, 
die de belangen van de haven van Delft
zijl veilig stelt, ook de toekomstige belan
ge't, zonder zich te stellen op een strikt 
volkenrechtelijk standpunt. 

Een bevredigende feitelijke regeling 
gaat ook de regering het meest ter harte. 

• • * 

Voorts vroeg de heer Van Riel wat de 
regering eigenlijk heeft gedaan om 

de belangen van Rotterdam bij het ver
voer van kolen naar Duitsland te be
schermen. 

En wat denkt de regering te doen in
zake de Belgische Rijnvaartpremies, die 
voor Nederland bijzonder nadelige con
sequenties hebben? 

Ten aanzien van het kolenvervoer via 
Rotterdam verzekerde minister Luns, dat 
de regering speciaal op dit punt bijzonder 
diligent is en volledig is doordrongen van 
de grote belangen, die daarbij zijn be
trokken. 

Over de Rijnvaartpremies is verschil
lende malen gesproken met de Belgische 
ministers, die hierbij zijn betrokken. Tot 
dusver hebben deze contacten nog niet 
tot een voor Nederland bevredigende re
geling geleid. 

Dtl regering is doende, aldus minister 

1\f r. H. VAN RIEL 
•. vemntwaardigd ...• 

Luns, deze inderdaad ongewenste situatie 
ten principale wederom ter sprake te 
brengen. Er is overleg gaande over een 
gezamenlijke procedure van de ministers 
van Buitenlandse Zaken en Verkeer en 
Waterstaat. 

* * 

Frankrijk heeft zijn vloot praktisch uit 
het NAVO-verband teruggetrokken. 

Enige NAVO-landen komen hun NAVO
verplichtingen màar zeer ten dele na. 

In dit verband· wilde de heer Van Riel 
de aandacht vestigen op een beschouwing 
van de generaal James Gavin - iemand 
die hij kent en voor wie hij bewondering 
heeft - die uiteenzet, dat de ontwikke
ling van Europa in sterke mate moet lig
gen in de richting van wat men noemt 
conventionele, uiterst mobiele strijd
krachten met een eigen, lichte atomaire 
bewapening, waarvoor de technische 
voorwaarden aanwezig zijn. 

Wanneer men in die richting denkt is 
het duidelijk, dat de totale nationale 
kosten van de militaire inspanning eerder 
groter dan kleiner zullen worden in 
Europa. 

Dan is het overtuigend, dat op den 
duur - drie tot vijf jaar - de totale 
atomaire oorlog zo onaanvaardbaar in zijn 
consequenties zal zijn geworden, dat men 
de facto er niet meer mee rekent. Met 
andere woorden: dat degene, die het ini
tiatief neemt, er volstrekt niet meer van 
uitgaat, dat de ander met een grote ato
maire aanval zal antwoorden. 

Dit betekent, dat wij als Europeanen 
ons zelf zullen moeten verdedigen, uiter
aard met behulp van de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika, welker levensbelang 
is gemoeid met het voortbestaan van 
Europa. Het is voor de Amerikanen stel
lig niet acceptabel wanneer het industrie
potentieel van Duitsland in handen van 
Rusland valt. 

* • • 

Met steun van Amerika zullen wij 
het dus ·zelf moeten doen, in de 

een of andere vorm, al staat de grote 
broer met de atoombom niet altijd meer 
achter ons. 

Dit heeft verstrekkende consequenties 
voor de gehele politieke ontwikkeling van 
Europa. Dit maakt ook duidelijk, dat een 
uiteenvallen, zoals wij op het ogenblik 
zien aan de hand van het Franse voor
beeld, niet op den duur een denkbare op
lossing zal zijn. 

Juist een verdediging met conventio
nele wapenen is alleen mogelijk bij een 
zo nauw mogelijk samengaan. Een vrij
moedigheid als Frankrijk zich thans per
mitteert, moet mede verklaard worden 
uit het gevoel, dat men zich uiteindelijk 
onder de Amerikaanse paraplu gedekt 
voelt. 

Minister Luns deelde mee, dat ook de 
regering de ontwikkeling van de NAVO 
met ongerustheid volgt. Aangezien zij 
echter nog voorwerp uitmaakt van bond
genootschappelijk overleg, wilde hij liever 
niet ingaan op de beschouwingen van de 
heer Van Riel. 

• • • 

Er wordt thans dikwijls aangedrongen 
op versterking van de Europese 

supra-nationale organen. Er wordt geroe
pen om eersteklas figuren bij de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal. Op 
een aantal andere punten wordt dit on
derlijnd. 

Wanneer eenmaal een geünifieerd Euro
pa is ontstaan en bij de verschillende lan
den de bereidheid bestaat een Europese 
leiding te aanvaarden dan is het volgens 
de heer Van Riel duidelijk, dat de beste 
mensen nog niet goed genoeg zijn. 

Maar een andere vraag is of de ont
wikkeling zich thans in die richting be
weegt en of thans de feitelijke belangen 
van Nederland, ook in een groter ver
band gezien, inderdaad worden gediend 
door een zo sterk mogelijke supra-natio
nale vorm. 

Wanneer wij namelijk zouden moeten 
vaststellen, dat ook de supra-nationale 
vorm weer niet anders is geworden dan 
een van die speelmiddelen in een zeker 
gevecht om de macht binnen Europa zelf, 
ligt er voor Nederland weinig aantrek
kelijks in een zeer sterk suptra-nationaal 
orgaan. 

De heer Van Riel houdt het hoofd koel 
op het gebied van de Europese een
wording. 

* * * 

I n de vergadering van de Tweede 
Kamer van 20 maart is onze geest

verwant drs. H. A. Korthals voor de duur 
van de buitengewone zitting, dus tot de 
derde dinsdag in september, gekozen als 
tweede voorzitter tengevolge van de on
enigheid tussen KVP en PvdA. 

In een brief aan de verschillende frac
tieleiders had de PvdA laten weten niet 
op dr. Kortenhorst (KVP) als eerste voor
zitter te zullen stemmen wegens zijn "ge
brek aan onpartijdigheid". 

De PvdA stemde dus niet op dr. Kor
tenhorst als eerste voorzitter en de KVP 
stemde daarom niet op de heer J. Bom
roer (PvdA) als tweede voorzitter. 

Van de 140 geldige stemmen voor de 
verkiezing van de eerste voorzitter (ter 
plaatsing op de voordracht aan de Ko
ningin) werden er 95 uitgebracht op dr. 
Kortenhorst (KVP) en 45 stemmen, af
komstig van de PvdA, op de heer J. J. 

Copie voor deze rubriek te :a:l!nden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

Weer een geslaagde 

provinciale dag 

Prinsenkelder te Delft bleek te klein 

De 5e provinciale dag in Zuid-Hol
land, in Delft, is een groot suc

ces geworden. Bijna 200 deelneemsters 
waren er en het aantrekkelijke pro
gramma viel zeer in de smaak. 

Door ziekte van mevrouw N. van 
Vuurde-de Wit werd de dag gepresi
deerd door mevr. W. 't Hart-Propsma. 
Onder de aanwezigen zijn, behalve de 
beide spreeksters, met name te noe
men mevr. F. T. v. d. Torren-Veen
dorp, het H.B.-lid mevr. Goudswaard
Knipscheer, mej. Ohr van het Alg. Se
cretariaat en natuurlijk, de vier cen
trale-vertegenwoordigsters. 

Na de opening sprak allereerst 
mevr. Ir. A. Kuiper-Struyck over de 
grote lijnen van het partij-programma 
en over het woningtekort. Van de 
regeringspolitiek inzake dit laatste 
bleef geen stuk heel. 

Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoek
stra vervolgde het onderwerp van de 
dag "Liberalisme en sociale voorzie
ningen" met een uiteenzetting van het 
liberale aandeel in deze voorzienin
gen, bel!prak daarna in het kort het 
Verkiezingsmanifest om te eindigen 
met de A.O.W. en de weduwen- en 
wezenwet. 

Beide spreeksters oogstten grote bij
val voor haar boeiend en gloedvol 
voorgedragen betoog. 

Na de lunch was het woord aan dr. 
D. P. Oosterbaan, gemeente-archiva-
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Afgevaardigden ter 

Algemene Ledenvergadering 

Attentie! ! ! 
De afgevaordigden naar de Alge

mene Ledenvergadering op 17 en 
18 april a.s. te Vlissingen, die per 
trein reizen, dienen er rekening me
de te houden, dat de afstand van 
het Station Vlissingen naar "Britan
nia" aan de Boulevard Evertsen cir
ca 3 km. bedraagt. Voor het Station 
te Vlissingen staan twee stadsbus
sen, waarvan elk een aparte route 
rijdt. Men dient te informeren naar 
de autobus, die als eindpunt "Bri
tannia" heeft. 

111111111111111111111111111111111111111 

Fens (KVP). Door te stemmen op de heer 
Fens wilde de PvdA demonstreren, dat 
de bezwaren zich richten tegen dr. Kor
tenhorst persoonlijk en niet tegen de 
KVP. 

Van de 141 geldige stemmen voor de 
verkiezing van een tweede voorzitter, 
werden er 81 uitgebracht op drs. H. A. 
Korthals (VVD), 54 op de heer Bommer 
(PvdA), 3 op de heer Schurer (PvdA), 1 
op de heer Willeros (PvdA), 1 op de heer 
Franssen (PvdA) en 1 op de heer Van 
Dijk (VVD). 

Drs. Korthals had blijkbaar de steun 
gekregen van de VVD, KVP, AR en enke
le l2den van de CHU. 

Als derde voorzitter kwam mr. A. B. 
Roosjen (AR) uit de bus met 84 van de 
96 geldige stemmen. De PvdA stemde 
blanco. 

V. v.D. 

ris van Delft. Onder zijn leiding werd 
een bezoek gebracht aan de Nieuwe 
Kerk, waar hij een kort overzicht gaf 
van de geschiedenis van de kerk en 
de mensen die daar kwamen met hun 
vreugden en hun noden. Uitvoerig 
stond hij stil bij de beide grote vrij
heidstrijders Prins Willem I en Hugo 
de Groot. Vervolgens ging het gezel
schap naar de Oude Kerk waar de 
restauratie nog in volle gang is. Het 
geheel was zeer instructief en genoot 
grote belangstelling. 

Tot slot van de dag zou de thee ge
bruikt worden in de Prinsenkelder, 
maar die was te klein, zodat de deel
neemsters over verschillende restau
l'ants verdeeld moesten worden. 

Mevrouw Buschkens-Dijkgraaf, aan 
wier verslag wij dit alles ontleenden, 
schrijft verder nog: Verzuimd mag 
niet worden de heer P. J. H. Drabbe 
te noemen (vroeger bestuurslid van 
de plaatselijke afdeling van de VVD 
en uitermate enthousiast VVD-er), die 
als penningmeester de gelden heeft 
beheerd en ook verder nog op allerlei 
wijze heeft meegeholpen. Hij was de 
enige mannelijke gast bij dit dames
gezelschap. 

Met die gelden ging het verheu
gend: ca. 137 dames voldeden aan het 
verzoek f 0.50 extra te storten in het 
Provinciale Fonds. Dat fondsje is op
gericht om een potje te hebben voor 
de provinciale dagen. Als regel moe
ten die zich zelf bedruipen, maar als 
zo'n dag in een kleine afdeling wordt 
gehouden, die niet over veel middelen 
beschikt, heeft die graag een voor
schot en verder _is het gewenst voor 
eventuele tekorten wat achter de 
hand te hebben. 

In haar dankwoord aan de afdeling 
Delft, voor het gezelschap zich ver
spreidde, vertelde mevr. v. cl. Torren, 
dat er reeds plannen bestaan voor de 
volgende provinciale dag. Het comité 
daarvoor zit werkelijk niet stil en 
verdient alle hulde. 

Het is merkwaardig, dat Utrecht, 
Zuid-Holland en Groningen, die nu al 
enige jaren geslaagde provinciale bij
eenkomsten houden, slechts spora
disch navolging vinden. Ons dunkt, 
die sucessen moesten anderen stimu
leren. 

Men moet zich niet laten ontmoedi
gen als het begin niet direct zo dave
rend is; na enige keren krijgt men er 
de smaak van te pakken. J. H. S. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

* ~U~n WEEK to.t WEEK * 
Speculatie op onverstand 

ne verkiezingsstrijd is ten einde en nu de 
kruitdamp zo langzamerhand is opgetrok~ 

ken kan het goed zijn het strijdtoneel nog eens 
even te overzien. Zeker, de schermutselingen 
zijn af en toe fel geweest en van diverse zijden 
heeft men zijn {verkiezings)woorden nu niet 
bepaald op een goudschaaltje gewogen alvo~ 
rens men ze uitsprak. Dat gebeurt wel meer in 
de hitte van het gevecht en het loont eigenlijk 
de moeite niet meer om op deze vaak politieke 
slakken zout te leggen. 

Toch heeft één ding ons o.m. tijdens de jong~ 
ste verkiezingscampagnes verbaasd en wel het 
hernieuwde teken van blijkbaar verbitterde vij
andschap, die de landelijk voorzitter van de 
KVP mr. Van Doorn jegens de VVD schijnt te 
koesteren. 

De heer Van Doorn is wel meer onbesuisd uit 
de hoek gekomen en dat zou op zich zelf niet 
zo erg zijn, indien hij zijn beweringen staafde 
met bewijsmateriaal. 

Doch dat doet deze voorzitter meestal niet 
en hij beperkt zich liever tot het uiten van een 
serie slogan's, die misschien wel passen in de 
mond van een kleine plaatselijke propagandist, 
die het politieke vak nog moet leren, doch niet 
in die van een voorzitter van de grootste partij 
van ons land. 

Blijkens een verslag in de Volkskrant, heeft 
mr. Van Doorn vóór de vcr~.J.ezingen in een bij
eenkomst van de katholieke middenstanders te 
Utrecht o.a. verklaard, dat "de VVD speculeert 
op het onverstand van het Nederlandse volk". 
Wij kunnen een dergelijke uitlating allerminst 

"gentlemanlike" en politiek sterk gefundeerd 
vinden. Integendeel, dit is een holle frase van 
een nogal kwalijk soort, die door politieke lei
ders van niveau niet dienen te worden gebezigd. 

Maar goed, om bij de uitspraak van de heer 
Van Doorn te blijven: op 12 maart hebben, om 
precies te zijn, 732.952 Nederlanders van dit 
"onverd~nd" blijk gegeven door op de VVD te 
stemmen. 

Hopelijk is de heer Van Doorn niet al te erg 
geschrokken. 

Minister ziet alleen maar 
werkgevers 
Goed, goed, zal men zeggen als men het bo~ 

venstaande stukje heeft gelezen. Soit, de 
verkiezingen zijn voorbij en laten we dus maar 
weer genade voor recht laten gelden. Maar be
slist, zo eenvoudig ligt de zaak niet. 

Immers, uit katholieke kring bleek ook na 
het bekend worden van de grote liberale over
winning nogal wat venijnige ontstemming te 
bestaan. Een uitzondering geldt ongetwijfeld 
professor Romme, die wij o.a. voor de televisie 
een royale gelukwens aan het adres van de 
VVD hoorden uitspreken voor haar prachtige 
overwinning. 

Minister Klompé meende haar commentaar, 
alweer blijkens de Volkskrant, in een ander vat 
te moeten gieten en wel een vat met een zeer 
eigenaardige vorm.1mmers zij verklaarde, "dat 
de VVD het kennelijk van de werkgevers had 
gehad". 

Ziehier alweer zo'n dwaze, nietszeggende uit
lating, die echter wel degelijk ten doel heeft de 
partij in een bepaalde positie te schilderen en 
ook in een uitgesproken hoek te drijven. W elis
waar geen nieuwe, doch altijd nog een aantrek
kelijke slogan de VVD is een werkgeverspartij. 

Men vraagt zich in gemoede af, waar men 
dergelijke onzin eigenlijk vandaan haalt. 

Wij beschikken op het ogenblik helaas niet 

over de juiste cijfers, maar niemand zal toch 
staande kunnen houden, dat van de 732.952 op 
de VVD uitgebrachte stemmen er evenzo veel 
van werkgevers zouden zijn. Minister Klompé 
kan veilig van ons aannemen, dat de overgrote 
meerderheid der VVD~stemmen komen van 
hen, die doodgewoon in loondienst zijn. En ove~ 
rigens: wat verstaat de minister onder "werk
gevers" ? Een klein bedrijfje met twee of drie 
man personeel wordt ook door een "werkge
ver" geleid. De naam lijkt in zulke gevallen 
grootser dan in overeenstemming moet worden 
geacht met de maatschappelijke positie, die de
ze "werkgever" inneemt. Hij ploetert dag in 
dag uit met zijn kleine staf voor een niet al te 
royaal bestaan. De minister kan ervan verze
kerd zijn, dat in die gevallen "werkgever" en 
"werknemers" vaak ook politiek eender den
ken en de VVD stemmen. Ons zijn hiervan ge
noeg gevallen bekend. Laat men toch eens op
houden met het kinderachtige gedoe om de 
VVD tot een soort "klassepartij" te maken. De· 
jongste verkiezingscijfers hebben onomstote
lijk bewezen, dat dergelijke aantijgingen naar 
het rijk van de politieke fabeltjes moeten wor
den verwezen. 

Zes zetels winst en dat "kennelijk door de in~ 
· vloed van de werkgevers" is toch al te dwaas. 

V eg en voor eigen deur 
De nogal boze KVP-kringen deden dan ook 

beter hun hand maar eens in eigen boezem 
te steken. 

In een ingezonden~stukken~rubriek van de 
Volkskrant lazen wij n.l. van een zekere heer 
T. uit Aalst de navolgende beschouwing: 

Met verbazing las ik dat de verkiezingscam~ 
pagne van de KVP nog nooit zo goed zou zijn 
gevoerd als dit keer. De inhoud van het propa~ 
gandamateriaal zoals dit in Eindhoven en om~ 
geving werd verspreid was namelijk van dien 
aard, dat het de VVD en de PvdA goed gedaan 
moet hebben. Het in een foldertje gesuggereer
de gebrek aan onderscheidingsvermogen van 
de lezer en de in min of meer bedekte termen 
vervatte geestelijke pressie om op de KVP zijn 
stem uit te brengen, moet naar mijn mening 
een averechtse uitwerking hebben gehad". 

Tot zo ver deze lezer van de Volkskrant. 
Over speculeren op onverstand gesproken! 

Rode prognose (I) 
nat de socialisten de grote liberale overwin-

ning moeilijk kunnen verkroppen, och, wie 
zou er zich over verbazen. De socialisten steken 
dit ook niet onder stoelen of banken, doch het 
blijkt moeilijk om voor de eigen aanhang deze 
sprekende overwinning van de VVD zo op te 
dienen, dat het voor vele rode lezers ook accep
tabel is. 

Wat kan men in zo'n geval beter doen, dan 
het geheel maar te bagatelliseren. 

Zo schrijft het Vrije Volk o.m.: 
"Dat de VVD nog vooruit is gegaan na haar 

stembussucces van verleden jaar, verontrust 
ons geenszins". 

Welnu, dat is bepaald wel een heel merk
waardige onthulling. Een onthulling, die aller
minst strookt met het moord-en~brand-ge

schreeuw van de socialisten vóór de verkiezin
gen. Immers, toen was er in de ogen van de 
socialistische voorlichters niets verontrusten
ders dan dat de VVD haar aanhang belangrijk 
zou weten uit te breiden. Doch de heer Voskuil 
doet thans of zijn rode neus bloedt. 

De scherpzinnige Vrije Volk-lezers, en die 
zijn er nog genoeg, nemen wij aan, zullen met 
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ons deze verklaring dan ook nogal bevreem
dend vinden. 

Het Vrije Volk haast zich echter om na deze 
verklaring te laten volgen, "dat het stemmental 
van de VVD geringer is dan de VVD waar
schijnlijk zelf heeft verwacht". 

Dit zal de rode partijgangers natuurlijk meer 
deugd doen. Doch deze verklaring is weer een 
volkomen slag in de lucht. 

Natuurlijk had men in onze VVD kringen 
gunstige verwachtingen. Doch, dat ons stem
menpercentage zou uitstijgen boven dat wat 
bij de Statenverkiezingen van verleden jaar 
werd behaald, lag geenszins voor de hand. Het 
Vrije Volk had dat trouwens ook niet verwacht. 
Immers, zo heette het steeds in die kringen: de 
VVD had bij de Statenverkiezingen zuiver con
junctuurwinst behaald o.m. veroorzaakt door 
de helmenaffaire, waarbij o.m. ook de socialis
tische staatssecretaris Kranenburg was be
trokken. Maar die "conjunctuurwinst" bleek 
steviger gegrondvest dan het Vrije Volk dacht 
en daarom wordt zij, nu zij de winst van het 
vorige jaar overtreft, met een pennestreek 
weggeredeneerd. 

Rode prognose (ll) 
zelf de weinig steekhoudende argumentering 

aanvoelend gaat het Vrije Volk tenslotte 
maar over tot de demagogische scheldpartijen, 
die wij zo langzamerhand wel van dit blad ge
wend zijn. 

Ziehier wat het zijn lezers verder als "voor
lichting" biedt: 

"Het conservatisme trekt zich samen in en 
om de VVD. En er is genoeg conservatisme in 
Nederland om de positie van deze partij in de 
toekomst nog wat sterker te maken". 

Dat is met recht het dekken van de aftocht. 
De vrees voor een nog sterkere groei van de 
VVD wordt weer eens in een conservatieve ver
pakking gedaan in de hoop, dat het vooral de 
socialistische aanhangers, die niet al te sterk 
in de rode leer zijn behoorlijk zal afschrikken. 

Maar vrees is er. Vrees voor het steeds ster· 
ker wordend liberalisme. Vrees voor de invloed, 
die dit liberalisme als derde partij in den lande 
verder zal krijgen. Maar vrees is een slechte 
raadgeefster. En daarom kon het Vrije Volk 
zich in de toekomst wel eens weer opnieuw ver· 
gissen. 

Uit de papierdroom 
onttvaakt 
nank zij een goede tip uit de rijksideeënbus 

kan minister Witte zichzelf, zijn ambtena· 
ren en het publiek een enorme papierwinkel be· 
sparen bij het uitgeven van beschikkingen voor 
de woningbouw, aldus lazen wij dezer dagen in 
de dagbladen. 

De heer J. Mulder, aldus bedoeld krantenbe· 
richt, die aan het ministerie van minister Witte 
is verbonden, kwam namelijk op een idee, waar· 
door de z.g. aanbiedingsbrieven kunnen worden 
afgeschaft. 

Zijn tip, die met 200 gulden werd beloond, 
geeft jaarlijks een besparing van 120.000 tot 
15.000 vel briefpapier en bijbehorende envelop
pen. 

V oorwaar een verkwikkend geluid. Een be
wijs tevens, dat de bij herhaling door de VVD 
geuite wens om een eenvoudiger en goedkopere 
overheidsadministratie geen holle leuze is. "' 

Steeds werd deze wens vooral door de PvdA 
belachelijk gemaakt en werd beweerd, dat zo~ 
iets maar een gebaar voor de publieke ribune 
was. 

Maar men ziet: het gaat! Niet alleen op het 
departement van minister Witte, doch ook op 
andere departementen, mits men de bureau
cratische poliep maar doelmatig bestrijdt. 



VRIJHEID EN DE)IOCRATIE 

Organisatie en vrijheid in 
de beeldende kunst 

Naar aanleiding van - en min of 
meer ook in aansluiting op - het arti
kel in ons blad van 14 maart van de 
Haagse kunstschilder de heer J. Haver 
Droeze, schrijft ons thans de Rotterdam. 
11e kunstschilder-geestverwant, de heer 
E. van As: 

Toen de Redactie van "Vrijheid en 
Democratie" 14 maart j.J. naar aanlei
ding van Haver Droeze's artikel ~Kun.st
politiek: fataal dirigisme" aat~têkende: 

,.over kunst en kunstwaardering kunnen 
wij gelukkig in vrijheid discussiëren", 
had zij volkomen gelijk. 

In het belang der beeldende kunst 
ware het te wensen, dat zij die deze 
kunst creëren, daarbij op minstens een
zelfde vrijheid konden bogen. Immers 
geen kunstwerk kan ontstaan zonder de 
nodige vrijheid voor zijn schepper. Tot 
~elfs het kunstenaarschap van musici, 
declamators. copïisten en vertalers wordt 
bepaald door het eigen accent. 

Wie bij het uitbeelden der natuur zon
der meer copiëert schept geen kunst
werk; de grootheid van een kunstenaar 
kan zich niet openbaren zonder zijn vrij
heid naar eigen verkiezing van natuur 
en model af te wijken. Wat niet wil zeg
gen dat w~i in de hedendaagse fout mo
gen vervaJ!en het kunstenaarschap af te 
meten naar de mate van afwijking; ook 
daarmee zouden wij de vrijhei-i van de 
kunstenaar en - is het niet reeds dui
delijk gebleken? - de kunst zelve in ge
vaar brengen. 

"Als ick myn geest ontspanninge wil 
geven is het niet eer die ick zoek maar 
vryheit" is een woord dat men Rem
brandt heeft toegeschreven; wij weten 
niet waar. wanneer en tot wie hij het 
heeft gezegd, maar vinden het duidelijk 
vastgelegd in zijn werk. Vrijheid is voor 
de kunstenaar het kostbaarste b2zit, 
maar ...... ook het meest bedreigde. Hij 
ziet ze belaagd door mode, traditie en 
manie, vooral door armoe en in zeer uit
zonderlijke gevallen door weelde, Maar 
vooral sinds 1940 door een soort "gewich
tige" belangstelling, eerst van de bezet
ter en zijn aanhang, daarna evergeno
men en voortgezet van een andere zijde 
op een zelfde wijze, waarbij de kunste
naar alleen mogelijkheden werden ge
gund wannaer hij zich bij dit of dat aan
sloot; een keuze dus tussen opoffering 
van zijn vrijheid of verpauperen! 

Wie in staat is met onbevangen oog 
het wereldbeeld te aanschouwen zal ach
ter alle geschillen en strijd ergens een 
streven naar vri.iheid aanvoelen, maar 
we zijn overtuigd dat haar gemis ner
gens meer wordt gevoeld dan onder de 
beeldende kunstenaars. En hoe diep dat 
hen treft beseffen we maar al te goed 
als we zien hoe neerslachtig het meren
deel van hen door het leven gaat, te 
down zelfs om voor hun onontbeerlijke 
vrijheid op te komen. 

"Merendeel", schreef ik. Het zit zo: 
Dat de (tot zelfs 150 jaar) oude· alge
meen bekende beeldende kunstenaars
verenigingen, gegroeid naar de aard V'ln 
plaats of gewest, vak-eisen stellen (bal
lotage) en soms tot royeren verplicht 
waren zet begrijpelijk wel eens kwaad 
bloed. Dit is betreurenswaardig en in 
normale tijden kan men zoiets alleen 
maar tolereren, echter ligt het in perio
den als die van de verwarring na de oor
Jog wel even anders. Want dan kan men 
door met diverse leuzen de geprikkel
den om zich heen te verzamelen, zulk 
een stemming uitbuiten. 

Zo herinneren wij ons hoe omtrent 
1945/46 wijlen de heer Bot, bekend als 
communistisch raadslid van Amsterdam 
en propagandist voor Sandberg's kun-

, ·stenaars-organisatie, een aantal beoefe
naars van de beeldende kunst om zich 
heen verzamelde. Nu is een nieuwe 
beeldende kunstenaarsvereniging bij de 
ouderen altijd welkom geweest, maar 
behoudens de uiterst links georiënteer
den voelden de verenigingsleden er niet 
het minste voor zich achter deze actie 
te scharen. 

Met elkaar werden het er een goede 
300 van de ruim 2000 beeldende kunste
:naa.rs in Nederland, maar doordat eok 

meerdere journalisten en. Jast not least, 
het overheidsbeleid der kunst zich lieten 
meeslepen, raakte in de beeldende kuvst 
elk democratisch begrip zoek, men be
noemde elkander en zichzelf en zo vorm
de zich hier het enige kanaal waarlangs 
de aanhangers van de ideologie van een 
uitheems regiem hun officiële kans kre
gen. Dit Js voldoende gedemonstreerd 
met commissies, jury's en raden, enz. en 
behoeft hier niet meer te worden aan
gehaald. Het "fatale dirigisme" werd 
zelf gedirigeerd. de democratische plicht 
om de beeldende kunst in haar ge
he eI te bevorderen totaal averechts uit
gevoerd op een manier volkomen indrui
send tegen de hoogste uiting van ons 
volk, zijn kunst! Al hebben meerdere 
vooraanstaanden. de waarde van voor
noemde leuzen inziende. zich r:edistan
cieerd, waaronder zelfs een zeer Hoge 
Persoonlijkheid. daar is het bij gebleven. 
Wat het voor de beeldende kunstenaars 
betekent tegen samenwerkende pers en 
overheid te moeten optornen kunnen zij, 
die dat in de bezettingstijd hebben erva
ren, zich indenken. 

Wat betreft de abstracte kunst, zij 
heeft haar aanspraak op een plaats tus
sen de anderen. Gezien veel werk van 
vroegere decorateurs is zij geenszins 
,.modern". Maar haar als de enig vol
maakte doorlopend het publiek te willen 
aansmeren, dat gaat te ver en wijst op 
volslagen onbegrip zowel aangaande de 
beeldende kunst als betreffende de waar
dering van het publiek. En omdat Den 
Haag w e I een bepaalde ideologie het 
woord mag geven, maar n i e t die be
vorderen en daarmee. zoals is gebleken, 
uitbreiden, vraagt ook dit. zo Idet een 
ingrijpen. dan toch een objectief onder
zoek. 

Het gaat om het aanzien van onl'.e 
beeldende kunst. die er, ook internatio
naal, zeer onder heeft geleden. Het op
dringen van speciaal de abstracte kunst 
heeft deze doen haten; wij hebben amb
tenaren met verbeten gezichten zien sta
ren naar de boven hun werktafel han
gende aankopen van het Rijk. 

Ondanks de vele preken en kunst
beschouwingen, veelal zo schoon dat het 
"kunstwerk" er best bij zou kunnen 
worden gemist, blijkt het publiek wel 
degelijk te voelen wie en wat er achter 
het "kunstwerk" staat. Dat publiPk 
heeft fijnere instinkten dan W':l wordt 
vermoed; brengt het niet zelf de kunste
naars voort? Een werkelijk kunstwerk 
spreekt voor zichzelf. moet een andere 
kunst, zoals hier die van het woord, er
aan te pas komen. dan demonstreert 
dat alleen armoe! 

De op propaganda berustende belang
stelling is niet persoonlijk, zij liegt ons 
weinig, want wie er voor ontvankelijk 
is loopt weg. Wat dat betreft is het met 
dat soort belangstelling voor de kunst 
als met die voor een gebouw, zij is het 
grootste als het in brand staat, puin
hoop of ruïne is geworden. Zo men 
daarop heeft gespeculeerd heeft men wel 
de juiste manier gevonden in het nlè,_;e
ren van Thorbecke. 

Onze hoop is gevestigd op de nieuwe 
regering. Gezonde democratie kan de 
speciaal-politieke penetratie in onze 
beeldende kunst uitroeien en de kuuBte
naar als burger en landgenoot ZiJn poli
tieke rechten weergeven, zijn beroep 
vrijwaren voor willekeur en zijn bestaan 
meer afhankelijk maken van ?.ijn pres
taties. 

* * * 

Zullen de confessionele 
partijen eindelijk 
wijs worden 

In een uitvoerig stuk, ons enige dagen 
na de voor ons zo verheugende verkie
zingsuitslag toegezonden, spreekt de 
heer J. A. M. Muffe 1 s. te Helmond, 
de hoop uit. dat de confessionele par
tijen zich nu niet opnieuw door de socia
listen zullen laten ringeloren. 

Hij betoogt, dat nu wel bewezen is, <lat 
een socialistisch geregeerd land toch al
tijd terecht komt in een soort totalitaire 
bureaucratische democratie en dat de 
aan de werker ogenschijnlijk geschon
ken welvaart niet anders is dan een 
schijnwelvaart. De belastingdruk is da~r
bij zo zwaar. dat van extra-prestal ie
lonen geen sprake behoeft te zi:in. 

Sociale voorzieningen, die te ver gaan, 
ontnemen hem het initiatief om als vrij 
man zijn eigen risico's te dekken. 

Aan het einde van ziin bestaan vindt 
hij dan een pensioen, dat hem in staat 
stelt, nog juist aan de hongerdood te 
ontsnappen en bereikt hij deze gezegen
de leeftijd niet. dan kunnen zijn erf
genamen met lede ogen aanzien, hoe de 
Staat het hem toekomende deel og~n

blikkelijk ontneemt. 
Dit alles is. naar onze brief><chrijver 

opmerkt, niet bepaald een stimulans om 

4 APRIL 19ö9 - PAG. 4 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 
's-Gravenhage 

Tel. 01700- 111768 • 114375 
Giro 67880 

de Nederlandse jeugd te overtuigen van 
de noodzaak aan een dergelijke maat
schappij mee te bouwen. 

De V.V.D. is nu inmiddels gepromo
veerd tot de derde grote partij in de Ka
mer en het is typerend. dat een zesde 
deel van het Nederlandse kiezerskorps 
geen heil meer heeft gezien in het ge
voerde beleid van de P.v.d.A. '"n de ove
rige partijen. 

Hij wijst vervolgens op het belang van 
de komende Kabinetsformatie (die in

middels in gang is) en de toekowst van 
het land zal afhangen van een goed ge
kozen combinatie der partijen en een 
goede verdeling der portefeuilles. 

Het zou hem onbegrijpelijk voorkomen 
als de VVD geen gehoor zou vinden bij 
de confessionele partijen en hij vraagt: 

"Is het program van de VVD dan zo "on
christelijk", dat zelfs een op louter mate
riële basis geschoeide partij als de PvdA 
nog voorrang heeft bij cj,e KVP en de an
dere confessionele partijen? 

Tenslotte vraagt hij of het niet beter 
wal'e, indien de KVP toenadering zocht 
tot de VVD om zodoende gezamenlijk een 
regeringsprogram op te stellen, met we
derzijds begrip voor e!kanders beginselen. 

REDACTIONELE AANTEKENINGEN 

Wij hopen met de heer Muffels, dat 
het bij de Kabinetsformatie inderdaad 
deze richting opgaat en wij verwijzen 
ve1·der naar het hoofdartikel van deze 
week. 

(vervolg op pag. 5). 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

Na de verkiezingsuitslag in West-Berlijn gr~jpen 
de Oost-Berlijnse communistische leiders naar 
elk propagandamiddel om hun doel te bereiken, 
het wegtrekken van de bezettingstroepen uit 
Berlijn. Op sommige punten in Oost-Berlijn zijn 

doodkisten opgesteld, waarin de borden zijn ge
plaatst van de .drie bezettingsmogendheden uit 
West-Berlijn. Met de vrijheid voor geheel Ber
lijn moet ook de bezetting van deze stad begra
ven worden volgens de communistische propa
ganda. 
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................................................................................. 

Het Secretariaat van de Vereniging van Staten- en Raadsleden 

deel mede, dat ten behoeve van de in Zeeland woonachtige 

raadsleden van on%e Partij, het Bureau voor Gemeentepolitiek 

vrijdag 17 april des namiddags van 3 tot 5 uur %itting houdt 

in hotel Britannia te Vlissingen. 

l ............................ li ...................................................... . 

(vervolg van pag. 4). 

J7 erldezingstechniek 

De heer R. S t r a a t s m a, te Amster

dam, heeft gelezen, dat de laatste vier 
van de negentien Tweede-Kamerleden 

van de VVD zijn verkozen verklaard na 
loting ,.tussen een groot aantal kandida
ten", zoals in de pers werd vermeld. 

Als ik goed ben ingelicht - zo schrijft 
hij - ging het hierbij zo, dat de eerste 
vijftien kandidaten, die in alle kieskrin

gen de beste plaatsen bezetten, na loting 

aan een der vier lijstengroepen werden 
toegewezen. Deze groepen werden daarna 
aangevuld met de overige kandidaten op 
deze lijsten. Toevallig werden daardoor 
alle vier kandidaten, die op no. 16 stonden 

gekozen. Maar het had ook evengoed an
ders kunnen zijn. , 

Onze briefschrijver vindt het toch wel 

een vreemde methode, dat noch de partij, 
noch de kiezer. maar het lot moet uit-

De gemeente Oostburg krijgt van 
de Gedeputeerde Staten van Zee
land geen toestemming, om geld 
uit te geven voor de aanschaf 
van straatverlichting, Ondanks 
het feit, dat er twee nieuwe wij
ken zijn gebouwd met honder
den meters straat zal hier toch 
geen openbare straatvérlichting 
komen. De padvinde1·sg1·oep van 
het Zeeuws-Vlaamse markt
plaatsje heeft nu ingegrepen en 
de gemeente enkele flinke stal
lantaarns aangeboden. Iedere 
avond gaat nu een gemeente
werkman de stallantaarns op de 
bedreigde punten ophangen. Bij 
toerbeurt moeten de omwonen
den de lantaarns oppompen. 

maken, welke mensen onze partij in de 

Tweede Kamer zullen vertegenwoordigen. 
Als men de zetels van de zittende 

Kamerleden veilig w:l stellen en daarom 

in alle kieskringen met een lijst uit wil 
komen met dezelfde "kop", zou men z.i. 
beter ook de daarop volgende kandidaten 

die eventueel voor een zetel in aanmer
king komen, landelijk vast kunnen stel
len, zoals ook de A.R. hebben gedaan. 

Zijn persoonlijke voorkeur gaat echter 
uit naar verschillende lijsten in alle kies
kringen. En hij meent. dat de PvdA met 

dit systeem bij deze verkiezingen wel 
succes heeH gehad. De kiezers willen de 
vrouw of de man, op wie zij stemmen, 
graag persoonlijk kennen, zoals (bij de 

PvdA) de heer Willeros in het zuiden en 
de heer Vondeling in het noorden. 

De heer Straatsma acht het een gezond 

verschijnsel, da<t de kiezers de volksver
tegenwoordiger, aan wie zij hun stem 

geven, persoonlijk wensen te kennen. De 

beginselen behoren de doorslag te geven, 
maar de personen, die deze beginselen uit 

moeten dragen, zijn ook van het groo·tste 
belang. Het enorme aantal voorkeursstem
men, op mr Van Rijckevorsel uitge
bracht, heef·t dit duidelijk aangetoond 

Hij hoopt, dat men in de VVD daaruit 
de conclusie zal trekken, dat men een 

volgende keer bij de Kamerverkiezingen 

eens met 18 verschillende lijs·taanvoerders 
moet komen. Daardoor zou een groter 
aantal Kamerleden bij de kiezers bekend 

worden, hetgeen het grote voordeel zou 
hebben, dat de partij niet staat of valt 
met haar leider. 

REDACTIONELE AANTEKENING: 

Overeenkomstig het voorstel van het 
hoofdbestuur, besloot de Buitengewo
ne Algemene Ve1·gadering van onze 
partij, welke op zaterdag 10 januari in 
Hilversum werd gehouden, met alge
mene stemmen, het Rijk voor de kan
didaatstelling voor de Tweede Kamer 
in te delen in vier groepen van kies
k1·ingen, te weten: 1. Amsterdam, 
Haarlem, Den Helder; 2. Rotterdam, 
Den Haag, Leiden, Dordrecht; 3. Leeu
warden, Groningen, Assen, Zwolle; 4. 
Arnhem, N~jmegen, Utrecht, Middel
burg, 's-Hertogenbosch, Tilburg, 
Maastricht. 

De l~jsten binnen dezelfde groep wa
ren gelijkluide.nd en op alle lijsten 
werden de eerste 15 plaatsen ingeno
men door dezelfde kandidaten en in 
dezelfde volgoTde, met dien ve1'stande 
echter, dat in afwijking van deze alge
mene volgorde de tweede plaats in 
groep 1 werd ingenomen dooT de heer 
J. G. H. Cornelissen, te Amsterdam en 
in g1·oep 3 door de heer R. Zegering 
Hadders, te Emmen. 

De plaatsen 16 t.e.m. 30 we1·den door 
kandidaten bezet, die hieTvoor uit de 
kringen zelf naar voren waren ge
bracht. 
Het beste resultaat zou zijn, dat, wan

neer de partij 19 zetels verkreeg, de 
nummers 16 op elk der 4 lijstengroe
pen verkozen zouden worden, omdat 
zij immers als eerste invallers na de 
15 bleken te worden gewenst. 

Het pleit voor het inzicht en de be
rekeningen van de samenstellers van 
de lijsten, dat het zo ook is uitgeko
men. 

Door de loting staat nu vast, op wel
ke lijstengroep degenen worden ge
acht te zijn gekozen, die op alle vier 
de lijstengroepen voorkwamen; dat is 
van belang bij het eventueel openval
len van een zetel, ter vaststelling wie 
dan de opvolger zal zijn. 

Over de vraag: dezelfde lijstaan-

voerder of verschillende l.ijstaanvoer
ders, kan men altijd van mening blij
ven verschillen en het bewijs wat 
het juiste is, valt nooit te leveren. 

Het is echter vrijwel een communis 
opinio in alle partijen, dat wanneer 
men een algemeen bekende figuur van 
g1'oot gezag heeft, deze het beste in alle 
kieskringen de lijstaanvoerder kan 
zijn. Vandaar, dat de KVP prof. Rom
me nummer één plaatste, de VVD pro
fessor Oud, de AR prof. ZijlstTa, de 
CHU dr. Tilanus en vandaar ook, dat 
de PvdA in 1956 dr. Drees nummer 
één had gesteld, aan wiens tTekkracht 
op dat ogenblik, zowel door de PvdA 
als door anderen voo1· een belangrijk 
deel de verkiezingswinst van de PvdA 
in 1956 is toegesch?'even. 

Nu dr. Drees zich niet meer be
schikbaar stelde, heeft de PaTtij van 
de Arbeid noodgedwongen een - naar 
wij menen - zestal lijstaanvoerders 
uitgekozen. 

In de PvdA is men e1·van overtuigd, 
dat men ook b~i deze verkiezing meer 
succes zou hebben gehad, als dr. Drees 
nummer één zou hebben gestaan. Dat 
de PvdA er bij de Kamerverkiezing 
van 12 maa1·t voor de buitenwereld nog 
vrij goed is afgekomen, he~ft zij, zoals 
wij in het hoofda1·tikel van de vorige 
week 1·eeds betoogden, te danken aan 
de debacle van de communisten, van 
wier 4 verloren zetels er waarschijn
lijk één is gegaan naar de Pacifistisch 
Socialistische Pa1·tij en 3 naar de 
PvdA moeten zijn gegaan. 

Ons doo1' niemand verwachte aan
tal van 19 zetels (2 meer nog dan de 
uitslag van de Statenverkiezingen zou 
hebben opgeleverd) vormt, naar het 
ons voorkomt, bepaald n i e t een aan
wijzing, dat de verkozen methode on
juist is .geweest. T1·ouwens, wij her
inneren ons nog, dat een enquête, eni
ge jaren geleden door p1·of. dr. J. J. 
de Jong, hoogleraar in de politieke 
wetenschap aan de Vrije UniveTsiteit 
te Amsterdam ingesteld, o.a. dit resul
taat opleverde, dat prof. Oud uit de 
bus kwam als de politicus in Neder
land, die men beter dan alle ande1·e 
voorgelegde namen onmiddellijk wist 
thuis te brengen en die vr\jwel ieder
een kende. 

Dat "de afgevaardigde persoonlijk 
kennen", waarvan onze briefschrijver 
gewaagt, is overigens grotendeels 
theorie. Hoeveel Bmbantse kiezers, die 
op de socialistische heer Willems heb
ben gestemd, zullen hem inderdaad 
persoonlijk gekend hebben en hoeveel 
kiezers uit het noorden de heer Von
deling? 

En nu waren dat voor de PvdA 
waarschijnlijk inderdaad nog de beste 
plaatselijk-bekende kandidaten. Maar 
wie zal durven beweren, dat de gewe
zen min·ister van Justitie prof. Sam
kalden, woonachtig te Wageningen, nu 
typisch een populaire figuur was bijv. 
voo1· de Haagse arbeiders en de gewe
zen minister van Financiën Hoj.stm 
voor de Amsterdamse a1·beiders? Hoe
veel socialistische kiezers zullen prof. 
Samkalden en de heer Hofstra inder
daad persoonlijk hebben gekend? 

Neen, w~i geloven in ieder geval, dat, 
wat de VVD betreft, wi} dit verkie
zingsjaa?' de beste methode hebben ge
kozen en het prachtige Tesultaat wet
ti.gt niet, daar achteraf ande1·s over te 
denken. 

En tenslotte - al is dat een bijkom
stigheid - levert eenzelfde lijstaan
voerder in het gehele land ook een 
voordeel op voor de organisatie van de 
verkiezingspropaganda. 

111111111111111111111111111111111111111 

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, 
'a-Gravenhage (telefoon 111 768). 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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r Afdelingssecretarissen ""\ 
opgelet 

U wordt drin~nd verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., 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 
draagt zorg, dat de 

Secretariaat 

afdeling in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on-
nodig leden voor onze Partij 
loren gaan! 

ver-

Bij voorbaat onze dank. 1 

~~------~------~ 
UIT DE PARTIJ 
Vergadering onder-centrale 

Haarlem-Velsen 
De ondercentrale Haarlem-Velsen van 

onze partij houdt vrijdag 10 april a.s. 
haar jaarvergadering in restaurant 
Bl'inkman. Aanvang 8.15 uur. Er is een 
belangrijke agenda. O.m. zal een concept
reglement van de ondercentrale worden 
besproken. 

Algemene ledenvergadering 

Kamercentrale Dordrecht 
De Kan1ercentrale Dordrecht van onze 

Partij belegt een algemene ledenvergade
ring op zaterdag 11 april a.s. des n.m. 2 

uur in de daktuin van hotel Atlanta te 
Rotterdam. Ingang v;:tn Nesstraat Aan
vang 2 uur. Er is een belangrijke agen
da, waaronder bestuursverkiezing. 

Nieuwe afdeling Uitgeest 

der partij 
Op dinsdag, 10 maart j.l., is een afde

ling Uitgeest der Partij opgericht. 
Het bestuur van deze nieuwe afdeling 

bestaat uit:· Ph. K. A. Steinmetz, voor
zitter; J. Boogaard, Weth. Zonneveldstr. 
18, secretaris; A. van Doorn, penning
meester. 

Jaarver~adering af•1eling 

Leeuwarden 
Onder voorzitterschap van mr. D. F. 

Went hield de afdeling Leeuwarden op 
25 maart j.l. haar jaarvergadering in Ho
tel de Nieuwe Doelen. De jaarverslagen 
van de secretaris en de penningmeester 
werden onder dankzegging goedgekeurd. 
Als bestuurslid werd de heer G. Taal her
kozen, terwijl inplaats van Mej. L. v. d. 
Ploeg de heer J. de Jong een plaats in 
het bestuur kreeg. In de vacature ont
staan door het zich niet herkiesbaar stel
len van mr. D. F. Went zal later worden 
voorzien. De heer Beuving, die nu het 
voorzitterschap waarneemt, bracht na
mens de vergadering en het bestuur, de 
afgetreden voorzitter grote dank voor al 
hetgeen deze in zijn bestuursfunctie voor 

de afdeling heeft verricht. 

Ledenvergadering der 

afdeling Amsterdam 
Op maandag 13 april 1959 houdt de af

deling Amsterdam van de V.V.D. een le
denvergadering in Krasnapolsky, zaal A, 
ingang Warmoesstraat, aanvangende te 
20.00 uur, waarin naast enkele huishou
delijke punten aan de orde zal worden 
gesteld een bespreking van de beschrij
vingsbrief voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering der partij te houden 
op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 1959 

te Vlissingen. De beschrijvingsbrief staat 
afgedrukt op pagina 3 van de Vrije Am

sterdammer van 28 maart l.I. 
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VOLI{SP AR TIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

BES CHRIJV IN G SB R lEF 
voor de 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
te houden op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 1959 in BRITANNIA, Boulevard Evertsen 34 te Vlissingen 

De vergadering zal heginnen op: VRIJDAGAVOND te 8 uur; ZATERDAGMORGEN te 10 uur. 

AGENDA: 
Vrijdag 17 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. Begroeting van de gasten. 

Huish.oudelijlie vergadering 
3. Benoeming van de Notuhncommissie voor de vergadering van 17 en 

18 april 1959. 

4. Jaarverslag van de Secretaris. 

5. Rekening en Verantwoording en Jaarverslag van de Penningmeester. 

6. Verslag van de Commissie van Voorlichting over de Rekening en Ver
antwoording van de Pennirgmeester over het jaar 1958. 

7. 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 1959. 

8. Behandeling van enige voorstellen tot wijziging der Reglementen. 

Toelichting: 
In verband met een door het bestuur van de afdeling Hilversum in 1957 
ingediend voorstel tot wijziging van enige bepalingen in de Reglementen, 
heeft het Dagelijks Bestuur der Partij, conform het besluit van de Alge
mene Vergadering, ·een Reglementencommissie ingesteld, die als volgt 
was samengesteltl: 
Mevrouw Mr. E. A. J. S(heltema-Conradi te Haarlem, Voorzitster; 
Mevrouw Mr. M. N. W. Dettmeijer-Labberton te 's-Gravenhage, Lid en 
Secretaresse. 
Leden: Mr. Th. Bakker te 's-Gravenhage, Joh. K. Fredrikze te Arnhem, 
A. Nawijn te Olst, Ir. H. J. van Raalte te Hilversum, Dr. A. Spruit te 
Vinkeveen en Mejuffrouw Mr. J. L. M. Toxopeus Pott te Delfzijl. 
Deze Commissie heeft in september 1958 een advies uitgebracht aan 
het Hoofdbestuur. Dit advies, waarmede het Hoofdbestuur zich volledig 
heeft kunnen verenigen, treft U als bijlage dezes aan. Het Hoofdbestuur 
heeft daarnevens besloten een aanvullend voorstel te doen, en wel met 
betrekking tot Art. 7 lid 4 van het Reglement op de Candidaatstelling 
voor Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ook dit voor
stel is in bijlage dezes opgenomen. 

9. Voorstel van de Kamer-Centrale Den Helder tot instelling van een vaste 
commissie voor werknemersbelangen binnen de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie, mede teneinde na te gaan of de oprichting van een ver
bond van vrije werknemers op basis van de positie van de werknemer 
in een staatkundig bestel op modern liberaal niveau geëffectueerd kan 
worden. 

Toelichting: 

De Kamer-Centrale Den Helder heeft dit voorstel als volgt toegelicht: 
"Bij analyse van de politieke gezindheid is overtuigend gebleken, dat in 
grote getale werknemers, vooral zij die een meer gespecialiseerde functie 
vervullen, sympathie hebben voor onze beginselen en op onze partij 
stemmen. Onder deze geestverwanten bestaat een onbehaaglijke toestand, 
doordat er geen behoorlijke organisatorische band is. Zelfs is in sommige 
gevallen organisatie verplicht in vakorganisaties die levensbeschouwelijk 
in hoge mate weerstanden opwekken. ' 

Een goed voorbereide, van "onderop" tot stand gekomen organisatie, moet 
gegeven ons stemmen-aantal mogelijk zijn. Een gunstige en reële beïn
vloeding .van ons ledencijfer zal hiervan het gevolg zijn. Belangrijk is, 
dat de meuwe organisatie niet "erfelijk belast" is met betrekking tot 
de vero':'derde antithese arbeid-kapitaal, maar zich kan baseren op de 
doelstellmg van een samenwerking van arbeid en kapitaal. 

De K_amer-Centrale Den Helder verzoekt op initiatief van de Afdeling 
Castricum met klem aanstonds over te gaan tot het instellen van de in 
het voorstel genoemde commissie, opdat deze commissie met spoed met 
met een concreet plan ter tafel kan komen". 

10. Bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur. 
11. Rondvraag. 

Afgevaardigden van Afdelingen, die bij dit punt het woord wensen te 
voeren, dienen hiervan vóór 9 april a.s. schriftelijk mededeling te doen 
aan het Algemeen Secretariaat, onder opgave van het ter sprake te bren
'''n onderwerp. 

Zaterdag 18 april des morgens 10 uur 

OPENBARE VERGADERING 
12. Benoeming van een onder-Voorzitter. 

Wegens periodieke aftreding van de heer Mr. H. van Riel te 's-Graven
hage, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in de vacature van het 
onder-Voorzitterschap worden voorzien. 
Als enig candidaat is gesteld: Mr. H. van Riel te 's-Gravenhage. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken, zal deze benoeming overeen
komstig Artikel 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming 
geschieden. 

13. 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. 

14. Benoeming van een lid van het Dagelijks Bestuur. 
Wegens periodieke aftreding van Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema-Con
radi te Haarlem, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in een vacature 
in het Dagelijks Bestuur worden voorzien. 
Als enig candidate is gesteld: Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema-Conradi 
te Haarlem. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken zal deze benoeming overeenkom
stig Artikel 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming ge
schieden. 

15. Benoeming van vijf leden van het Hoofdbestuur .. 
Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van het Hoofdbestuur zijn: 
R. Th. J. Ie Cavelier te Amsterdam, 
B. Doedes Breuning ten Cate te Almelo, 
Ir. A. J. Engel te Velp, 
Prof. Mr. E. H. s' Jacob te Groningen, 
Ir. A. Voet te Groningen. 
De heren R. Th. J. Ie Cavelier, B. Doedes Breuning ten Cate, Ir. A. J. 
Engel en Ir. A. Voet hebben zich herkiesbaar gesteld. 
Van Prof. Mr. E. H. s' Jacob is bericht ontvangen, dat hij geen herbe
noeming wenst te aanvaarden. 
Candidaat gesteld voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur zijn: 
T. van den Berg Az. te Boskoop, door de Afdeling Boskoop; 
R. Th. J. Ie Cavelier te Amsterdam (aftredend), door de Afdeling Wie
ringermeer; 
Mr. Dr. J. M. H. Dassen te Heer/Maastricht, door de Afdeling Limburg; 
B. Doedes Breuning ten Cate te Almelo (aftredend), door de Afdeling 
Enschede en omstreken; 
Ir. A. J. Engel te Velp (aftredend), door de Afdeling Wieringermeer; 
Ir. J. C. Kaars Sijpesteijn te Bloemendaal, door de Afdelingen Alkmaar, 
Assendelft, Castricum/Limmèn, Koog-Zaandijk, Krommenie, Oostzaan, 
Westzaan, Wormerveer en Zaandam; 
Ir. H. Vis te Doetinchem, door de Afdelingen Áalten, Barneveld, Deven
ter, Doetinchem, Eibergen, Goor, Hummelo/Keppel, Laren (Gld.), Lochem, 
Moordrecht, Neede, Nijmegen, Oost-Zeeuws-Vlaanderen, Renkum/Heel
sum/Doorwerth, Rhoon, Ruurlo, Stellendam, Terborg/Silvolde, Tiel, 
Voorst, Vorden, Warnsveld, Weesp, Winterswijk en Zelhem; 
Ir. A. Voet te Groningen (aftredend), door de Afdelingen Groningen en 
Wieringermeer. 

16. Ruimtelijke Ordening. 
Over dit onderwerp zullen inleidingen gehouden worden door de heren 
Mr. H. van Riel, Voorzitter van de Eerste Kamerfractie en 
Mr. E. H. Toxopeus, Lid van de Tweede Kamerfractie, waarna gelegen
heid zal bestaan tot discussie. 

17. Bespreking van het beleid der Kamerfracties. 
Het verdient aanbeveling, dat afgevaardigden van Afdelingen, die bij dit 
punt speciale onderwerpen ter sprake willen brengen, hiervan vóór 
9 april a.s. mededeling doen aan het Algemeen Secretariaat, zodat de 
Kamerleden de gelegenheid hebben zich hierop voor te bereiden. 

18. Sluiting door de Voorzitter. 

Het Hoofdbestuur van de V.V.D., 
P. J. Oud, Voorzitter. 
D. W. Dettmeijer, Algemeen Secretaris. 

:XXX%XXX%%%%%%%%%%X%X%%X%%%XX%%%X%%%XXX%%X%%%X%XXXXXXXXXXXX: 



"Houdt de vrijheid hoog!" 

De NederlandJe motor 

met een wereldreputatie! 

N. Y. Appingedammer Ironsmotorenfabriek 

Appingedam 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ 

tmmtnK DE LAnG€ 
v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichtin~ 

Hofleverancier van H.M. de Koningin 

MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 137977-122303-130999 

N.V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 
Telefoon 8 

* Bagger- en Havenwerken _l 

N. V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. Oonk & Co 
Telefoon 24941/45 - Arnhem 
Postbus 42 

FABRIKANTE 
VAN 

NAADLOZE 
EN 

GELASTE 
STALEN BUIZEN 

Vraagt OOMFORT meubelen 
SLAAP- EN HUISKAMERS 
T.V. EN RADIO TAFELS 
EETKAMERTAFELS 

Alleen via de handel. 

Electr. M eubelfabrieke11 

J. M. BORSJE N.V. 
GOUDA TEL.2287 

Spinners en Twijners 
van 

Weef· en Tricotgarens 

TELEVISIE RADIO 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1906 

GRAMO 

KORTE HOOGSTRAAT lli 
ROTTERDAM 

Telefoon 117640 <3 lijnen> 
Tussen Gerzon en V. & D. 

TAPE-RECORDERS 

Firma Willem Kleijkamp 
Lijnbaan 66 

ROTTERDAM 

• 
ROTAN MEUBELEN 

BOURGOGNE
MANDJES 

I Nieuwbouw en reparatie 

van zeeschepen 

u ~!_!!~u~~ NOORD N.v. 
TElEFOON : ROTTERDAM 13245 I 

ALBLASSERDAM "51 ·"52 ------
C. VAN DER GIESSEN & ZONEN's 

SCHEEPSWERVEN N.V. 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N.V. 

I 



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

GEBR.BODEGRAVEN 
NIEUWKOOP 

* Fabriek van Metaalwaren 

* IJzerhandel 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 
TELEF. 01896--2541--2542 

Telefoon 0 1725 nr. I 04 en 289 

Specialisten 
Jn 

Corduroys 
en 

Manchester, 

o.a. bijzonder geschikt 

voor sport· en tuinkleding 

N.J'. Teer·, Bitumen· en J' erfindustrie 

Touwen & Co. 
Amsterdam 

Vierwindendwarsstraat 1, tel. 46275-45393 

Fabrikante van produkten voor: 

Houtbescherming (diverse kleuren) 

IJzerbescherming (op bitumen+ teerbasis) 

Betonbescherming (op bitumenbasis) 

J' ochtige Jnuren (op siliconenbasis) 

VOOR DE WELVAART VAN MORGEN 

IN EEN LAND ZONDER ZORGEN 

IJVERT IEDER MET ONS MEE 

BUNDELT KRACHTEN: STEUNT V.V.D. 

N.V. 

W. A. HOEI(~s 
MACIUNE· EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam 

Compressors voor alle cassen en lederen druk. 
InstaDatlee voor de bereidloc van zuurstof, etlketot ens. 

een betere toekomst met de V.V.D. 

een betere I{IJI{ op die toekomst met 

EEN GROENEVELD-BRIL 

GROENEVELD-BRilJ_jEN 

Oostplein 45 - Rotterdam 

Tel. K 1800-26777 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER & STAAL 

NON-FERRO METALEN 

SCHROOT 

SLOOPOBJECTEN 

SCHEPEN 

MACHINES 

I. V. Simons' Metaalhandel 
KATENDRECHTSELAAN 39 

ROTTERDAM 
TELEFOON 7263t 

• FRIESCH-GRONIN&SCHE HYPOTHEEKBANK u.:· . 
EN AANGESLOTEN IANKEN 

Am:>terdam - 's-Grovenhoge - Groningen - Ratterdom 

De Directie: 

Gelden beschikbaar 

Mr. J. WILKENS 
Mr. F. C. KLEYN 

Mr. J. DE WILDE 

Werft leden voor· de V.V.D.! 



Zaterdag 11 april 1959 - No. 535 

Nog even nakaarten 
(Zie pag. 3) 

BEZIELING EN EEN GEZAMENLIJK 
TOEKOMSTDOEL ZIJN NOODZAKELIJI{ 

Gedachten rond de Kabinetsformatie 

De couranten melden ons van dag tot dag 
allerlei nieuws over de Kabinetsforma

tie en iedereen, die onze nationale politiek met 
enige opmerkzaamheid volgt, leest die couran
tenberichten met belangstelling. 

Veel van wat geschreven wordt is inmiddels 
niet anders dan min of meer deskundig raden. 
Het enige wat wij eigenlijk zeker weten is, dat 
prof. de Quay, die daartoe opdracht van H. M. 
de Koningin heeft gekregen, onderzoekt of hij 
een Kabinet kan vormen, dat vruchtbaar met 
de beide Kamers der Staten-Generaal zal kun
nen samenwerken. 

Samenwerking is dus het devies. Goede sa
menwerking echter vraagt een gemeenschap
pelijk oriënteringspunt, of als ik het eens wat 
anders mag uitdrukken, een praktisch staat
kundig· ideaal. De dames en heren die straks 
- al dan niet onder leiding van prof. de 
Quay - het land in opdracht der Koningin 
zullen moeten regeren, behoort iets voor ogen 
te staan wat zij tezamen willen bereiken en 
menen te kunnen bereiken. 

Opzettelijk heb ik de nadruk gelegd op het 
praktische van dat staatkundig ideaal. Wat 
verwezenlijkt moet worden zijn dingen, die 
zich afspelen in het Nederland van 1959, een 
klein land in een woelige wereld. 

De geestelijke achtergronden. waaruit men 
die wereld beziet kunnen bij de a.s. ministers 
heel verschillend liggen. Dat gaat in Neder
land nu eenmaal niet anders. Geen partij heeft 
bij ons de absolute meerderheid of iets wat 
daar ook maar op lijkt. 

* * * 
Toch moet er een ideaal zijn. Wij hebben 

de laatste jaren dat ook in de praktijk 
kunnen ondervinden. De confessionele par
tijen en de socialisten werkten al jaren samen 
en herhaaldelijk is ons verzekerd, dat de men
selijke betrekkingen tussen de ministers onder
ling zeer goed waren en dat er minder verschil 
van mening in het Kabinet bestond dan men 
uit de debatten in de Kamers en nog meer uit 
de polemieken in de couranten wel meende te 
moeten afleiden. 

Dat de zaak dus in december 1958 tenslotte 
is vastgelopen schijnt daarom niet aan per
soonlijke conflicten of menselijk misverstand 
tussen de ministers onderling te hebben gele
gen. In het algemeen ontstaat veel misère in 
de wereld door zuiver menselijke tekortkomin
gen, maar hier lag de oorzaak toch dieper. 

Het gemeenschappelijk ideaal ontbrak. En 
hoe kwam dat dan wel? 

Die oorzaak ligt, dunkt mij, vrij diep en aan 
de andere kant toch ook weer voor de hand. 

Wij hebben er in Nederland helaas mede te 
rekenen, dat sinds meer dan 40 jaar een vrij 
belangrijk gedeelte van het Nederlandse volk 
voor de socialistische gedachte is gewonnen. 
Ruwweg één derde, of zelfs nog een paar pro
cent meer, wanneer ik voor dit doel socialisten, 
communisten en pacifistisch socialisten samen
tel, waarbij ik uitdrukkelijk opmerk, dat deze 
partijen op vele en zeer belangrijke punten niet 
onder één noemer te brengen zijn. Het gaat mij 
nu echter om het algemene, het socialistische, 
waarin zij elkaar toch wel weer raken. 

Die socialistische denkwereld is nu eenmaal 
iets aparts. Wie socialistisch voelt, heeft ande
re toekomstverlangens, juist wanneer men het 
in bredere zin neemt en over een langere perio
de probeert heen te zien, dan de rest van het 
Nederland se volk. 

Mr. H. VAN RIEL 
Vice-voorzitter van de V.V.D. 

en voorzitter van de V.V.D.-fractie 
in de Eerste Kamer, wiens radiorede 
van vr~jdag 3 apri.l was gewijd aan 
"Idealisme in de politiek", in verband 
met hetgeen nog steeds een actuele en 
niet afgesloten zaak is: de Kabinets
formatie. Deze rede hebben wij daar
om gaarne op de hoofdaTtikelplaats 
afgedntkt. 

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

De P.v.d.A. moge dan bij herhaling stel
len, dat zij anders is georiënteerd dan 

de vroegere S.D.A.P., maar artikel 3 van het 
(in april 194 7 vastgestelde) beginselprogram 
geeft onder de doelstellingen van het "demo
cratisch socialisme" dan toch o.a. aan: ,.een 
economisch bestel zonder klassentegenstellin
gen, waarin het proces der behoeftenvoorzie
ning door bijzondere organen ten bate der ge
meenschap wordt geleid, de voornaamste pro
ductiemiddelen op de gebieden van industrie, 
bankwezen en transport zijn gesocialiseerd en 
waarin voor het overige door beperking der 
beschikkingsmacht de euvelen van het parti
culier bezit zijn opgeheven". 

Ik citeerde dus letterlijk artikel 3 van het 
beginselprogram van de Partij van de Arbeid. 

Alle niet-socialistische partijen verwerpen 

dit uitgangspunt en erkennen uitdrukkelijk de 
waarde· van bezit en particuliere onderne
mingsvorm, juist als morele factoren! 

Samenwerking met een partij, die een der
gelijke grondslag heeft - en een voor velen, 
als mij, juist moreel minder aanvaardbare 
grondslag - is toch wel heel erg bezwaarlijk. 

Natuurlijk kan men het op sommige concre
te punten eens worden met de P.v.d.A. Daar 
is geen twijfel aan. Nochtans, wanneer men het 
denkt eens te zijn, blijkt achteraf, dat degene, 
met wie men formeel overeenstemming be
reikte, in een geheel andere richting werkt; 
dat hem een geheel ander ideaal voor ogen 
staat. Hem wenkt een perspectief, dat voor de 
meeste Nederlanders onaanvaardbaar is. 

Het is vaak niet zo moeilijk het over con
crete dingen eens te worden en ook niet over 
vage algemeenheden. 

Wil politiek echter werkelijk vruchtdragend 
z~jn, dan moet men samen naar een gemeen
schappelijk toekomstdoel werken. Dat toe
komstdoel zal zeker niet op alle punten iden
tiek zijn, dat is duidelijk. 

• * • 

Eén van de grote vragen is bijvoorbeeld 
hoe men de materiële toekomstkansen 

wil gebruiken. Dat die kansen behoren te wor
den benut, voornamelijk om de positie van de 
economisch zwakkeren te versterken, is een 
punt waar weinig verschil van mening meer 
over bestaat. De grote kwestie is hoe dat moet. 

Kan dat het beste gebeuren via mede-eigen
dom, splitsing van aandelen in kleine stukken 
bijvoorbeeld, bewoning van het eigen huis, 
waar man en vrouw samen voor sparen, winst
deling per onderneming, vrijere loonvorming, 
kortom bezitsvorming in ruime zin dan 
dient het gehele belastingsysteem daaro"p ge
richt te worden. 

De belastingwetgever behoort als het ware 
door de daad te tonen, dat eerbied voor eerlijk 
verworven bezit en eigendom één van de 
grondslagen is ener Christelijke samenleving. 

Wil men daartegenover de socialistische 
kant uit, dan moet men doorgaan in de rich
ting van de heren Lieftinck en Hofstra. In dat 
geval zal de verwezenlijking van het socialis
tische ideaal wel niet lang meer op zich la
ten wachten. 

Vooral is ook nodig een ideaal duidelijk te 
omschrijven; het voor de Nederlanders zo te 

(vervolg op pag. 3, le kolom onderaan) 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof 

Begroting Zaken Overzee in Eerste Kamer • Enkele losse be
schouwingen van mr. D. A. Delprat - Verschil van mening over 
ambteliike bezetting van het departement· Voorzichtig met grote 
plannen in Nieuw-Guinea • Voldoening over opsporing en ont
ginning van ertsen - De machinale rijstbouw in Suriname. 

Bijzondere aandacht schonk de heer 
Delprat aan de machinale rijst

bouw in Suriname. Sinds jaren hebben 
velen, die zich interesseren voor de eco
nomie van de tropen, belangstelling voor 
de machinale verbouw van rijst. 

Direct na de eerste wereldoorlog heeft 
men in Nederlandsch-Indië een proef 
hiermee genomen in de buurt van Palem
bang, helaas zonder veel succes. Nu is 
men weer bezig met het Koembe-project 
in Nieuw-Guinea en met een soortgelijk 
project in Suriname. 

OP 24 maart heeft de Eerste Kamer 
de begroting van Zaken Overzee 

behandeld. Met een demissionair kabinet 
is dat moeilijk en daarom bepaalde onze 
geestverwant, mr. D. A. Delprat, zich 
tot een paar feitelijke opmerkingen. 

In het algemeen is het departement 
voor Zaken Overzee ingekrompen. In de 
periode van 1951 tot 1959 is het personeel 
verminderd van 533 tot 286 man. Dit 
vindt natuurlijk zijn verklaring in de 
omstandigheden. 

Het verlenen van grotere autonomie 
aan de Nederlandse Antillen en Suriname 
heeft niet in dezelfde mate tot een ver
mindering van personeel geleid. In 1954 
telde de directie Suriname en Nederland
se Antillen 19 ambtenaren en thans nog 
16. De vermindering is dus miniem. 
· De verklaring is, dat het beginsel van 

hulp en steunverlening een vermeerde
ring van bepaalde werkzaamheden heeft 
meegebracht. Te vrezen valt, dat er op 
deze wijze meer, in ieder geval niet min
der bemoeienis zal plaats vinden dan met 
het denkbeeld van autonomie te rijmen 
valt. 

* • • 

A ls zijn persoonlijke mening verkon
digde minister Helders, dat als wij 

met de samenwerking, die ons wordt ge
vraagd, voortgaan, niet met het huidige 
aantal ambtenaren kan worden volstaan. 

Ik heb in de paar jaar, aldus de mi
nister, waarin ik dit departement mocht 
beheren, gemerkt, dat er bepaald een 
tekort is in de bezetting, in het bijzonder 
wat bett·eft het opvangen uit de bekende 
middenmoot, wanneer degenen, die nu in 
de oudere groep zitten, op kortere of 
langere termijn, maar meestal zal het op 
kortere termijn zijn, hun werk moeten 
neerleggen. 

Ook mijn ambtgenoten, die hiermee te 
maken hebben, zijn het met mij eens, dat 
~!~ze bezetting ;moet worden aangevuld. 

• • • ' ' 

Wat Nieuw-Guinea betreft zijn in de 
begrotingsstukken enkele onder

werpen aan de orde gesteld van veelom
vattende aard, zoals de bewindsregeling 
Nieuw-Guinea, een algemeen ontwikke
lingsplan en de oprichting van streekra
den. 

Ik vraag mij af, aldus onze geestver
want, of het verstandig is onder de hui
dige omstandigheden de bestuursorgani
satie daar te lande teveel te belasten met 
dergelijke grote en grootse plannen. 

Wij hebben natuurlijk rekening te hou
den met onze internationale plichten en 
onze verantwoordelijkheid op internatio
naal terrein, maar het is toch van pri
mair belang, dat wij eerst onze organi
satie opbouwen en trachten de welvaart 
van het land zo goed mogelijk te verbe
teren. 

Met deze opmerking was minister Hel
ders het graag eens. Maar, zei hij, er is 
tevens een aanpak op groter terrein no
dig, juist om de gehele zaak tot een har
monische ontwikkeling te kunnen bren
gen. 

Maar voor de rest, aldus de minister, 
zulJen wij ons - en ik neem aan ook de 
toekomstige regering - voorzichtig moe
ten gedragen ten opzichte van grote plan
nen,opdat deze het werk, dat alle dag 
gedaan wordt, niet in gevaar brengen. 

:J * * 

Zijn grote erkentelijkheid spt·ak de 
heer Delprat uit voor de steun, die 

de regering heeft geboden bij de voorbe
reiding van de Nieuw-Guinea-expeditie, 
die kortgeleden metterdaad een aanvang 
heeft genomen. Wij moeten dankbaar 
zijn voor dit voorbeeld van samenwerking 
tussen regering en particulieren, waarvan 
wij op den duur de goede vruchten zulJen 
plukken. 

Ook wilde onze geestverwant zijn vol
doening uitspreken over de onderhande
lingen, die gaande zijn over de opsporing 
en ontginning van ertsen en over de op
richting van een Nederlandse maatschap
pij, die zich met deze werkzaamheden 
zal bezighouden. 

Deze zaak zal te zijner tijd een punt 
van Uitgebreide gedachtenwisseling uit
maken, omdat zij de volksvertegenwoor
diging moet passeren. Op dit ogenblik, 
zei minister Helders, meen ik daarom te 
mogen volstaan met te verklaren, dat 
de regering niet alleen de mogelijkheid 
van ertswinning, maar ook en vooral die 
van de verwerking van de delfstoffen in 
e~n w:at l!!;ter stadium bijzonder belang
nJk vmdt m het kader van de algemene 
ontwikkeling op verschillende terreinen 
van de bevolking op Nederlands Nieuw
Guinea. 

MINISTER HELDERS 

tekort aan ambtenaren 

Technisch vindt men over dit laatste 
project interessante gegevens in het land
bouwkundig-technisch jaarverslag over 
1957 van de Stichting voor Ontwikkeling 
van Machinale Landbouw in Suriname. 

In dit verslag had één zinsnede onze 
geestverwant getroffen als niet erg op
timistisch. Men zegt daar: "Bij de be
schouwingen van de verdere uitbreidings
mogelijkheden van de polder zal men 
zich onder meer ook ernstig dienen te be
raden aangaande de vraag of het aan
vankelijke hoofddoel van de Stichting -
met name het creëren van zelfstandige 
grote gemechaniseerde rijstbedrijven -
gelet op de inmiddels opgedane ervarin
gen, nog wel voor verwezenlijking vat
baar is." 

Volgens de memorie van antwoord valt 
het antwoord op deze vraag tegen het 
midden van dit jaar te verwachten. De 
exploitatie-begroting-1958 geeft financieel 
een slecht resultaat, maar dat resultaat 
kan niet beoordeeld worden zolang men 
niet over meer bijzonderheden beschikt. 

Het is naar, dat er een groot verlies is, 
maar het zou veel erger zijn als techni
sche factoren zouden moeten doen be
sluiten de proef van het gemechaniseerde 
rijstbedrijf stop te zetten. De verbouw 
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Deze Burger 
vernam jongst_led~n zaterdag van bevriende zijde, dat men hem vrijdag 
meen mtzendmgmg _van de. V ara op d.e hak. _genomen heeft; een niet ge
rmge ere e1~ bovend~e_n - tets waar tk altud wel gevoelig voor ben -
een novum m de opwmdende geschiedenis van mijn leven. 

Ik heb. eens ergens gelezen, dat het snobisme is te zeggen, dat men 
g~en radw heeft: als men er geen heeft moet men dat stilletjes vóó1· 
ztch houd,en. Maar nu word ik gedwongen deze regel van goed maat
schappeluk gedrag te overtreden; ik hèb er geen en ik luister er nooit 
naar,_ behalve op Oudejaarsavond, wanneer ik bij vrienden ben. Daarom 
ben tk vermoedelijk de enige Nederlander die nóóit naar De Familie 
Doorsnee, dr. P. H. Ritter jr., collega K. Voskuil en andere g1·ote na
men aan h_et draadloos firmament geluisterd heeft. Zo bestond er dus geen 
ka_ns dat 1k de eerste Vara-aanval op mijn bescheiden persoon zou be
lmsterd hebben. 

Nu was het V~_J·velende da~ de bevriende zijde het gevalletje óók niet 
gehoord. had. Zun v1·ouw wel, maar die kon hem slechts uiteTst vage 
meded~lmgen omtrent de strekking van die aanval doen. Zodat ik in 
den blmde tast over wat er gezegd is en waarover. 
. Ik zeg dit niet om fl~nk te doen en om te zeggen "u had mooi praten; 
tk heb het (lekker) met gehoord", want ik had het dolgraag wèl ge
h?ord; _da's nou maar onzin. Disraëli (een mijner voorgangers in politi
C1s) .~Ist he~ wel toen hij zeide: "praat met een man over hem zelf 
en hu kan emdeloos naar u luisteren". 

Het is een gek geval te ve1·nemen, dat men u coram populo heeft aan
gevallen en dat men dan totaal in onwetendheid verkeert waarom waar-
over en waarvooJ'. ' 
.1!-et is, wat mij persoonl.ijk betreft, een nog veel gekke1· gevoel in. poli

tlcts au seneux genomen te worden, want die ambitie heb ik nooit ge
koesterd; ~k he~. er in dit rubriekje altijd zorgvuldig naar gestreefd geen 
staatkun~tge W!J~~eden te verkondigen, om de eenvoudige reden dat ik 
-,al ga tk op mtJn tenen staan - daar niet bij kan. Het enige waar ik 
wel naar gestreefd heb is: zindelijk en liberaal te denken zelfs in de,.e 
kantlijn-stukjes. ' -

!!!n nu ben ik plotseling door de Vara au serieux genomen. Ik gevoel 
mu als de clown die Hamlet mag spelen. 

Om der v.:me van de gerechtvaardigde trots mijner kindskinde1'en op 
opa, moge tk derhalve de Vara wel zeer beleefd ve1·zoeken het script 
van die uitzending te zenden naar 

-
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van rijst, het voornaamste volksvoedsel 
in een tropisch land, is van zo alles over
heersende betekenis, dat wij er nimmer 
teveel aandacht aan kunnen schenken. 

• • • 

Minister Helders deelde mee, dat de 
raad van commissarissen van de 

stichting in oktober 1958 de president
commissaris en één van de commissaris
sen naar Suriname heeft laten gaan, spe
ciaal in verband met een op te stellen 
rapport, teneinde het mogelijk te maken 
een beslissing te nemen. 

Het voornemen is vervolgens, dat deze 
maand de directeur van de stichting naar 
Nederland komt met documentatie-mate
riaal, op grond waarvan de raad van 
commissarissen in staat zal zijn een rap
port samen te steJien, dat door de rege
ring is gevraagd, Men neemt aan, dat 
ongeveer midden van dit jaar het rap
port gereed kan zijn. 

Er is reeds ongeveer 65 miljoen geïn
vesteerd. Ik zou bepaald verkeerd hande
len, aldus de minister, wanneer ik ver
zweeg, dat op cultuurtechnisch gebied in 
dit project vorderingen zijn gemaakt die 
beslist de aandacht vragen. 

In 1957 is men er in geslaagd op be
scheiden schaal in bepaalde arealen in 
eenzelfde oogstjaar een tweede oogst rijst 
van de grond te halen, aanvankelijk in 
kleine arealen. 

Op grond van de gelukkige ontwikke
ling van de zaak zijn de verwachtingen, 
dat in de toekomst ongeveer 40 procent 
van het totale areaal (5900 hectare) een 
tweede rijstoogst zal geven. 

Wanneer wij dit ten aanzien van 5900 
hectare in zijn relativiteit bezien en con
stateren, dat de overheidsuitgaven en 
andere zaken, afschrijvingen op investe
ringen enz., op hetzelfde niveau blijven, 
maar dat men alleen voor de tweede aan
plant enige extra kosten maakt, is het 
duidelijk, dat het rendement alleen daar
door al aanzienlijk beter komt te liggen. 

Met de heer Delprat ging minister 
Helders volledig akkoord, dat men aan 
dit belangrijke project voldoende aan
dacht moet geven. 

V. v.D. 

UIT DE PARTIJ 
Tilburg laat weer ve~n zich horen 

Het is ons een waar genoegen te verne- · 
men, dat in 't zuidelijke bolwerk Tilburg 
weer een actief voorlopig bestuur is ge
vormd, bestaande uit de heren: E. L. v. d. 
Bergh wnd. voorz.; F. Dalenoord wnd. 
secr.; mr. G. J. A. Balvers wnd. penn., R. 
de Jonge, E. J. H. Wilmink en J. C. de 
Winter, die proberen willen de afdeling 
nieuw leven in te blazen. 

Op de oprichtingsvergadering op 24 
maart j.l. sprak mr. E. H. Toxopeus voor 
een flinke schare belangstellenden en 
staande de vergadering kon reeds een 
groot aantal nieuwe leden geboekt wor
den. 

Men is van plan op 21 april a.s. een 
huishoudelijke vergatlering uit te schrij
ven om het definitieve bestuur te kiezen 
en gezien het uitgebrachte aantal stem
men van 2741 op de VVD bij de Kamer
verkiezingen, moeten er voor de afdeling 
Tilburg zeker zeer grote toekomstmoge
lijkheden bestaan. 

Onze Kamerleden en de 
kieskringen 

waarvoor zii zitting hebben 
Op verzoek publiceren wij hieronder op 

welke lijsten de leden onzer Tweede. 
Kamerfractie tengevolge van de op 16 
maart j.l. door het Centraal Stembureau 
gehouden loting gekozen zijn verklaard, 
m.a.w. voor welke kieskring zij thans zit_ 
ting hebben genomen. 
's-Hertogenbosch, Tilburg, Arnhem, Nij
megen, Middelburg, Utrecht, Maastricht. 

Mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
F. den Hartog 
J. G. H. Cornelissen 
M. Visser 
Mr. D. Schuitemaker 

Amsterdam, Den Helder Haarlem. 
Drs. H. A. Korthals 
G. Ritmees'ter 
Mr. F. G. van Dijk 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra 
Mevr. G. V. van Someren-Downer 

Rotterdam, 's-Gravenhage, Leiden, Dor
drecht. 

Mr. H. F. van Leeuwen 
Mr. E. H. Toxopeus 
Mr. dr. C. Berkhouwer 
Prof. S. Korteweg 
J. H. Couzy 
Mr. W. J. Geertsema 

Leeuwarden, Zwolle, Groningen, Assen. 
Prof. mr. P. J. Oud 
R. Zegering Hadders 
Mr. B. P. van der Veen 
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* u.an WEEK to.t WEEK * 
Nog even nakaarten (I) 

N a alle publicaties in de dagbladen en ook in 
ons weekblad met betrekking tot de ver~ 

kiezingsuitslagen kan het toch goed zijn nog even 
stil te staan bij een nadere analyse van de cijfers, 
voorzover het onze Partij betreft. 

Wij doelen hier in het bijzonder op een speci
ficatie per provincie. Een dergelijke specificatie 
kan van groot belang zijn bij een verdere active
ring van het werk van onze Partij. M.a.w. is het 
zaak, niet alleen te juichen over de werkelijk fan
tastische resultaten, die door de VVD in den 
lande zijn behaald, maar het is ook nodig, de 
zwakke plekken op te zoeken in de gebieden, die 
daardoor dubbel onze aandacht moeten hebben. 

Nemen we het landelijke percentage nog eens 
even onder de loep van de stemmen, die aan de 
VVD ten goede kwamen dan krijgen we het voi
gende beeld: 

1956 (Tweede Kamer) 8.77% 
1958 (Prov. Staten) 11.40% 
1959 (Tweede Kamer) 12.22 % 

Een verheugende ontwikkeling, waarop wij met 
recht trots kunnen zijn. Trots vooral ook, omdat 
de grote winst bij de Statenverkiezing in 1958 be
haald niet alleen werd geconsolideerd, zoals velen 
aanvankelijk voorspelden, doch zelfs nog met bij
na 1 % werd overtroffen! 

Nog even nakaarten (IJ) 

Maàr hoe liggen de cijfers nu in de diverse 
. provincies? Ook gewestelijk is het cij
fermateriaal zeer interessant en het loont de moei
te het emstig te bestuderen. 

Vergeleken met de Statenverkiezingen in 1958 
werd in de provincie Zeeland voor de VVD de 
grootste winst geboekt. Het percentage op de 
VVD uitgebrachte stemmen ontwikkelde zich in 
Zeeland n.l. als volgt: 

1958: 9.6% 
1959: 11.1% 

Hierna volgt Noord-Brabant met de navolgende 
percentages: · ~-l--·..J>''-:1 " ' 

1958: 3% 
1959: 4.2% 

Op de derde plaats komt Utrecht. Daar was de 
de ontwikkeling voor de VVD als volgt: 

1958: 12.7% 
1959: 13.8% 

In Zuid-Holland was er ook vooruitgang te we-
ten: 

1958: 14.6 o/c 
1959: 15.5% 

. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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vertolken, dat zij het begrijpen en ermee kun
nen sympathiseren. 

Van een ministerie moet als het ware een 
zekere bezieling uitgaan. Maar ook dat is uit
sluitend te bereiken wanneer men tezamen 
naar een zeker, zo scherp mogelijk omschreven 
ideaal toewerkt. 

• • • 
Ook in deze verkiezingstijd heeft men ons 

liberalen weder allerlei als onsmakelijk 
bedoelds nageworpen. Opportunisten, conser
vatieven, etcetera, waren daarbij nog de fat
soenlijkste kreten. Ons hinderde dat niet zo 
erg, omdat wij wel meenden te weten, dat de 
kiezers langzamerhand door dit lege gebral 
heenzien. 

V oor de komende jaren gaat het erom een 
gemeenschappelijk praktisch ideaal in samen
werking te verwezenlijken. Dat ideaal ligt 
dunkt mij in de richting van een Nederland, 
waarin de beletselen weggenomen worden, die 
aan de zelfontplooiing van de mens tot een 
goed, flink en vooruitstrevend Nederlander in 
de weg staan. 

De economisch zwakkere heeft daartoe de 
grootste weerstanden te overwinnen. Dat kan 
niet anders dan de basis van het regeringsbe
leid zijn. Maar iedere stap in de richting van 
het socialisme is juist nu een stap in de rich
ting van de afgrond. En in het rekenen met 
deze beide elementen in het hele beleid zal voor 
de komende jaren de kunst van het regeren 
liggen, naar ons liberaal inzicht. 

Of wij liberalen daaraan mede zullen kun· 
nen werken staat, zoals dat heet, in de sterren 
geschreven, maar daarover heb ik ook niet ge
sproken en daarop heb ik ook niet gedoeld. 

Ook Gelderland gaf een vooruitgang te zien en 
wel als volgt: 

1958: 10.2 j(, 1959: 11.- 'jó 

Een soortgelijke ontwikkeling viel in Noord-Hol~ 
land te constateren: 

1958: 16.-% 1959: 16.7% 

Geringere winst werd geboekt in de provincie 
Groningen. Maar er was vooruitgann, zoals uit 
onderstaand staatje blijkt. 

1958: 15.5% 1959: 16.~% 
Voor Limburg, waar de VVD uitstekende resul
taten behaalde, is geen vergelijkend dj fermate
riaal van 1958 aanwezig, omdat in dat jaar door 
onze Partij in deze provincie voor de Statenver~ 
kiezingen geen lijst werd ingediend. 

Zoals men ziet: in al deze provincies een 
gunstige ontwikkeling, die de betrokken centra~ 
les, onder~centrales en afdelingen zal moeten in~ 
spieeren om het propagandawerk met energie 
voort te zetten om de Partij verder uit te bouwen. 

Werk aan de winkel 
Drente blijft nog steeds het bolwerk van onze 

Partij .. In deze provincie staat ongeveer 
een vijfde deel van de bevolking achter de liberale 
beginselen en de invloed van de VVD is dan ook 
ondermeer merkbaar in het feit, dat voor onze 
Partij 2 geestverwanten in het College van Gede
puteerde Staten zitting hebben. 

Bij de jongste verkiezingen evenwel was een 
lichte achteruitgang waarneembaar, hetgeen blijkt 
uit de navolgende cijfers: 

1958: 19.4% 1959: 18.3% 
Een achteruitgang dus van ruim 1 %. 

Ook in Overijssel konden we de in 1958 be
haalde stemmenwinst niet behouden. Aldaar was 
de ontwikkeling aldus: 

1958: 9.8% 1959: 9.6% 
Weliswaar geen verontrustende achteruitgang, 
maar toch achteruitgang en dit in tegenstelling 
tot de vele andere provincies. 

Friesland tenslotte ga~en soortgelijke ontwik
keling als Overijssel te zien. Ziehier de cijfers: 

1958: 10.6% 1959: 10.4 % 
Dus ook hier een lichte achteruitgang van 0.2 %. 

Onze onvermoeibare werkers in Drente, Fries~ 
land en Overijssel zullen zich ernstig hebben te 
beraden waaraan deze ontwikkeling ten grond
slag ligt. 

Het moet mogelijk zijn afdelingsgewijs de cij~ 
fers nader te analyseren, zodat al spoedig blijkt 
waar de zwakste plekken worden aangetroffen. 
Nogmaals, dit ligt in de eerste plaats op de weg 
van de Centrales, die in dit opzicht buitengewoon 
constructief werk voor de Partij kunnen verzetten. 

Immers, het gaat er niet om te constateren hoe 
de cijfers liggen. Het gaat er om uit ~.eze cijfers 
lering te trekken en de oorzaken op te sporen, die 
tot een bepaalde teleurstellende ontwikkeling 
hebben geleid. 

Fouten in 
verkiezingsuitslagen (I) 

Ons Tweede Kamerlid mr. W. J. Geertsema 
heeft in zijn kwaliteit als lid van de Ge

meenteraad van Den Haag tijdens de algemene 
beschouwingen in deze raad kritiek geoefend op 
de wijze, waarop de voorlopige uitslag van de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 maart 
j .1. is tot stand gekomen. 

De leidraad, welke de leden van het Haagse 
stembureau hadden gekregen, bleek niet in over
eenstemming te zijn met de bepalingen van de 
Kieswet. 

Mr. Geertsema gaf hiervan verschillende voor
beelden. 

Vooral de paragraaf met betrekking tot de 
vaststelling van de voorlopige uitslag dient vol~ 
gens mr. Geertsema drastisch te worden herzien. 

Ook in Den Haag zijn, aldus de heer Geertse~ 
ma, grote verschillen geconstateerd tussen' de 
voorlopige en de definitieve uitslag. 

In Den Haag kwamen 892 fouten aan het licht 
of te wel 0.25 %. Een onaanvaardbaar percenta
ge, aldus mr. Geertsema, ook al lag het in Rotter
dam met 0.31 nog hoger. Maar in Amsterdam, 
waar zoveel over de wijze van vaststelling van de 
verkiezingsuitslag te doen is geweest, lag het per
centage toch aanmerkelijk lager n.l. 0.09. 

Mr. Geertsema vroeg zich in verband hiermee 
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af, of het niet beter zou zijn, de vaststelling van 
een voorlopige uitslag maar geheel achterwege te 
laten. Dit zou dan in overkg met andere ge~ 
meenten moeten gebeuren. 

Het is, aldus mr. Geertsema, beter de landelij
ke uitslag de dag, volgend op de stemming be
kend te maken, dan dat er fouten worden ge~ 
maakt, zoals ditmaal is voorgekomen, waardoor 
zelfs in de zetelverdeling een verandering moest 
worden gebracht. 

Aldus mr. Geertsema. 

Fouten in 
verkiezingsuitslagen (IJ) 
Het kan niet worden ontkend, dat hier door 

onze geestverwant een belangrijk en 
vooral actueel probleem is aangeroerd. 

Inderdaad heeft de foutieve telling bij deze ver
kiezingen wel heel verstrekkende consequenties 
gehad. Niet alleen, dilt de zetelverdeling niet 
juist bleek te zijn, ook werd de heer Laning van 
het Gereformeerd Politiek Verbond door de Ko
ningin gehoord, terwijl achteraf bleek, dat hij 
geen Kamerlid was. Dat waren allemaal nare en 
eigenlijk ongewenste gevolgen. 

Men moet echter de vraag stellen: komt dit 
alles door een foutieve uitslag, die te vroeg is ge~ 
publiceerd? 

Wij zouden deze vraag stelling met een krach
tig .n e e n willen beantwoorden. 

Immers, de uitslagen, die via de radio en televi~ 
sie op de avond van de verkiezingsdag werden 
gepubliceerd waren o f f i c i e u z e verkiezings~ 
uitslagen. En ook de uitslagen, die de volgende 
ochtend in de dagbladen stonden waren o f f i .. 
c i e u s. Dit betekende, dat men er in feite nog 
geen politieke consequenties aan mocht verbin~ 
den. Men had rustig dienen af te wachten totdat 
de o f f i ei ë I e uitslag bekend was gemaakt. 

En ziehier waar o.i. de zaak om draait. Laat 
men de kiezers niet langer dan nodig is in het on
gewisse laten door geen officieuze uitslagen meer 
te publiceren. De belangstelling van de kiezers 
voor de uitslagen is werkelijk groter dan men 
denkt. Wij zijn dan bepaald ook geen voorstander 
van de idee om maar te wachten tot de officiële 
uitslag békend is, met achterwegelating van het 
publiceren van de officieuze cijfers. 

Laat men echter m het vervolg, zowel in de pers 
voor de radio en televisie er de nadruk op leggen, 
dat het o f f i c i e u z e uitslagen geldt. Dan heeft 
de kiezers vast een belangrijk richtsnoer en is een 
eventuele correctie niet zo pijnlijk als thans het 
geval is. 

Natuurlijk waren de op 13 maart gepubliceerde 
uitslagen ook officieus. Doch naar onze mening 
heeft men daarop veel te weinig de nadruk ge~ 

legd en is men te overhaast op grond van deze 
uitslag in de politieke sector aan de slag gegaan . 
Het ware zeker te wensen, dat men in den ver~ 
volge minder voorbarig was. 

Doch nogmaals, laat men de kiezer een snelle 
en overzichtelijke informatie niet onthouden! 

T()ESTAND 
Een attestatie de vita is, naar mij wordt 

verzekerd, een uittreksel uit het bevolkings
register. Een Amsterdamse jonge vader had 
voor zijn kindertjes - een van twee jaar. een 
van een maand - zulk een document nodig. 

Stadhuis opgebeld. 
- U moet komen met uw echtgenote en de 

twee kindertjes . ... 
- Asjemenou! 
-Heus, meneer. Dat moet nu eenmaal. 
- En met dat weer? En dat kind van een 

paar weken over straat? 't Is zo guur. 
- Kan niet anders, meneer. Heus niet. U 

moet die kindertjes tonen. 
't Was een hele expeditie: een gezin is niet 

zo maar reisvaardig. als er twee kleine kinde~ 
ren mee moeten. Enfin, het lukt allemaal, men 
arriveert ten bestemden lokette en hoort van 
een doodlaconieke ambtenaar: 

- Maar mensen, het was helemaal niet no
dig om die kindertjes te tonen. Had ze maar· 
thuisgelaten . ... 

- En uw collega zei ..... 
.-Tja, dat kan ik ook niet helpen. 
Ik geloof niet dat het dienstig is, te dezer 

plaatse af te drukken wat de jonge vader 
hierna heeft gezegd. 

Het was geen salontaal. 
Het was daarentegen bijzonder duidelijk. 

(aldus Castagnet in het Algemeen Dagblad) 
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Een reactie op: "GEEF DE AMBTENAAR ZIJN KANS" een tijd-opname en een tijd-meting, maar 
in het psychologische vlak en dan in 
hoofdzaak in het verantwoordelijkheids
gevoel. 

Beoordeling van ambtelijke arbeidsprestaties 
De heer M. N y p e Is, te Amsterdam, oud-hoofd van de afd. Organisatie en Effi

ciency van het Ministerie van Economische Zaken, schrijft ons naar aanleiding van 
het artikel van de heer A. H. W. Helleman s, te Groningen: 

In het weekblad van 14 maart j.l. las ik met belangstelling het artikel van de heer 
A. H. W. Hellemans o'•er een nieuw systeem van prestatie-beoordeling van de arbeid 
van de ambtenaar onder de titel "Geef de ambtenaar zijn kans". 

Ik begrijp en daarom waardeer ik de poging van de schrijver tot het propageren 
va.n een rechtvaardige meting van de arbeids-prestatie van ambtenaro>n, waarin hij 
dan een middel ziet de overheids-uitgaven te verminderen en tevens de ambtenaar 
.,zijn kans" te geven. 

Hiermede bedoelende, zoals hij schrijft, "de juiste man op de juiste plaats" te krij
gen, waaruit te concluderen valt, dat hij in de huidige toestand, in het a.Igemeen ge
steld, de onjuiste man op de ambtenarenplaats ziet. Aan deze onjuistheid zou dan 
een einde kunnen komen door het opstellen van een uren-verantwoording. 

Ik vrees echter, dat de heer H. het 
probleem van prestatie-meting, plaatsing 
en beoordeling van de ambtenaar en zijn 
werk wat te simpel ziet. Zijn conclusies 
t:ijn daarom aanvechtbaar, hetgeen voor 
de kans van de ambtenaar juist niet be
vorderlijk is. 

Schrijver is m.i. nog te veel gericht op 
de technische arbeid en het meer mate
riële administratieve werk in een bedrijf, 
a.! probeert hij zich hiervan· los te maken 
door te spreken over ,.hoofdarbeid". Hier
door echter brengt. hij onder één noemer 
een grote diversiteit en variatie van 
werkzaamheden, die in feite dusdanige 
«~nderlinge verschillen in ,.soortgelijk ge
wicht" hebben, dat het toepassen van een 
uniform op het tempo gerichte arbeids
meting en beoordeling inplaats van recht
vaardig te werken tot grove onbillijkhe
den zou leiden. 

Wat in het bijzonder de ambtenaar 
aangaat noemt hij in één adem ook de 
hoogste ambtenaren, waarmede hij even
eens de grote verscheidenheid in functies 
gelijkschakelt, waarvan de zwaarte dan 
In hoofdzaak door de factor "tijd" be
paald zou worden. De vlugste werker met 
een goede kwaliteit, zou dan in een mi
ltimum secretaris-generaal kunnen wor
den en daar de onderlinge verschillen in 
tempo zeer gering kunnen zijn, zou dit 
daar enig gedrang kunnen veroorzaken. 

Het is bij de hoofdarbeid in het alge
rneen en ook bij het werk van de hogere 
ambtelijke functionarissen in het bijzon
der zo, dat juist de factor tijd telkens in 
gewicht· verschilt en deze factor het minst 
ge9chbkft., is· om. , bij .. pr.estatia-bgoor<!elin_g 
centraal te worden gesteld, 

Rechtvaardigheid van 
beoordeling 

De mate van rechtvaardigheid van 
iedere beoordeling is steeds afhankelijk 
van de mate van zuiverheid bij het stel
len van een redelijke norm als maatstaf, 
waarbij naar een zo groot mogelijke ob
jectiviteit gestreefd wordt. In het systeem 

van z.g. "zelf~erkanalyse" van de schrij
ver, dat in feite neerkomt op het maken 
van een uren-staatje, wordt de norm vol
komen getrokken binnen het subjectieve 
inzicht van de werker zelf, waardoor de 
waarde als norm komt te vervallen. 

Het is volkomen ondoenlijk, juist voor 
een chef van een grote afdeling, hierin 
achteraf voor ieder werk-object de zo 
nodige objectiviteit, door het aanbrengen 
van correcties, in te voeren. Dan wordt 
de moeilijkheid van de beoordeling niet 
verminderd, maar juist aanmerkelijk ver
zwaard. Is de factor "tijd" op zichzelf al 
minder geschikt, zo is de zelf-vastgestelde 
tijd als norm voor een prestatiemeting 
dus zowel in beginsel als in de praktische 
uitvoer.ing allerminst bruikbaar. 

Zou echter met uren gemeten willen 
worden, maar dan in een objectieve voor
calculatie en een na-calculatie der wer
kelijke uitkomsten, dan moet bedacht 
worden, dat 'n dergelijke meting alleen 'n 
betrouwbaar en praktisch bruikbaar re
sultaat kan geven, wanneer in de te me
ten arbeid een groot percentage repete
rend en gelijkvormig werk voorkomt. En 
juist de afwezigheid hiervan reeds in vrij 
lichte ambtelijke hoofdarbeid, doch in het 
bijzonder juist in de zware functies, sluit 
de mogelijkheid van bedoelde meting voor 
dit soort van werk uit. 

Dan blijft alleen over het werk met 
een grote gelijkvormigheid, die veelvul
dig terugkeert, hierboven meer in het al
gemeen als van materiële aard aangeduid, 
dat echter voor het totaal van het ambte
naren-werk slechts eèiîgëriiîitî>ercenfage · 
uitmaakt. En hierop doelt schrijver zeer 

zeker niet, waar hij schrijft over "de kans 
van de ambtenaar" en hierbij de hoogste 
functionaris betrekt. 

Wat echter dat materiële werk aangaat, 
vindt de tijdschrijverij reeds veelvuldig 
plaats, ook in het ambtelijke, doch dan in 
de hierboven aangegeven vorm. En dan 
blijkt bij de systeem-analyse van b.v. een 
administratie steevast, dat de som van de 
man-uren, die bij het onderzoek opge
geven worden en dus door het reëele 
arbeidsvolume gede!d dient te worden, 
ver onder de uren ligt, die bedoelde ad
ministratie in werkelijkheid kost. 

Dit verschijnsel doet zich vooral voor, 
wanneer automatie dreigt, Dan werkt 
ieder ineens op papier verbazend vlug om 
het nut van de automatische verwerking 
te verkleinen. Maar dit toont hoe juist de 
factor "tijd" rekbaar is en onderhevig aan 
het subjectieve inzicht van de werker. 

De goede resultaten in het bedrijf van 
de heer H. met zijn systeem wil ik niet 
in twijfel trekken, maar toch heb Ik de 
veronderstelling, dat wanneer deze nog 
eens door een systeem-analyst bekeken 
zou worden, verrassingen zullen blijken. 

Er is alle kans, dat de hoofdarbeid in 
zijn bedrijf voor een groot deel van ma
teriële inhoud is, vooral omdat hij in zijn 
artikel schrijft over de vergelijkbaarheid 
der resultaten, hetgeen alleen bij derge
lijk werk mogelijk is. Daarom kan dit 
werk toch zeer belangrijk zijn en in vele 
bedrijven overheerst dit in de administra
tieve sectot·. In het ambtelijke echter is 
de verhouding precies andersom. 

Ambtelijke hoofdarbeid 
Bij de ambtelijke hoofdarbeid is een 

wachttijd van ca. 30% aan de lage kant. 
De componenten ,.tijd" en ,.kwaliteit" 
bij de beoordeling van dit werk zijn van 
een ander gewicht dan in het technische 
en commerciële bedrijf. Juist de kwali
teit van de hoofdarbeid vraagt ruimte in 
tijd, die alweer bij ieder object verschil
lend is. En de onontbeerlijke vrijheid, die 
hiervoor nodig is, ontneemt aan een be
oordeling op het "tempo" iedere waarde. 
Zou aan deze factor een overheersende 
invloed gegeven worden, zo zou de kwa
liteit hierdoor onherroepelijk lijden en in 
feite van de hoofdarbeid weinig meer te
recht komen, 

Wil de graad van prestàtie verhoogd 
worden, dan ligt 't middel hiertoe niet in 

De praktijk van de uren-schrijverij is 
mij bekend uit een groot administratief 
en niet commercieel bedrijf (dus semi
ambtelijk), waar dit systeem reeds jaren 
toegepast wordt. Echter niet voor de in
dividuele prestatie-meting, maar als basis 
van de kostenverdeling. En dan is het 
gevolg de algemene wens om van "dit 
onding" verlost te worden. 

De uren-verantwoording heeft hier de 
titel gekregen van het "leugen-staatje". 
Niet omdat iedereen zo onbetrouwbaar is 
of niet welwillend genoeg, maar omdat 
het juist invullen een praktische onmo
gelijkheid is. De bewuste 30'/o o.a. moeten 
toch ergens ondergebracht worden en 
deze vormen de marge (minimaal), waar
mede altijd geschipperd moet worden. 

Des te meer 't werk zich differentieert 
schiet dit systeem zijn doel voorbij. In 
plaats van zuivere cijfers, worden de uit
komsten steeds onzuiverder. Doch het is 
moeilijk een beter systeem te vinden en 
voor de kosten-verdeling behoeft de on
zuiverheid nog geen al te grote nadelige 
gevolgen te hebben. 

Voor een individuele prestatie-beoor
deling zouden zij echter fataal zijn en niet 
te verantwoorden. 

Particulier en ambtenaar 
Slechts enkele aantek,~ningen heb ik 

hier bij het artikel van de heer H. ge
plaatst. Waar hij zich echter blijkt te in
teresseren voor de prestatie-meting en 
,.de kans vari de ambtenaar", kan ik hem, 
zo hij in dit probleem ~erder zou willen 
doordringen, aanraden zich te wenden 
tot het Gem. Bur. v. Organ. Onderzoek in 
de Rijksdienst, Willerustraat 77, Den 
Haag, dat naar ik veronderstel, hem zeker --, 
de nodige inlichtingen zal geven, waarbij 
hij dan naar alle waarschijnlijkheid, te
vens· opmerkzaam zal worden gemaakt 
op het systeem van werkclassificatie en 
merit-rating, dat thans in de pen is voor 
de prestatie-beoordeling van het werk 
van de ambtenaar als grondslag voor een 
rechtvaardige kans in zijn loopbaan. 

Ik kan schrijver echter wel de verze
kering geven, aan de hand van een lange 
ervaring zowel in het ambtelijke als in 
het particuliere groot-bedrijf, dat de 
prestaties in hoofdarbeid van de eerste 
zeker niet achterstaan bij de laatste. 

Het ·ambtelijk-e ·apparaat is echter een 
glazen huisje van een bijzondere struc
tuur voor de buitenstaander, waarin de 
gedragingen opvallen, terwijl het parti
culiere groot-bedrijf in een meer besloten 
omgeving werkt in een vorm, die voor de 
buitenstaander begrijpelijker is. Maar 
waar onderlinge vergelijking mogelijk is, 
kan, in verscheidene gevallen, de parti
culier nog veel nuttigs van de ambtenaar 
opsteken. M. NYPELS 
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In "De Driemaster", het maandorgaan 
van de Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democratie (J.O.V.D.), schrijft de hoofd
redacteur, de heer Stempher, over de 
taak, die de J.O.V.D. heeft om in alle delen 
van ons land door woord en geschrift te 
verkondigen dat het liberalisme niet alleen 
is een politieke organisatie, maar vooral 
en bovenal een levenshouding, waarvan de 
innerlijke waarde ver uitstijgt boven die 
van de normen der praktische liberale poli
tiek en hij zegt voorts, dat als ons aller 
strijdbaarheid ooit verder tot ontwikkeling 
moet komen, het wel op dit ogenblik is, op 
het moment dat wij de wind in de zeilen 
hebben en men in brede lagen van ons 
volk belangstelling heeft voor de vrijheid 
en de democratie zoals die door het libera
lisme worden gezien en vertolkt, woorden 
die wij van harte kunnen onderschrijven, 
woorden die aangeven, dat de liberale ge
dachte en de liberale levenshouding be
langrijker zijn dan de organisatie. 

Maar toch, bij onze dankbaarheid over 
het feit, dat meer dan 700.000 kiezers ons 
bij de laatste Tweede Kamer-verkiezing 
hun vertrouwen hebben geschonken, blijft 
het noodzakelijk een politieke organisatie 
als de V.V.D. nu eenmaal is, te handhaven 
en uit te bouwen en aan te passen aan de 
groei welke onze partij ond-ergaat. 

. Het aantal afdelingen van onze partij is 
thans tot over de 400 gestegen, het aantal 
leden is met duizenden toegenomen. Onze 
partij bevindt zich in een opgaande lijn. 

BINDING 
Maar willen wij de groei van ons kiezers
korps bijhouden, dan is het noodzakelijk, 
dat onze partij meer en meer uitgebouwd 
wordt en dat de organisatie nog perfecter 
wordt dan die voorheen al in tal van ge
vallen was. Daar zijn ook schaduwzijden 
aan verbonden. Met de groei van duizen
den gaat de intimiteit van het verenigings
leven, zoals wij dat gekend hebben, teloor. 
Het karakter van een partij als de onze die 
zo sterk groeit, verandert. Dat brengt pro
blemen met zich mee, welke door het da
gelijks bestuur, het hoofdbestuur en het 
partij-secretariaat zo goed mogelijk moe
ten worden opgelost. Wij moeten trachten 
een binding te krijgen met al diegenen, die 
als kiezers ons ditmaal hun vertrouwen 
schonken, om te maken dat zij van inciden
tele aanhangers van onze partij worden tot 
overtuigde aanhangers van de liberale ge
dachte en daardoor tot leden van de 
V.V.D. Want al is onze partij, zoals ik reeds 
schreef, met duizenden gegroeid, toch 
staat het ledental nog in geen verhouding 
tot het stemmental. Willen wij de winst, 
welke wij tot onze vreugde verworven heb
ben, consolideren, dan is de eerste taak 
voor allen, die enthousiast zijn over deze 
winst in onze partij, om leden te werven 
en te trachten deze te maken tot actieve 
medestrijders voor onze gedachten. Al-

leen, als dát lukt, is een blijvende groei bij 
volgende verkiezingen meer gewaarborgd. 

Menselijkerwijs gesproken liggen er 
enige jaren voor ons eer er weer verkiezin
gen komen voor de Tweede Kamer. Van die 
jaren zal onze partij een goed gebruik die
nen te maken, een gebruik zodanig, dat de 
binding in de partij tussen degenen die al 
lid waren, sterker wordt en de binding met 
degenen die op ons stemden, aangehaald 
wordt. Dat is geen briljante bezigheid, 
maar wel een uiterst nuttige en zij die zich 
daartoe willen inzetten, verrichten een 
taak waarvoor zij zeker de dank van de 
partij zullen verdienen en waarmede zij de 
liberale gedachte een schone dienst be
wqzen. 

In het voorwoord van het boek van Jac. 
Fahrenfort, "Wat is en wat wil het Libera
lisme sociaal en economisch", schrijft dr. 
J. C. van Zoelen, voorzitter van de afde
ling Amsterdam van onze partij. o.m.: "De 
werkelijkheid is, dat iedere Nederlander, 
ongeacht zijn maatschappelijke positie, di
recteur of arbeider, landbouwer of minis
ter, ambtenaar of middenstander, zich 
door hetzelfde vrijheidsideaal verbonden 
kan voelen en aan het streven van de 
V.V.D. zijn steun kan geven". Wij hopen 
dat dez'e gedachte inspirerend zal zijn bij 
het werk, dat de vele functionarissen in 
onze partij zullen hebben te verrichten om 
de binding sterker te maken met leden en 
geestverwanten. 

DETTMEIJER 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De landbouw laat de Kabinetsformatie 
niet onverschillig 

EEN NIEUWE FIGUUR ? grond-, weg-, straat-, baat- en water
schapslasten zal de belastingpolitiek het 
mogelijk moeten maken om in een ver
pacht of eigen bedrijf zonder schade te 
investeren. Wordt deze mogelijkheid niet 
geschapen dan lijdt de landbouw blij
vend schade of wordt er met de pacht
wet geknoeid. 

Nederland wacht op een nieuwe Regering. Niemand zal het grote belang van deze 
beslissing ontkennen, ook al is de belangstelling niet overal even groot. Voor de land
bouw staat er veel op het spel. Geen wonder, dat in landbouwkringen de berichten 
cwer de Kabinetsformatie met aandacht worden gevolgd. 

lVanneer de voortekenen ons niet bedriegen, is de kans groot, dat het 1\linisterie 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in de naaste toekomst door een andere 
minister dan na de bevrijding· het geval is geweest, zal worden geleid. 

U I T D E P A R T IJ Immers momenteel lijken de kansen 
op terugkeer van een socialist niet groot. 
Dit zal ongetwijfeld een verandering ge
ven al zal die niet direkt de volgende 
dagen worden geconstateerd. 

De landbouw vraagt ook om een rus
tig en evenwichtig beleid. Het is mede 
daarom. dat de formatiepogingen v:u~ 

thans ons weldadig aandoen. ;Rustig en 
naar het ons voorkomt degelijk werk. 

Niet te veel vertellen aan de pers en 
alle Kamerleden. Slechts overleg met de 
voorzitters en daarna een Kabinet met 
een eigen programma. de morele steun 
van een aantal partijen, doch geen total~ 
binding van Kamerleden vooraf. 

Binding vooraf schakelt de Kamer na
melijk voor een groot deel uit en ma:1kt 
een beleid star. zodat onvoldoende reke
ning kan worden geho-uden met de -
~Steeds wisselende omstandigheden. 
En dit wensen wi.i als liberalen en naar 
ik meen ook alle weldenkende mens~n 
wel. Plannen maken is goed. maar ze 
moeten slechts de grote lijnen bevatten 
en aangepa:;;t kunnen worden aan de 
omstandigheden. 

Wij hopen. dat er een Kaltinet komt 
dat zal bewijzen het vertrouwen te heb
ben van ons volk. een krachtig bekid 
voert en een lang leven beschoren is. 

Landbouw-prijspolitiek 
De Landbouw zal zi.in ·vertrouwen 

gaarne schenken als dit nieuwe Kabinet 
eindelijk eens een vaste lijn legt in <ie 
landbouwprijs-politiek, zodat de boer niet 
door vage toezeg>;ingen, gekoppeld aan 
minutieus uitgevoerde prijsberekenin
gen, elk jaar weer moet zien, wat er de 
volgende jaren komt. 

Een meer globaal maar goed vastge
legd prijzenbeleid voor meer jaren en 
een grote vr~iheid van bedrijîsvoering is 
wat de landbouw nodig heeft. 

Daarnaast zal de ongerustheid rondom 
de structuurpolitiek, de opheffing van 
kleine bedriiven - ook in ruilvcrkave
lingsverband - en de grond- en pacht
politiek moeten worden weggenomen. 

Ook omtrent de inrichting van land
bouwonderwijs, onderzoek en voorlich
ting zullen spoedig besluiten moeten 
worden genomen. 

Vaststelling van de taak, vorm en 
~werkwijze van de landbouwvoorlich
tingsdienst is urgent. Over de samen
werking met voorlichtingsdienstf•n van 
het. bedrijfsleven zal spoedig een be3luit 
moeten worden genomen. Gestudeerd en 
vergaderd is er voorlopig voldoende. 

Het zwaarste probleem betreft ons ln
ziens de grond- en pachtpolitiek. Het zal 
noodzakelijk zijn, dat all~ aandacht 
wordt besteed aan het in stand houden 
en het mogelijk maken van verbetering 
van onze landbouw- en tuinbouwbedrij
ven. 
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Afgevaardigden ter 
Algemene Ledenvergadering 

Attentie! ! ! 

De afgevaardigden naar de Alge
mene Ledenvergadering op 17 en 
18 april a.s. te Vlissingen, die per 
trein reizen, dienen er rekening me
de te houden, dat de afstand van 
het Station Vlissingen naar "Britan
nia" aan de Boulevard Evertsen cir
ca 3 km. bedraagt. Voor het Station 
te Vlissingen staan twee stadsbus
sen, waarvan elk een aparte route 
rijdt. Men dient te informeren naar 
de autobus, die als eindpunt "Bri
tannia" heeft. 
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Vooral de belastingpolitiek en de 
hoogte van de eigenaarslasten zull<'n 
hier ruimte moeten scheppen, terwijl een 
kleine verhoging van de pacht ons in
ziens voor de pachter ook geen bezwaar 
mag zijn. De pacht is immers maar een 
klein deel van de bedrijfsuitgaven en de 
zekerheid, dat het bedrUf niet om finan
ciële redenen door de eigenaar verkocht. 
behoeft te worden. doch integendeel op 
rendabele wijze door hem kan worden 
verbeterd is ook voor de pachter veel 
waard. Zekerheid om op het bedrijf te 
kunnen blijven is belangrijker dan het 
betalen van een enigszins hogere pacht· 
som. Naast verlaging of afschaffing van 

Hummelo en Keppel 
vergaderden 

In hotel .,De Gouden Leeuw" te Laag. 
Keppel werd een goed bezochte jaarver
gadering van de afd. Hummelo en Kep
pel van de V.V.D. gehouden. De voorzit
ster, mevrouw H. C. Sissingh-Stark, :me· 
moreerde met dankbaarheid het goede 
verenigingsjaar. dat achter ons ligt. Al
leen al het ledental was mec,r dan ver
dubbeld. 

De jaarverslagen werden goedge-

L. E. Hofl{es & Co. N.V. 
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keurd en er kwam geen verandedng in 
de samenstelling van het bestuur. Voorts 
werd een nieuw huishoudelijk regh'm'ènt 
aangcno1nen. 

Na de pauze sprak luitenant-kolonel 
vlieger-waarnemer J. Staal uit Z0ist 
over ,.Dirigisme", in welk betoog hij het 
probleem van het steeds groeiend aantal 
ambtenaren uitvoerig behandelde. Aan 
de hand van diverse voorbeelden toonde 
hij de geldverslindende bestuursmachine, 
die hoe hng-er hoe meer ingewikkelrl 
maakt wat eenvoudig kan. Zo kost bijv. 
het herstel van een kapotte kurk van 
een veldfles administratief f 12.-! 

Op deze met grote aandacht gevolgde 
inleiding volgde een zeer geanimeerde 
nabespreking, die de aanwezigen lang 
bijeen hield. 

Copie voor deze ruoro.:K te zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

Ter nagedachtenis 
dr. Aletta Jacobs 

Enige jaren geleden verwierf mevr. 
Martha van Brink-Poort (thans 

V.V.D. gemeenteraadslid in Hilver
sum) een prijs uit een prijsvraag van 
het Ministerie van O.K. en W. voor 
een filmscenario over het leven van 
dr. Aletta Jacobs, de eerste vrouwe
lijke arts en strijdster voor vrouwen
rechten en vrouwenkiesrecht. 

Een film is dit scenario echter he
laas niet geworden, veroorzaakt door 
het ontbreken van de daartoe beno
digde middelen. 

Het comité, dat zich er moeite voor 
had gegeven, heeft. zich t.e.n.~lot,t~. mOE!", , 
ten beperken tot een gedachtems-pla
quette, aangebracht aan het huis in 
de Tesselschadestraat te Amsterdam, 
waar dr. Jacobs gewoond heeft. On
langs is deze plaquette, vervaardigd 
door de beeldhouwster mevrouw C. 
E. Schouten-de Rood, onthuld en over
gedragen aan de gemeente Amster
dam. Dit geschiedde in tegenwoordig
heid van afgevaardigden van vele 
vrouwenverenigingen. Voor onze or
ganisatie was aanwezig mevrouw M. 
Visser-ter Beek. die ons er over 
schreef. 

In een bijeenkomst in het I.C.C., die 
er aan voorafging, hield mevr. Van 
Brink-Poort een causerie over het in
teressante leven van dr. Jacobs, aan 
wie vele vrouwr•1 vrrl te danken 
hebben. 

Wethouder A. de Roos, die de pla
quette namens de gemeente Amster
dam aanvaardde, zeide verheugd te 
zijn, dat het juist in Amsterdam was, 
dat de nagedachtenis van dr. Jacobs 
werd geëerd, daar zij een voorvecht
ster voor de vrijheid was, en die juist 
zo levendig met de geschiedenis van 
Amsterdam is verweven. 

Het trof alleen ongelukkig, dat er 
toen juist de mistperiode was; anders 
was de belangstelling waarschijnlijk 
groter geweest. 

Maar het is in elk geval goed, dat 
wij vrouwen er af en toe aan herin
nerd worden, dat een vorige generatie 
heeft moeten strijden voor veel, wat 
wij nu als vanzelfsprekend en soms 
nauwelijks meer gewaardeerd. aan
vaarden. 

Vooruitzien 

Dat was een terugblik. Nu kijken 
wij weer vooruit en wel naar 

onze najaarsconferentie. Die zal dit 
keer gehouden worden op zaterdag 17 
en zondag 18 oktober. De vrijdag en 
zaterdag zijn in 1958 niet zo goed be
vallen, dat wij die nu direct weer wil
len herhalen. 

De plaats is weer de Pietersberg in 
Oosterbeek. Wij hebben de indruk, 
dat de meesten van ons het daar pret
tig vinden. 

Het programma staat nog niet vast . 
Op een vergadering op 17 april van 
bestuur met adviesraad zal daarover 
gepraat worden. Als iemand wensen 
ot suggesties heeft, horen wij dat 
graag voor die datum. 

J.H.S. 

'--------------J 
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VOLI{SP AR TIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

BES CHRIJV IN G SB R lEF 
voor de 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
te houden op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 1959 in BRIT ANNIA, Boulevard Evertsen 34 te Vlissingen 

De vergadering zal beginnen op: VRIJDAGAVOND te 8 uur; ZATERDAGMORGEN te 10 uur. 

AGENDA: 
Vrijdag 17 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. Begroeting van de gasten 

Huishoudelijke vergadering 
3. Benoeming van de Notul~ncommissie voor de vergadering van 17 en 

18 april 1959. 

4. Jaarverslag van de Secretaris. 

5. Rekening en Verantwoor~lin&, 'è~· Ja~verslag van de Penningmeester. 

6. Verslag van de Commissie v~n Vodt'fichting over de Rekening en Ver- • 
antwoording van de Pennii'gmeeste:t over het jaar 1958. 

7. Benoeming van een Commissie van drie leden ter voorlichting van de 
Algemene Vergadering t>ij de behandeling van de Rekening en Verant
woording van de Penningmeester over het jaar 1959. 

8. Behandeling van enige voorstellen tot wijziging der Reglementen. 

Toelichting: 
In verband met een door het bestuur van de afdeling Hilversum in 1957 
ingediend voorstel tot wijziging van enige bepalingen in de Reglementen, 
heeft het Dagelijks Bestuur der Partij, conform het besluit van de Alge
mene Vergadering, een Reglementencommissie ingesteld, die als volgt 
was samengesteld: 
Mevrouw Mr. E. A. J. Slheltema-Conradi te Haarlem, Voorzitster; 
Mevrouw Mr. M. N. W. Dettmeijer-Labberton te 's-Gravenhage, Lid en 
Secretaresse. 
Leden: Mr. Th. Bakker te 's-Gravenhage, Joh. K. Fredrikze te Arnhem, 
A. Nawijn te Olst, Ir. H. J. van Raalte te Hilversum, Dr. A. Spruit te 
Vinkeveen en Mejuffrouw Mr. J. L. M. Toxopeus Pott te Delfzijl. 
Deze Commissie heeft in september 1958 een advies uitgebracht aan 
het Hoofdbestuur. Dit advies, waarmede het Hoofdbestuur zich volledig 
heeft kunnen verenigen, treft U als bijlage dezes aan. Het Hoofdbestuur 
heeft daarnevens besloten een aanvullend voorstel te doen, en wel met 
betrekking tot Art. 7 lid 4 van het Reglement op de Candidaatstelling 
voor Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ook dit voor
stel is in bijlage dezes opgenomen. 

9. Voorstel van de Kamer-Centrale Den Helder tot instelling van een vaste 
commissie voor werknemersbelangen binnen de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie, mede teneinde na te gaan of de oprichting van een ver
bond van vrije werknemers op basis van de positie van de werknemer 
in een staatkundig bestel op modern liberaal niveau geëffectueerd kan 
worden. 

Toelichting: 
De Kamer-Centrale Den Helder heeft dit voorstel als volgt toegelicht: 
"Bij analyse van de politieke gezindheid is overtuigend gebleken, dat in 
grote getale werknemers, vooral zij die een meer gespecialiseerde functie 
vervullen, sympathie hebben voor onze beginselen en op onze partij 
stemmen. Onder deze geestverwanten bestaat een onbehaaglijke toestand, 
doordat er geen behoorlijke organisatorische band is. Zelfs is in sommige 
gevallen organisatie verplicht in vakorganisaties, die levensbeschouwelijk 
in hoge mate weerstanden opwekken. 
Een goed voorbereide, van "onderop" tot stand gekomen organisatie moet 
gegeven ons stemmen-aantal mogelijk zijn. Een gunstige en reële' beïn
vloeding van ons ledencijfer zal hiervan het gevolg zijn. Belangrijk is, 
dat de nieuwe organisatie niet "erfelijk belast" is met betrekking tot 
de vero~derde antithese arbeid-kapitaal, maar zich kan baseren op de 
doelstellmg van een ~'lmenwerking van arbeid en kapitaal. 
De Kamer-Centrale Den Helder verzoekt op initiatief van de Afdeling 
Castricum met klem aanstonds over te gaan tot het instellen van de in 
het voorstel genoemde commissie, opdat deze commissie met spoed met 
met een concreet plan ter tafel kan komen". 

10. Bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur. 
11. Rondvraag. 

Afgevaardigden van Afdelingen, die bij dit punt het woord wensen te 
voeren, dienen hiervan vóór 9 april a.s. schriftelijk mededeling te doen 
aan het Algemeen Secretariaat, onder opgave van het ter sprake te bren
gen onderwerp. 

Zaterdag 18 april des morgens 10 ·uur 

OPENBARE VERGADERING 
12. Benoeming van een onder-Voorzitter. 

' 13. 

Wegens periodieke aftreding van de heer Mr. H. van Riel te 's-Graven
hage, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in de vacature van het 
onder-Voorzitterschap worden voorzien. 
Als enig candidaat is gesteld: Mr. H. van Riel te 's-Gravenhage. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken, zal deze benoeming overeen
komstig Artikel 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming 
geschieden. 

~l!CJ~ÏJ!Ç ~~~. e.C:~ .Penningmeester. 
Wegens periodie'Iie áftreding van de heer S. J. van dÇ,Q B~~gh te. Wasse
naar, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in devaëature vä:n het 
Penningmeesterschap worden voorzien. 
Als enig candidaat is gesteld: S. J. van den Bergh te Wassenaar. 

14. Benoeming van een lid van het Dagelijks Bestuur. 
Wegens periodieke aftreding van Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema-Con
radi te Haarlem, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in een vacature 
in het Dagelijks Bestuur worden voorzien. 
Als enig candidate is gesteld: Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema-Conradi 
te Haarlem. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken zal deze benoeming overeenkom
stig Artikel 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming ge
schieden. 

15. Benoeming van vijf leden van het Hoofdbestuur. 
Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van het Hoofdbestuuz· zijn: 
R. Th. J. le Cavelier te Amsterdam, 
B. Doedes Breuning ten Cate te Almelo, 
Ir. A. J. Engel te Velp, 
Prof. Mr_ E. H. s' Jacob te Groningen, 
Ir. A. Voet te Groningen. 
De heren R. Th. J. le Cavelier, B. Doedes Breuning ten Cate, Ir. A. J. 
\:ngel en Ir. A. Voet hebben zich herkiesbaar gesteld. 
Van Prof. Mr. E. H. s' Jacob is bericht ontvangen, dat hij geen herbe
noeming wenst te aanvaarden. 
Candidaat gesteld voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur zijn: 
T. van den Berg Az. te Boskoop, door de Afdeling Boskoop; 
R. Th. J. le Cavelier te Amsterdam (aftredend), door de Afdeling Wie
ringermeer; 
Mr. Dr. ;J. M. H. Dassen te Heer/Maastricht, door de Afdeling Limburg; 
B. Doedes Breuning ten Cate te Almelo (aftredend), door de Afdeling 
Enschede en omstreken; 
Ir. A. J. Engel te Velp (aftredend), door de Afdeling Wieringermeer; 
Ir. J. C. Kaars Sijpesteijn te Bloemendaal, door de Afdelingen Alkmaar, 
Assendelft, Castricum/Limmen, Koog-Zaandijk, Krommenie, Oostzaan, 
Westzaan, Wormerveer en Zaandam; 
Ir. H. Vis te Doetinchem, door de Afdelingen Aalten, Barneveld, Deven
ter, Doetinchem, Eibergen, Goor, Hummelo/Keppel, Laren (Gld.), Lochem, 
Moordrecht, Neede, Nijmegen, Oost-Zeeuws-Vlaanderen, Renkum/Heel
sum/Doorwerth, Rhoon, Ruurlo, Stellendam, Terborg/Silvolde, Tiel, 
Voorst, Vorden, Warnsveld, Weesp, Winterswijk en Zelhem; 
Ir. A. Voet te Groningen (aftredend), door de Afdelingen Groningen en 
Wieringermeer. 

16. Ruimtelijke Ordening. 
Over dit onderwerp Zl.)llen inleidingen gehouden worden door 
Mr. H. van Riel, Voorzitter van de Eerste Kamerfractie en 
Mr. E. H. Toxopeus, Lid van de Tweede Kamerfractie, waarna 
beid zal bestaan tot discussie. 

17. Bespreking van het beleid der KamerfractieS'. 

de heren 

gelegen-

Het verdient aanbeveling, dat afgevaardigden van Afdelingen, die bij dit 
punt speciale onderwerpen ter sprake willen brengen, hiervan vóór 
9 april a.s. mededeling doen aan het Algemeen Secretariaat, zodat de 
Kamerleden de gelegenheid hebben zich hierop voor te bereiden. 

18. Sluiting door de Voorzitter. 
Het Hoofdbestuur van de V.V.D., 
P. J. Oud, Voorzitter. 
D. W. Dettmeijer, Algemeen Secretaris. 
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VLISSINGEN ONTMOETINGSPUNT 
VOOR DE· LIBERALE WAPENSCHOUW 

ZEELAND IS VOL WERKLUST EN ENERGIE 

Ditmaal zullen de lezers hier 
geen beschouwing aantref

fen, welke betrekking heeft op de 
Kabinetsformatie. 

De reden daarvoor ligt voor de 
hand. Ons blad verschijnt deze 
week op de dag van de Jaarverga
dering van de partij en aangeno
men mag worden, dat onze partij
voorzitter, prof. mr. P. J. Oud, in 
:ûjn gebruikelijke uitvoerige jaar
rede, welke ook via de radio open
baar zal worden, zeker niet geheel 
over dit belangrijke onderwerp 
zal zwijgen. 

De kwantiteit van hetgeen de 
heer Oud over de Kabinetsforma
tie zal kunnen en willen zeggen, 
zal wel afhangen van de stand, 
waarin de werkzaamheden van de 
formateur zich op dat ogenblik 
bevinden. 

In ieder geval echter zullen zijn 
opmerkingen actueler kunnen zijn 
dan de onze en ook daarom laten 
wij dus gaarne het terrein vrij 
voor onze partijvoorzitter. 

Wij zouden bovendien een goe
de traditie schenden, wanneer wij 
in dit nummer aan de vooravond 
van ons Jaarcongres hier niet iets 
schreven over de plaats en de pro
vincie, waar de vergadering wordt 
gehouden. 

* * >t 

Dit jaar is Vlissingen: dus het 
verzamelpunt voor onze 

jaarlijkse liberale wapenschouw. 
Vlissingen, het levendige centrum 
van scheepvaart, scheepsbouw en 
handel in de pr<>vincie Zeeland ; 
badplaats, ontstaan in de middel
eeuwen als vissersdorp en nu een 
bloeiende provinciestad, waar de 
'Visserij toch nog steeds een rol 
speelt; zetel van het loodswezen, 
geboorteplaats ook van Neder
lands grootste vlootvoogd, Miehiel 
Adriaansz de Ruyter, wiens stand
beeld op de Vlissingse boulevard 
de herinnering aan de 17 de eeuwse 
admiraal mede levendig houdt. 

Vlissingen, grootste ha ven van 
Zeeland, welke provincie waar
schijnlijk wel Nederlands door het 
water meest geteisterde geweest 
is, maar tegelijk toch in belangrij
ke mate levend van en door dat
zelfde water: de zee, de zeearmen 
en kreken, die het in eilanden ver
delen. 

Geen provincie ook is er, waar
op de laatste jaren zozeer de aan
dacht is gevallen en wel door het 
grootse Deltapl~n, dat de struc
tuur van Zeeland naar veler me
ning wellicht volledig zal wijzigen. 

Het was aan dit onderwerp: 
Zeeland, het Deltaplan en de waar-

schijnlijke gevolgen daarvan, dat 
de belangwekkende voordracht 
was gewijd, welke onze geestver
want, de heer C. A. K a m m e -
raad, voorzitter van de Kamer 
van Koophandel in Middelburg, 
op onze Jaarvergadering van 1957 
te Groningen hield. 

* * * 

Eén der schoonste doelstel
lingen van de V.V.D. noem

de de heer Kamroeraad daarbij : de 
bevordering van de welvaart in 
ons gehele land, in vrijheid en op 
democratische wijze. En als goed 
liberaal voegde hij daar nog aan 
toe: Niet door het overheersen 
van de ene streek boven de andere, 
maar te zamen, in nauwe samen
werking, arbeidend tot heil van 
ons gehele volk. 

Een gebied met een stagneren
de bevolking als Zeeland, ziet voor
al zijn mensen in de huwelijks
vruchtbare leeftijdsklassen ver
dwijnen. Hierdoor daalt uiteraard 
het geboortecijfer in belangrijke 
mate en daarmede weer het in de 
toekomst voor dit gebied beschik
bare aantal arbeidskrachten. 

Procentsgewijze heeft Zeeland 
ook het grootste aantal mensen 
aan andere streken moeten af
staan, meer dan de overige agra
l'ische gewesten, als Groningen, . 
Friesland en Drente. Het ingestel
de onderzoek heeft uitgewezen, dat 
binnen de provincie Zeeland de ge
bieden met dominerende agrari
sche structuur relatief de grootste 
bevolkingsverliezen hebben gele
den en waarschijnlijk nog lijden. 

De vraag besprekend, hoe voor 
Zeeland deze nederwaarts gerich
te tendens zou kunnen worden ge
keerd, sprak de heer Kamroeraad 
als zijn overtuiging uit, dat de ont
wikkeling van Zeeland, binnen het 
kader van het groter landelijk ge
heel en met volledige gebruikma
king van de mogelijkheden, die 
door de uitvoering van het Delta
plan zullen ontstaan, langs eigen 
wegen kan worden bevorderd en 
tot stand gebracht, mits de voor
waarden daartoe worden gescha
pen en niet kunstmatig worden af
geremd. 

Zeeland, zo zei deze voorman te
vens van de Zeeuwse middenstand, 
is zich bewust geworden van zijn 
mogelijkheden en wenst niet lan
ger alleen maar reservoir te zijn 
voor goede arbeidskrachten, die 
naar elders naar behoefte worden 
weggezogen. 

* * * 
Daar is dan nu het befaamde 

Deltaplan. Het begon met 

het ontstaan van de gedachte aan 
het z.g. Drie-eilandenplan. In het 
kort gezegd: de samenvoeging 
door middel van afdammingen 
van de eilanden Walcheren, Zuid
en Noord-Beveland. 

De watersnoodramp van 1 fe
bruari 1953 heeft de uitvoering 
van dit plan bespoedigd, omdat 
het in het kader van de grote Del
tawerken als voorspel en oefenob
ject goede diensten kan bewijzen. 

De gevolgen van het Deltaplan 
zullen voor de verdere ontwikke
ling van Zeeland van zeer grote be
tekenis zijn en, zoals wij hiervóór 
reeds aanhaalden, de structuur 

van Zeeland naar veler oordeel 
grondig kunnen veranderen. 

In de eerste plaats is daar de 
verdere ontsluiting der eilanden 
door de mogelijkheid van wegver
keer over de te leggen afsluitdam-

men. Men zal dan, zo zei de heer 
Kamroeraad in 1957, wat de ei
landen boven de W esterschelde be
treft niet meer afhankelijk zijn van 
veerverbindingen, met alle narig
heid, daaraan verbonden. Populair 
gezegd zal bijv. Middelburg daar
door ongeveer 50 km. dichter bij 
Rotterdam komen te liggen en 
prof. Tinbergen heeft de totale 
voordelen alleen voor het verkeer 
in 1980 naar de tegenwoordige 
geldswaarde berekend, op 8% mil
joen gulden per jaar geschat. 

* * * 
De kern van het betoog van 

de heer Kammeraad, dat 
wij bij deze gelegenheid onze 
Zèeuwse geestverwanten nog eens 
willen voorhouden was, dat Zee
land de mogelijkheid in zich heeft, 

(Zie vervolg onderaan pag. 5) 
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Flitsen van Het Binnenhof 

Eerste Kamer aanvaardt weduwen- en wezenverzekering • On
billijkheid tegenover de ongehuwde en de gescheiden vrouw • 
Pleidooi van prof. dr. H. J. Witteveen • Vriistelling premieplicht 
administratief gemakkelijk uitvoerbaar • Ook de gescheiden 
vrouw moet een weduwenpensioen kunnen kriigen ·Samenvoeging 
Roermond en Maasniel. 

De Eerste Kamer heeft vorige week met 
algemene instemming de wet inzake 

de algemene weduwen- en wezenverzeke
ring aangenomen. ~e. totstandk~ming is 
ook voor onze frache een zaak, dre toege
juicht moet worden, verklaarde onze 
geestverwant prof. dr. H. J. Witteveen. 
Wij achten deze regeling zowel noodzake
lijk als aanvaardbaar. 

Noodzakelijk, omdat hier hulp wordt ge
boden aan een categorie, die buiten eigen 
schuld in zeer moeilijke omstandigheden 
kan verkeren. Men kan wel zeggen, dat 
iedereen verantwoordelijk is om zelf de 
nodige voorzieningen te treffen voor het 
risico, dat men eeri weduwe achterlaat, 
maar wij moeten met de werkelijkheid 
rekenen, dat dit voor velen toch een zeer 
zware taak is. 

Bovendien - en dat weegt voor ons 
ook zwaar - moeten wij er rekening mee 
houden, dat de belangrijke inflatie, die 
zich in de achter ons liggende periode 
heeft voltrokken, tal van voorzieningen, 
die destijds zijn getoffen en op zich zelf 
voldoende hadden kunnen zijn, heef·t uit
Jehold en eigenlijk van hun waarde be
roofd. 

Het is met name 0m die reden, dat wij 
):unnen onderschrijven, dat hier tegen
ever de weduwen en \Vezen een ereschuld 
~estaat. 

* • * 

Wij achten de regeling ook aanvaard
baar, aldus prof. Witteveen, omdat 

zij er alleen naar streeft een zeker mini
mum aan de weduwen en wezen te ver
schaffen, zodat er steeds ruimte blijft en 
ook een belangrijke prikkel, een nood
zaak, om daarnaast op grond van de eigen 
verantwoordelijkheid voorzieningen te 
treffen. 

Juist ook om die prikkel tenvolle te 
laten bestaan, kunnen wij ons ermee ver-

PROF. WITTEVEEN 
positie ongehuwden nader 

§epreciseerd .... 

enigen, dat geen inkomsten worden afge
trokken, die weduwen op enige wijze bui
ten deze pensioenen verwerven. Wij 
begrijpen, dat de consequentie hiervan is 
dat de pensioenen tot het volle bedrag 
aan iedere weduwe worden gegeven. 

Wij gaan daarmee dus akkoord, hoewel 
wij wel willen opmerken, dat wij in het 
algemeen geen voorstanders zijn van ver
plichte sociale regelingen voor catego
rieën van de bevolking, die in staat kun
nen worden geacht daarvoor zelf de no
dige zorg te hebben. 

Een soortgelijke opmerking wilde onze 
geestverwant maken met betrekking tot 
de index-clausule, die evenals in de alge
mene ouderdomsverzekering, ook hier is 
opgenomen. Stijging van de pensioenen 
dus bij stijging van de lonen. 

Met het toepassen van dergelijke index
clausules in de sociale verzekering moet 
men niet te ver voortgaan, teneinde te 
voorkomen, dat wij in ons gehele systeem 
van sociale verzekering, in onze gehele 
maatschappij, al te sterke automatische 
krachten gaan scheppen, die een eenmaal 
begonnen beweging in de richting van in
flatie versterken. 

* * * 

De premiebetaling door de ongehuwde 
vrouw blijft 'n bezwaar. In de me

morie van antwoord is daartegenover ge-

wezen op het begrip van de sociale ver
zekering in de moderne zin. 

Prof. Witteveen geloofde echter niet, 
dat die verwijzing opgaat, atlhans niet 
aantoont, dat het nodig is de ongehuwden 
in de verzekering te betrekken. De defi
nitie luidt immers, dat een groep van per
sonen, die door eenzelfde calamiteit wordt 
bedreigd, premie betaalt voor een fonds. 
waaruit uitkeringen worden verstrekt 
aan de tot die groep behorende personen, 
die door de bedoelde calamiteit worden 
getroffen. 

De kwestie is nu juist, dat de calamiteit 
waarom het hier gaat, n.l. het verliezen 
van een echtgenoot, waardoor weduwen 
of wezen ontstaan, voor de groepen van 
de ongehuwden niet aanwezig is. 

* * 

Hiertegenover stelt de memorie van ant
woord, dat ook de ongehuwde vrouw 

een wees zou kunnen nalaten. De onge
huwde vrouw kan namelijk zijn weduwe 
of gescheiden vrouw of ongehuwde moe
der. 

Dit argument overtuigt ons allerminst, 
aldus onze woordvoerder. In de eerste 
plaats gaat het hier om een wel bijzonder 
kleine groep, die dan bovendien alleen 
wezenuitkering en geen weduwenuitke
ring krijgt en dus slechts een zeer klein 
deel van hetgeen waarvoor men premie 
betaalt. 

Daarbij komt dan bovendien nog, dat de 
gescheiden vrouw geen enkele uitkering 
ontvangt, terwijl toch in de tijd, waarin 
zij gehuwd is geweest, door haar echtge
noot voor haar premie is betaald. 

Wij zijn dus van mening, dat de premie
betaling door ongehuwde vrouwen onbil
lijk blijft Dat zal vooral psychologisch 
sterk worden gevoeld. Dat neemt men 
niet weg met verlaging van de vrijgezel
lenbelasting, die overigens nodig is. 

* .. * 

Een vrijstelling van premieplicht voor 
de ongehuwde vrouw is administra

tief betrekkelijk gemakkelijk uitvoerbaar. 
Ik heb mij in dit punt verdiept, aldus 
prof. Wi:tteveen en hierover met belas
tingdeskundigen gesproken. 

Wanneer men het maar zo zou inrich-

Deze Burger 

vrees. voor vertraging 
MINISTER STRUYCKEN 

ten, dat voor elke werknemer toch de 
ouderdomspremie en de weduwen- en 
wezenpremie in één bedrag aan de fiscus 
wordt opgegeven, zou de vrijstellling be
trekkelijk gemakkelijk mogelijk zijn. 

Men zou het dan zo moeten doen, dat 
men twee tabellen voor de loonbelasting 
zou maken, waarvan één geldt voor 
degenen, die ook de premie voor de we
duwen_ en wezenverzekering betalen en 
de andere geldt voor de ongehuwde 
vrouw, die niet de premie voor de wedu
wen- en wezenverzekering betaalt, maar 
wel die voor de algemene ouderdoms
verzekering. 

Dan zou door de Wi'!rkgevers op gemak
kelijke wijze voor de ene groep de ene 
tabel en voor de andere groep de andere 
tabel kunnen worden gebruikt. Wanneer 
men de premie voor de beide verzekerin
gen gezamenlijk opneemt, zou men toch 
in de opgave slechts met twee kolommen 
en twee totalen behoeven te werken en 
zouden er voor de belastingdienst geen 
extra werkzaamheden worden veroor
zaakt. 

Men moet het zo zien, dat deze verze
kering eigenlijk door de mannen :inoet 
worden gedragen. Het zijn de mannen 
die de zorg voor de weduwen en weze~ 
op zich moeten nemen. 

* * .. 
In het voorlopig verslag had prof. Witte

veen de suggestie gedaan niet te be-

verkeert in deze stonde, waarop hij deze woorden schrijft nog in een 
toestand van. hartverscheurende ongerustheid omtrent de vendelzwaai
ers en bro?dJesb~kkers, die aan zijn hoofd zullen staan. Hij weet op dit 
moment met, w~e Janus Naso Cunctator de Quay te dien einde heeft 
vergaard. 

Het. enil]e wat ik weet is, da~. oppe;man Witte en aanvoerder Staf 
wel u.~t mtJ?1' leven zullen verdwt)nen, 3uist de meest - en de minst -
gecancatu~tseerde mannen uit het span voor de vaderlandse bokke
w~qen. Be~den zullen - zo las ik her en der - "een functie in het be
~rtJfsleven' aanyaarden. Het zou mij niet verbazen wanneer de eerste 
m de. aannemen) .~n de tweede in de blikbranche zou gaan. E1·varing is 
een heve onderwuze1·es. 

Doch overigens is niets mij, notitiaris bekend 
Deze situatie veroorzaakt een vreemd leeg g~voel in de maagstreek, 

de stappen worden onz~ker, de ha'l!den klam en het hart onrustig; een 
gevoel van ver'lf'eesdhetd maakt z,tch van de patiënt meester; hij lijdt 
aan slapelo?sh~.td en het geheel btedt een beeld van menselijke onrust 
om - en dterluke honger na a r nieuws 

!(loge ik de kranten geloven (en wie z~u dit niet doen?) dan krijgen 
W1J ("naar verluidt") drie ministers van binnenlandse zaken • drie van 
landbouw; twee van defensie en vier van economische zake~. En dan 
wor~t ons aller Korthals ("naar gefluisterd wordt") minister van de
jenst~, waterstaat en binnenlandse zaken. Dat komt ervan, wanneer 
ge btJ zes dagbladen te rade gaat. 

Maar wellicht is wat ik tot nu toe te berde bracht door de praktijk 
tot master?- na de maaltijd vermalen en weet Nederland op het ogenblik 
dat het dte lust, hoe, wat, wie en waarvoor; is Beau Brummel Beel 
wederom t~rugget;e~en in de grijze grootheid van de Raad van State 
e'l!- prevel tk eerbtedtg "excellentie" tegen wie ik vroeger vrolijk: ha 
dte Henk!" of "hallo, Tox!" riep. " ' 

Het i~ alle~aal, op dit moment, nog een zenuwachtig gedoe van on
zek~:hetd, blude hoop en goede verwachting. 

BtJ ons, staatsburgers, in 't algemeen en bij de candidandi in 't bizon
der. En vergeet ook niet de nummers op de kandidatenlijsten die zul
len worden geroepen, de, door de nieuwe excellenties verlaten plaat
sen te bezetten. 

Nu ~k d_it sch;ijf verkeert, _het volk nog in zenuwen-ondermijnende 
ongewtshetd en ts broom, meer dan brood, de dagelijkse spijze van 
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palen, dat voor de leeftijd van 50 jaar 
geen enkel permanent weduwenpensioen 
zal worden toegekend en daarna .het volle 
pensioen, maar een geleidelijke overgang 
te maken in de periode van 40 tot 50 jaar, 
waardoor dus een weduwe van bijvoor
beeld 42 jaar reeds een· klein gedeelte 
van het volle weduwenpensioen perma
nent krijgt toegewezen. 

Die opzet zou het psychologische bijzon
der ongelukkige moment wegnemen, dat 
er zich gevallen kunnen voordoen, waar
in men een volledig weduwenpensioen 
zou hebben gekregen indien men zijn 
echtgenoot een paar maanden later zou 
hebben verloren, terwijl men nu niets 
krijgt. 

De noodzaak van een geleidelijke rege
ling blijkt uit het feit, dat een zeker per
centage van de weduwen langer dan 12 
maanden bij de arbeidsbureaus blijft in
geschreven. Dit percentage neemt wel af 
beneden de grens van 50 jaar, maar het 
loopt toch niet tot nul terug. Er moet dus 
een geleidelijke overgang zijn. 

~ * * 
In het voorlopig verslag is van de zijde 

van de VVD ook de suggestie gedaan 
volgens deze verzekering eveneens be
paalde uitkeringen toe te kennen aan ge-
scheiden vrouwen. · 

De gescheiden vrouw kan immers, so
ciaal gezien, een positie innemen, die vol
komen gelijk is aan die van de weduwe. 
Men zou dus in het geval, waarin de ge
scheiden vrouw een uitkering gekregen 
zou hebben als zij niet gescheiden was, 
haar die uitkering ook moeten toekennen. 

Wij zouden dit zeer algemeen willen 
doen, zei prof. Witteveen en de uitkering 
niet afhankelijk willen maken van demo
daliteiten van de echtscheiding. Men zou 
wel de eis kunnen stellen, dat de geschei
den vrouw ten minste een zeker aantal 
jaren gehuwd geweest moet zijn. 

* * .. 

Minister Beel verklaarde, dat alle be
zwaren nog eens kunnen worden be

zien wanneer in de loop van 1961 de ge
hele wet in herziening komt nadat er 
enige ervaring mee is opgedaan. 

Omtrent het tijdstip van inwerkingtre
ding verklaarde de minister dat het tech
nisch mogelijk is de wet op 1 oktober '59 
in te voeren. Dat hangt echter mede af 
van het tijdstip van totstandkoming van 
de aanpassingsregeling voor de ambte
lijke pensioenen. 

Minister Beel wilde niet de indruk wek
ken, dat er moeilijkheden zijn van de 
kant van de partner in het georganiseerd 
overleg. In de ministerraad moeten nog 
bepaalde suggesties worden besproken. 
Dat zal op zeer korte termijn gebeuren. 

Ik hoop, zei de minister, dat evenzeer 
als de regering van haar kant voornemens 
is te bevorderen, dat de indiening van 
het wetsontwerp op zo kort mogelijke 
termijn zal geschieden, dezelfde bereid
heid aanwezig zal zijn bij de partner in 
het georganiseerd overleg. Daarop mag 
de datum van 1 oktober niet stranden, 
maar men zal het met mij eens zijn, dat 
beide regelingen op hetzelfde tijdstip in 
werking dienen te treden. 

• • • 

De eerste Kamer heeft voorts na een 
korte discussie met 32 tegen 19 stem

men het wetsontwerp aangenomen tot 
samenvoeging van de gemeenten Roer
mond en Maasniel. Tegen stemden VVD, 
AR (met uitzondering van de heer Algra), 
CHU en CPN. 

Er is eerst een beperkt uitbreidings
plan voor Roermond geweest, waarover 
de beide gemeenten het eens waren. 
Roermond nam met die kleine toevoeging 
genoegen. 

Onze woordvoerder, mr. dr. R. baron 
de Vos van Steenwijk, wilde nog wel ver
der gaan en ook de kern van Maasniel, 
die tegen Roermond aan gelegen is, aan 
Roermond willen toekennen. Dan heeft 
Roermond alle gelegenheid zich te ont
wikkelen tot een cultureel centrum. 

Het wetsontwerp tot samenvoeging van 
Roermond en geheel Maasniel is inge
diend met het oog op de nieuwe mijn, die 
er zal worden gevestigd. Het zal echter 
nog wel enige tijd duren voor die mijn 
in exploitatie is en een groot aantal 
werklieden van buiten zich daar vestigt. 

Onder deze omstandigheden vroeg de 
heer De Vos van Steenwijk: Is er, nu er 
toch wel even tijd voor is, geen aanlei
ding met de gemeente Maasniel nog eens 
te overleggen over een grotere uitbrei
ding dan de aanvankelijk geprojecteerde, 
maar waarbij toch het agrarische deel 
van Maasniel blijft bestaan, dat door toe
voeging van een andere gemeente, Swal
men of Melick en Herkenbosch, toch een 
levensvatbaar bestaan kan voeren. 

Minister Struijcken vreesde daarvan 
vertraging, vooral na de onrust die toch 
ai bij de bevolking is gewekt. Laten 
Roermond en Maasniel, zei hij, nu einde
lijk, verenigd, tot rust komen en samen 
tot een nieuwe groei uitdijen. 

V. v.D. 
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Gezins Beqrotinqs ·Instituut 
stelde zich voor· 

Interessante voorlichting over een 
weinig bekende instelling 

Hebt U wel eens van het GBI ge
hoord? 

Dit is een zeer nuttige instelling, 
opgericht door de gezamenlijke spaa::
banken en boerenleenbanken, die zich 
ten doel stelt de volks- en gezinswel
vaart te verhogen door bevo:rdering 
van doelmatige besteding der gezins
inkomens. In samenwerking met o.a. 
de Nederlandse Huishoudraad, geeft 
het boekjes met praktische wenken 
uit, zoals "Operatie Ping Ping", "An
nie en Jan gaan trouwen", die U mis
schien wel eens bij Uw spaarbank 
hebt zien liggen. 

Aan de doelmatige besteding van 
het inkomen ontbreekt hie:r en daar 
wel wat, als men zo eens rond kijkt. 
En wat geeft het, of men meer loon 
krijgt en men weet het niet verstan
dig te besteden? Gezwegen nog van 
de kwestie van bezitsvorming. 

Het G.B.I. is dan ook een zeer nut-
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tige instelling, die onze aandacht ver
dient. 

Sinds 1954 heeft het een zelfstandig 
bestaan en ter gelegenheid van het 
eerste lustrum was nu in Utrecht een 
bijeenkomst belegd, waarop o.a. afge
vaardigden van verschillende organi
saties waren uitgenodigd, waaronder 
de onze. Mevrouw Goudswaard-Knip· 
scheer is er heen geweest; aan haar 
uitvoerig en interessant verslag is dit 
stukje ontleend. 

De bijeenkomst werd geopend en 
gesloten door de voorzitter van het 
curatorium mr. van Campen, terwijl 
de voorzitter van het bestuur, mr. J. 
Hamerslag, de brochure besprak, die 
ter gelegenheid van het 5-jarig be
staan is samengesteld. 

Het G.B.I. onthoudt zich van recla
me maken en schrijft niets voor; het 
geeft alleen neutraal advies. Het wil 
tegemoetkomen aan de behoefte van 
de mens, die zich zelf wil kunnen red
den. Geheel in onze lijn ! ... 
Daarna volgde een lezing van prof. 

dr. L. M. Koyck, hoogleraar in 
de theoretische economie in Rotter
dam over "Aspecten van het onder
zoek van het consumentengedrag". 
Dat gedrag biedt vele aspecten, die 
worden bekeken door sociologen, psy
chologen, huishoudkundigen enz. De 
laatstgenoemden b.v. houden zich be
zig met handelingen van de consu
ment binnen het gezin; de econoom 
beziet de besteding van het inkomen, 
het kopen op de handelsmarkt Daar 
ga;:lt het om het totaill van de huis
houdingen. 

Het doel van alle productie is de 
consumptie ,zei Adam Smith, maar 
men had niet steeds waardering en 
belangstelling voor de consument! In 
1930 werd daartoe echter een stoot 
gegeven en nieuwe methoden van sta
tistische analyse werden gebruikt. De 
tweede stoot was het boek van Key
nes over de werkgelegenheid. De to
tale bestedingen zijn van belang 

voor de werkgelegenheid en de con
sument levert daarvan het grootste 
deel. Het gedrag van de consument 
staat thans in het centrum van de be
langstelling. De producent is geïnte
resseerd in de afzet; de overheid wil 
b.v. weten in welke richting de land
bouwpolitiek moet gaan. . . ., 
Ook de prijsverhoudingen zijn van 

belang. Hoe reageert de ver
bruiker op prijsveranderingen? Bij 
onder-ontwikkelde gebieden b.v. moet 
men evenwichtige groei van bedrijfs· 
takken bevorderen. Van belang is ook 
het niveau en de groei van de werk
gelegenheid (Keynes) ook in de toe
komst. Tempo van kapitaalaccumula
tie is ook een vraag. Ook het spaar
quotum is van belang, zowel op korte 
als lange termijn. ,.Hoe groot is dat 
quotum en welke maatregelen zijn er 
nodig dit te vergroten? Wat gebeurt 
er als het inkomen stijgt?" Het on
derzoek naar het gedrag van de con
sument is dus van veel belang. Sta
tistische gegevens moeten er zijn: 
le Gegevens omtrent de verandering 

van het verbruik van bepaalde 
goederen, als prijzen en inkomen 
veranderen. 

2e Hoe in een bepaalde periode of 
jaar totale bestedingen zijn ver
deeld bij bepaalde gezinnen met 
bepaald inkomen. 

Het gedrag van de consument, waar 
ook ter wereld, vertoont regelmatig
heden van de grote groep. 

Na de lezing werden enkele vragen 
gesteld en beantwoord en tenslotte 
demonstreerde mej. Kroes, in plaats 
van mevr. Wilzen-Bruins, die ziek 
was, de voorlichtingsmetboden van 
het G.B.I. 

Zou het niet eens wat voor vrou
wengroepen zijn, om zich over dat 
G.B.I. te laten voorlichten? Zoals hier
boven reeds is opgemerkt, ligt het 
streven ervan geheel in onze lijn en 
is het van groot maatschappelijk en 
individueel belang. 

J.H.S. 
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Nogmaals onze defensie 
bet voor-oorlogse, kan dit er toe mede
werken, dat men mag aannemen niet op 
de verkeerde weg te zijn. Het weglait>n 
van de woorden "in eenheden gerekend'" 
wijzigt wel de strekking van mijn betoog 
en resulteert in een beschouwing van de 
zijde van de medewerker in het finan
ciële vlak en van mij in het numerieke 
vlak. 

Een laatste 
Hoewel het al weer enige tijd geleden 

is, dat ik met betrekking tot deze materie 
van gedachten wisselde met de defensie
medewerker, wil ik toch niet nalaten nog 
eenmaal op de zaak terug te keren. 

Het zal de lezer bekend zijn, dat mijn 
bijdrage reeds geruime tijd in het bezit 
was van de redactie, doch dat deze mij 
in verband met de op handen zijnde ver
kiezingen geen plaatsruimte in het orgaan 
kon bieden. Dat ik nu, geruime tijd later, 
toch nog op de zaak terugkom vindt zijn 
oorzaak in de omstandigheid, dat de ge
achte medewerker in zijn wederwoord op 
mijn eerste commentaar enige, n.m.m. 
volkomen onaanvaardba·re gedachten 
heeft geponeerd, die per se om een reactie 
mijnerzijds vragen en bovendien acht ik 
het dwingend, dat ik nog eenmaal mijn 
visie op enige punten geef, teneinde niet 
de indruk bij de lezer te vestigen, 
dat de medewerker met zijn laatste woord 
mijn bezwaren volledig heeft weggeno-
men. 

Van mijn kant wil ik gaarne toezeggen, 
dat dit mijn laatste reactie zal zijn, aan
gezien onze standpunten te veel uiteen
lopen, dan dat van een naar elkaar toe 
groeien sprake zou kunnen zijn en wij 
ons bovendien gaan verliezen in details, 
die voor de lezer niet meer te volgen zijn 
en dus aan interesse verliezen. 

In de eerste plaats begrijp ik de be
zwaren van de medewerker niet tegen een 
benaming "Legerplan 1960". Een plan is 
toch een ontwerp, dat men op een be
paald ogenblik opstelt en daarbij tracht 
rekening te houden met alle factoren, die 
de verwezenlijking ervan mogelijkerwijze 
kunnen beïnvloeden. Heeft men dit ge
daan, dan maakt men zijn plan en tracht 
dit zo goed mogelijk uit te voeren. Blijkt 
nu tijdens de realisatie, dat er zich fac
toren voordoen, die men niet heeft kun
nen voorzien, dan zal men het plan naar 
omstandigheden moeten wijzigen. Is het 
blote feit, dat men dus een eenmaal ge
maakt plan moet wijzigen onder de drang 
van de omstandigheden nu een beletsel 
om dus van een "plan" te spreken? Dit 
lijkt mij een weinig te ver gezocht. 

Wij moeten dus uitgaan van het stand
punt, dat het plan zo goed mogelijk is 
opgesteld. Men wil toch de militaire plan
n.enmakers niet van onkunde gaan ver
denken? In dit geval kunnen we beter de 
zaak sluiten en onze militaire jassen aan 
de· kapstok hangen. 

Echter in onze omstandigheden doen 
zich al dadelijk enige typische moeilijk
heden voor, waaronder wel de voornaam
ste is, dat wij bij de opbouw van onze 
weermacht voor een groot deel afhanke
lijk zijn van het buitenland, i.c. Amerika. 
Maar wat doen we daartegen? Een land 
zonder enige oorlogsindustrie en zware 
Industrie? Wat denken we te gaan doen 
als we ons willen losmaken van deze af
ltankelijkheid van Amerika? Op deze 
vraag dient allereerst een concreet ant
woord te worden gegeven, willen wij op 
vr1;1chtbare wijze over andere wegen rede
twisten. 

_Welnu, hoewel ik in mijn eerste bijdrage 
hieromtrent een pertinente vraag heb ge
steld, heb ik in het commentaar van de 
geachte medewerker geen enkele aan
wijzing kunnen vinden, die antwoord geeft 
op dit probleem. 
. Maar laten we er dan van uitgaan, dat 
de gedachte voorzit, dat we de spullen 
in eigen land gaan aanmaken. Afgezien 
van de physieke onmogelijkheid om in 
ons land fabrieken te gaan oprichten, die 
tanks, vuurmonden, enz. enz. zullen gaan 
fabriceren, blijft nog de vraag bestaan in 
hoeverre deze lonend zullen kunnen wer
ken (want na aflevering van de initiële 
behoeften van het Leger is het afgelopen 
en moet men andere afzetgebieden kun
nen vinden) en tegen welke kostprijs. Ik 
ben bang, dat de initiële uitrusting van 
het Leger twee maal zo duur zal worden 
:waarbij men dan nimmer moet vergeten: 
dat de MDAP-hulp komt te vervallen. 

Als we eens zouden gaan uitrekenen op 
hoeveel dit ons budget zou komen te 
staan, zouden we wellicht tot de slotsom 
komen, dat ons gehele budget hiervoor 
niet toerijkend zou zijn. Want waar we 
met zo'n bewering maar eenvoudig aan 
voorbijlopen zijn de kosten voor research
arbeid. Wie gaat die betalen? 

In dit verband wil ik nog even terug
komen op de bewering van steller dat de 
Nederlandse industrie in staat mo~t wor
den geacht om anti-luchtdoel raketten te 
gaan bouwen. Als dit zo is, wie betaalt 
dan deze research-kosten? Als de zaak 
zo eenvoudig ligt, waarom zijn de geïnte
resseerde industrieën dan maar niet op 
eigen risico begonnen en komen zij de 
Legerleiding aanstonds een panklaar, 
bruikbaar oorlogswapen aanbieden? Zijn 
er al proeven genomen met proto-typen? 
Het is best mogelijk, maar dan spijt het 

woord van Lt.-Kol. F. M. F. Claassen 
mij, dat we daar nog niet veel van heb
ben gehoord. Maar laten we eens aanne
men, dat alles op rolletjes is gegaan, hoe 
lang duurt het dan nog vooraleer de 
kinderziekten uit deze nieuwe wapens 
zullen zijn geëlimineerd? En hoe lang nog, 
voordat we kunnen overgaan tot serie
bouw? En als we eenmaal zover zijn, be
staat dan niet de kans, dat de zaak al 
verouderd is, voordat wij ons leger er mee 
hebben uitgerust? Let eens op de vlieg
tuigen. Zelfs een land als Amerika kan 
met zijn enorme industrie geen gelijke 
tred houden met de ontwikkeling van de 
vliegtuigen. Elk nieuw vliegtuig is op het 
moment van invoering eigenlijk al ver
ouderd. 

Neen, volgens mij ligt de zaak niet zo 
eenvoudig en zullen wij als klein landje 
wel altijd dankbaar moeten blijven voor 
de hulp, die ons door Amerika (en bo
vendien kosteloos, daar kan ik maar niet 
genoeg op hameren) zullen krijgen, al is 
deze figuur nu niet direct aantrekkelijk 
en zal zij vele gevallen medebrengen van 
ontevredenheid. 

• • • 
Thans wil ik nog enige aspecten nader 

belichten met betrekking tot het ant
woord van de geachte medewerker op 
mijn commentaar, aangezien daarin 
n.m.m. enige gevaarlijke onjuistheden 
schuilen. 

Vóór alles verwerp ik de vergelijking 
van het gamma van het legermaterieel 
met machines, die men in een fabriek 
aantreft. Deze machines zijn bestemd om 
een bepaald product te vervaardigen en 
doen dit op statische wijze. Het Leger 
daarentegen is een gebruiker van eind
produkten en doet dit op beweeglijke wij
ze, waarbij dus een zeer belangrijke fac
tor als "aanvoer" spreekt. 

Inderdaad, als men een bepaald eind
product wil fabriceren, gaat men op zoek 
naar een machine, die dit kan presteren 
en dan doet het er weinig toe, waar men 
deze machine koopt. 

Moeilijker wordt het al als men een 
samengesteld eindproduct wil produceren, 
dat een samenwerking vereist van ver
scheidene machines. Kan men die dan 
ook maar links of rechts van de weg ko
pen, of zal men aangewezen zijn op één 
bepaalde producent? Maar in ieder geval 
zal men toch de onderdelen en verwis
selstukken, voor zover deze niet inter
nationaal gestandaardiseerd zijn, wel uit 
het land van herkomst moeten betrekken. 

Welnu, dit is in feite het grootste pro
bleem voor het leger. In de eerste plaats 
de onafwijsbare noodzaak om voor het 
gekregen materieel in het land van her
komst te trachten onderdelen en verwis
selstukken te krijgen en bovendien deze 
enorme verscheidenheid van onderdelen 
in verband met de mobiliteit van het le
ger zoveel mogelijk te beperken, hetgeen 
dus weer dwingt tot standaardisatie. Uit 
dien hoofde is het dus al onmogelijk om 
bepaalde wapens in het ene land te ko
pen en andere wapens in een ander land, 
daar dit onoverkomelijke moeilijkheden 
met zich meebrengt en het grote gevaar 
van verwarring. 

Mijn verbazing steeg echter ten top, 
toen ik las dat de geachte medewerker 
beweerde, dat als de onderdelen van onze 
uitrustingsstukken in Amerika te duur 
waren, we ze dan maar op de Europese 
markt moesten gaan kopen. Dus onder
delen voor Amerikaanse kanonnen b.v. in 
Engeland, waar men met geheel andere 
kalibers werkt? Of tankonderdelen van 
de Centurion-tank in Frankrijk? 

Mijnheer de Redacteur, deze bewering 
grenst dusdanig aan het wonderbaarlijke, 
dat ik à priori bereid ben aan te nemen, 
dat ik de bedoeling van de geachte mili
taire medewerker volledig heb misver
staan. Ik zal hier dus geen verder com
mentaar op leveren. 

Voorts verwerp ik de conclusie van de 
geachte inzender, dat men z.g. uit mijn 
beweringen zou kunnen afleiden, dat men 
dus te Lissabon een plan had opgesteld 
en aanvaard, zonder ook "maar enigs
zins" de financiële konsekwesties te ken
nen. Een dergelijke boute bewering zou ik 
niet gaarne op mijn conto zien geschre
ven. Ik meen, dat ik duidelijk heb be
weerd, dat men te Lissabon nog "op re
delijke wijze" tot een resultaat kwam, 
hoewel later bleek, dat door allerlei om
standigheden de berekeningen niet juist 
waren. Uit de woorden van steller meen 
ik te mogen afleiden, dat hij het de be
rekenaars euvel duidt, dat er geen bur
gerspecialisten op het gebied van prijs
calculaties werden ingeschakeld. 

In de eerste plaats weet ik niet, of dit 
niet gebeurd is en in de tweede plaats 
vraag ik mij toch af, hoeveel beter die 
het hadden kunnen doen. Bij het opma
ken van de berèkeningen moest men vaak 
uitgaan van foto's en beschrijvingen van 
uitrustingstukken, aangezien de Know
how volledig ontbrak. Kan een door de 

inzender bedoeld expert aan de hand van 
een foto of beschrijving een kosten bere
kening maken van een bepaald product, 
dat in Nederland niet wordt vervaar
digd? Dan heb ik diep respect voor hem. 

Neen, de calculaties werden veelal ge
maakt aan de hand van de Amerikaanse 
prijzen, die echter tijdens de Korea-oor
log ineens met 40•/. stegen. Al modderen
de kwam men toch nog tot een resul
taat, dat toentertijd zeker als aanvaard
baar mocht worden beschouwd. Welnu, 
de praktijk wees later anders uit. Opmer
kelijk is de constateri~g van de geachte 
inzender, dat men niet alleen in Neder
land, doch ook elders niet met de oor
spronkelijke duiten uitkwam. Onze cijfe
raars waren toch blijkbaar niet zo heel 
gek, althans bevonden zij zich in goed 
gezelschap. 

• • • 
Uit het gestelde m.b.t. de MAAG moet 

ik tot mijn spijt concluderen, dat de ge
achte inzender niet geheel om niet te 
spreken van geheel niet op de hoogte is 
van de werkwijze van deze instantie en 
de bepalingen, waaraan zij gebonden was. 

Laat ik één aspect dan nog eens duide
Iijk naar voren brengen, teneinde een 
ieder te doen begrijpen, dat de MAAG er 
enerzijds was als uitvloeisel van de Ame
rikaanse hulp aan Nederland en voorts 
dat zij er ook voor moest waken, dat de 
Amerikaanse belastingbetaler het vel no
deloos over de oren zou worden gehaald. 

Via MDAP verkregen wij kosteloos goe
deren, die niet in Nederland werden ge
fabriceerd en niet op gemakkelijke wijze 
konden worden aangeschaft. Hiervoor 
werd dus jaarlijks een behoefte bepaald 
en deze behoefte werd op de Amerikaan
se begroting opgebracht. Zodra echter 
Nederland zich op de een of andere wijze 
goederen zou aanschaffen, die op dit mi
litaire hulpprogramma stonden vermeld, 
werden de aangeschafte hoeveelheden 
automatisch van het programma afge
voerd. Vindt men dit zo gek, als men be
seft, dat de militaire programma's door 
de Amerikaanse belastingbetaler worden 
gefinancierd? Maar dit heeft tot konse
kwentie, dat men bij eigen aanmaak het
zelfde resultaat bereikt en dat men dus 
de goederen· uit eigen zak moet betalen. 
Ad extremo zou men dus een situatie 
kunnen bereiken, dat men het gehele pro
gramma zelf gaat bekostigen. Welnu, daar 
zal ik maar verder over zwijgen. Daar 
hebben we al genoeg over gepraat. 

• • .. 
Enige correcties op foutieve interpre

taties van mijn woorden, alsmede een 
nadere beschouwing over blijkbare fou
tieve interpretaties van zijn woorden mij
nerzijds, zoals de inzender een en ander 
aangeeft in zijn wederwoord, lijken mij 
nu wel op hun plaats. 

Met betrekking tot de Lissabon-confe
rentie heb ik beweerd dat de toen door 
Nederland vastgestelde' bijdrage "in een
heden gerekend" beslist niet overdreven 
kon worden genoemd. De medewerker 
gooit mij nu voor de voeten, dat deze 
redenering niet juist is, want dat na-oor
logse divisies veel duurder zijn dan voor
oorlogse. Tot deze ontdekking was ik ge
lukkig enige jaren geleden al gekomen. 
Maar daar gaat het niet om. Het gaat 
om de noodgedwongen gebrekkige wijze 
waarop men tot de bepaling van de bij
drage moest komen. En als men dan het 
resultaat bekijkt en men ziet, dat voor -
wat betreft de r;rote eenheden het be
reikte resultaat de helft bedraagt van 

Te midden van de prachtige 

Veluwse bossen op de route 

Amsterdam-Zwolle, vormt 

Van zijn kant zegt ere geachte mede
werker nu, dat hij met zijn critiek op de 
vele wijzigingen van het defensie-plan 
niet de Lissabon-conferentie heeft be
doeld. Ik kan het alleen maar jammer 
vinden, dat hij dan in zijn eerste inzen
ding niet wat nauwkeuriger is tewerk 
gegaan, waardoor foutieve interpretaties 
bij de lezer zijn gewekt en die thans al
leen door mijn bestrijding gelukkig kun
nen worden veronzijdigd. Want het is 
toch niet onredelijk, dat men bij het le
zen van de woorden "wanneer men bij 
de legerleiding voorkomende problemen 
van meet af aan juist had geïnterpre-
teerd" automatisch denkt aan Lissabon, 
zijnde de bijeenkomst waar de eerste 
steen werd gelegd. 

• • • 
Ook bij de ideeën omtrent de prioriteit 

bij de opbouw van de Nederlandse strijd
krachten schijn ik de bedoeling van 
de g2achte steller niet goed te hebben be
grepen. Thans zegt hij, dat hij het met 
mij eens is, dat men een Legerkorps har
monieus moet opbouwen, maar dat hij 
ook heeft bedoeld dit te doen, alvorens 
aan de vierde of een vijfde divisie te gaan 
denken. 

Welnu, in de door hem ontwik~elde 

plannen voor de Nederlandse landmacht 
is geen sprake van een vierde of een 
vijfde divisie. Hij spreekt van 1 Leger
korps, bestaande uit twee parate divisies 
en één mobilisabele divisie en uiteraard 
de benodigde legerkorpstroepen. Als prio
riteit van opbouw geeft hij dan aan: eerst 
de parate divisies volledig uitrusten, zo
wel in personele als in materiële zin. 
Daarop volgt als eerste noodzaak vorming 
van de legerkorpstroepen. 

Als een ieder uit deze vaststelling iets 
anders kan lezen, dan dat de legerkorps
troepen worden gevormd nadat de divi
sies volledig gereed zijn, dan begrijp ik 
het niet meer. Deze bewering is dus fou
tief en absoluut onaanvaardbaar zonls ik 
ook heb menen te moeten vaststellen. 
Gelukkig ziet de geachte steller dit blijk
baar ook in, want hij wijzigt zijn inzich
ten zij het dat hij dit doet door te ver
klaren, dat hij het anders heeft bedoeld. 
Nogmaals wil Ik er op wijzen, dat een en 
ander nu aan het licht is gekomen, door
dat ik mij tegen zijn opvatting verzette. 
Zo ik dit niet had gedaan, dan ware een 
foutief denkbeeld door de lezers (niet in
gewijden) meegedragen, waaruit men dan 
weer zou kunnen gaan concluderen, dat 
de militaire experts het allemaal zo ver
keerd doen en waarschijnlijk beter bun 
schoolgeld konden gaan terughalen. · 

Ook met betrekking tot het vleugellam 
(Zie vervolg pag. 5, le kolom) 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

(Vervolg van pag. 4.) 

zijn van vrijwel elke eenheid, omdat het 
materieel nog niet in zijn volle omvang 
Is aangekomen, heeft de geachte mede
werker een n.m.m. te theoretische kijk. 
Deze situatie zal altijd aanwezig zijn, als 
men een leger van de grond af moet op
bouwen. Ongeacht waar men het mate
rieel ook vandaan haalt. Eenvoudig als 
uitvloeisel van de omstandigheden, dat de 
uitrustingstukken nu eenmaal een ver
schillende fabricagetijd eisen en dus nim
mer gelijktijdig klaar zijn. 

Voor wat betreft het gebruik van de 
"vuistregel", dat 1 parate divisie het de
biet oplevert voor 2 mobilisabele divisies, 
kan ik de geachte inzender mededelen, 
dat men in Nederland wellicht een ande
re, betere methode heeft uitgedacht, maar 
dat deze regel in 1955 nog op H. Q. 
LANDCENT te Fontainebleau werd toe
gepast bij het nagaan of het voor Neder
land mogelijk zou zijn een tweede parate 
divisie op te richten. Voorts was de door
slaggevende factor bij deze berekeningen 
de ~aarlichting en niet zoals steller meent 
het aantal technici. Het zou mij te ·ver 
voeren de juistheid hiervan aan te tonen. 
Ik volsta alleen maar met de opvattingen 
weer te geven van een hypermodern in
ternationaal hoofdkwartier. 

Mijnheer de Redacteur. Teneinde niet 
te veel van Uw plaatsruimte te vergen 
wil ik het hierbij laten, echter niet zon
der een waarschuwend woord te laten 
horen. De door mij aangevochten artike
len betreffen een gebied, waarop het me
rendeel van de lezers niet thuis is. Het 
gevolg hiervan is, dat men alles onvoor
waardelijk aanneemt, wat door de betrok
ken deskundige wordt beweerd, net zo 
als ik geneigd ben om onvoorwaardelijk 
te accepteren, wat door de landbouwdes
kundige op zijn gebied zal worden be
weerd. En hier doet zich dus een bijzon
der gevaar voor als de betrokken artike
len niet brandschoon zijn. Zij wekken dan 
wellicht een volkomen verkeerde mening 
bij de lezer. Of de artikelen van de ge
achte inzender brandschoon zijn wens ik 
niet te beweren, maar gezien mijn eigen 
reacties moge toch wel voldoende blij
ken, dat zij in ieder geval als aanvecht
ba~r mogen worden bestempeld. Dat de 
redactie in eerste aanleg blijkbaar voor 
tweeëerlei uitleg vatbaar was en dus in 
zich al de gevaarlijke kiemen droeg van 
verkeerde uitleg is alleen maar spijtig 
te noemen. 

Ik wil dan besluiten met de hoop uit 
te spreken, dat de geachte lezer niet de 
mening zal zijn toegedaan, dat er tussen 
mij en de geachte medewerker een per
soonlijk antagonisme zou bestaan, want 
ik ken de geachte medewerker niet per
soo.nlijk. Mijn reactie, die wellicht wel 
eens· fel mag worden genoemd, is alleen 
maar ingegeven door de gedachte het 
goede te dienen onder het motto: Du choc 
des opinions jail!it vérité. 

ONS VERKIEZINGSFONDS 
Nagekomen giften 

In tle afgelopen week ontvingen wij 
nog van een tweetal afdelingen een gift 
voor ons Verkiezingsfonds, t.w.: 

Warffum ............... f 155.-
Bloemendaal . ... .... . f 364.-

0ok aan deze afdelingen hartelijk dank 
voor de steun, welke wij van hen mach
km ontvangen. 

SIDNEY J. VAN DEN BERGH, 
Penningmeester. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

UIT DE PARTIJ 
Naarden boekte flinke 

ledenwinst 
De afdeling Naarden vergaderde vori

ge week onder voorzitterschap van mr. 
P. F. C. van Geer. De bestuursleden 
mevr. Horsman-Witsenburg, mevr. Bmn
Docters van Leeuwen en de voorzitter 
werden herkozen. 

Aan het verslag van de propaganda
commissie ontlenen wij, dat in de maan
den december '58 tot maart '59 veertien 
huisbijeenkomsten voor belangstellende 
kiezers werden belegd; ruim 800 Naar
dense burgers en burgeressen werden 
hiertoe uitgenodigd. Een bevredigend 
aantal gaf aan die uitnodiging gehoor, 
waardoor de liberale gedachte kon wor
den uitgedragen; bovendien nam door 
deze actie het aantal leden met 27 % 
toe. Zij, die zich eigenlijk wilden opgeven 
maar zulks tot nu toe verzuimden, kun
nen dit nog steeds doen bij de secretaris, 
Graaf Willem de Oudelaan 9, Tel. 7618. 

Nieuws uit Aduard 
De afdeling Aduard belegdè op 3 april 

haar jaarvergadering. 
In de samenstelling van het bestuur 

Nu het toeristen-

verkeer op gang 

begint te komen, 

krijgen de West

duitse grensposten 

voor het verkeer 

naar Berlijn han

den vol werk. De 

drukte bij de door

laatpost Dreilinden 

bewijst, dat er een 

druk verkeer is 

naar de omstreden 

stad. 

kwam wijziging door het aftreden van 
mevr. Gerber-Kits en de heer J. Poppe
ma. 

In hun plaatsen werden gekozen mevr. 
Hamming-Nieuwhuis en de . heer 0. J. 
Blomsma. 

Na het afwerken van de huishoudelijke 
agenda, was er gelegenheid tot het stel
len van vragen aan wethouder Poppinga 
en raadslid Blomsma. 

Diverse gemeentelijke aangelegenheden 
kwamen hierbij aan de orde. 

In zijn slotwoord bracht de voorzitter 
namens de vergadering en het bestuur 
mevr. Gerber hartelijk dank voor al het
geen ZIJ m haar functie van penning
meesteresse voor de afdeling heeft ver
richt. 

Conferentie over het vraagstuk 
van de Vriihandelszone 

De Europese Beweging in Nederland 
houdt op dinsdag 28 april a.s. in het 
Groothandelsgebouw te Rotterdam een 
conferentie gewijd aan het vraagstuk van 
de vrijhandelszone. Als sprekers zullen 
optreden de heren dr. S. L. Mansholt, vi
ce-voorzitter van de Commissie der E.E.G. 
en prof. dr. J. Zijlstra, minister van Eco
nomische Zaken en Financiën a.i. 

De bijeenkomst zal een openbaar .ka
rakter dragen. Leden onzer Partij, die 
zich voor dit vraagstuk interesseren en 
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de conferentie wensen bij te wonen, ge
lieven hiervan tijdig schriftelijk opga
ve te doen aan het Algemeen Secretariaat 
van de VVD, Koninginnegracht 61 te 
's Gravenhage, hetwelk dan zorg zal dra
gen, dat de benodigde uitnodigingen door 
de Europese Beweging zullen worden 
toegezonden. 

Vergadering 
Kamercentrale Leeuwarden 
Op vrijdag 10 april werd in Hotel de 

Klanderij te Leeuwarden een ledenverga
dering van de Kamercentrale Leeuwar
den gehouden. De voorzitter de heer B. C. 
Algra jr. heette in het bijzonder de af
gevaardigden van de nieuwe afdeling 
IJlst van harte welkom. 

We mogen, aldus de voorzitter, ondanks 
de voor de VVD verheugende verkiezings
uitslag niet op onze lauweren gaan rus
ten. Vooral in Friesland moet hard wor
den aangepakt om onze verbeterde po
sitie te kunnen handhaven. 

Uitvoerig werd de gevoerde propagan
da bij de Kamerverkiezingen besproken. 
De voorgestelde financiële regeling werd 
met algemene stemmen goedgekeurd. 

Algemeen was men van mening, dat bij 
de bestuursverkiezingen men bij uitzon
dering tot herbenoeming van afgetreden 
bestuursleden moet overgaan. 

Concentratie VVD-afdelingen 
in Anloo 

Op 10 april werd te Annen een vet·gade
ring gehouden van de bestuursleden der 
VVD afdelingen Annen/Eext en Anner
veen, beide in de gemeente Anloo en 
enige genodigden, onder leiding van on
ze propagandist de heer 0. de Vries te 
Groningen. 

Er werd besloten in de gemeente Anloo 
één afdeling te vormen, terwijl in elk der 
dorpen een bestuurslid als steunpunt zal 
fungeren. Voorzitter werd de heer W. 
Buiter te Eext, terwijl tot secretaris- pen
nigmeester werd benoemd de heer G. E. 
Schuth C. 325a te Annen. 

Dagelijks- en Hoofdbestuur 
vergaderden 

Zaterdag 11 april kwam op het Alge
meen Secretariaat te 's Gravenhage het 
Dagelijks Bestuur der Partij bijeen ter 
bespreking van een groot aantal huishou
delijke zaken. 

In de namiddag vergaderde het Hoofd
bestuur. Onderwerp van bespreking was 
o.m. de Beschrijvingsbrief voor de Alge
mene Vergadering te Vlissingen en de 
uitslag van de op 12 maart j.l. gehouden 
Tweede Kamerverkiezing. 
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zijn beroepsbevolking blijvend aan 
zich te binden en aldus werk en 
brood zal kunnen verschaffen ook 
aan de nakomelingen van de thans 
levende generatie. Mits: de moge· 
lijkheden, welke door het Deltaplan 
worden geboden, ook volledig wor
den aangegrepen. 

Zo wordt, naar onze Zeeuwse 
geestverwant vermeldde, verwacht 
dat door de Deltawerken vóór de 
afsluitdammen zich uitgestrekte 
stranden zullen vormen. Hierdoor 
zal de Zeeuwse kust één aaneenge-

sloten stuk strand van vele tien
tallen kilometers gaan vormen. 

Welk een mogelijkheden liggen 
hier! Zeeland zal hiermede recrea
tieterrein van West-Europa kun
nen worden. Een onderzoek naar 
de thans reeds bestaande omvang 
van het recreatiewezen heeft trou
wens aan het licht gebracht, dat 
het totaal bedrag aan buitenland• 
se valuta, dat door de plaatselijke 
middenstand bij de banken in het 
seizoen 1956 is gewisseld tegen Ne
derlands geld, een bedrag van 
reeds f 50 miljoen welkome devie
zen heeft bedragen. 

De heer Kammeraad zei nog 
meer, maar wij willen hier eindigen 
met onze Zeeuwse vrienden nog 
eens voor te houden wat de heer 
Kammeraad in 1957 reeds kon ge-
tuigen: Wij Zeeuwen zijn dus in 
het geheel niet pessimistisch om
trent de ontwikkelingsmogelijkhe· 
den van Zeeland in de toekomst. 

En hij voegde daar het trotse 
woord aan toe: Er moet alleen 
worden aangepakt en daar zijn wij 

dadelijk - toe bereid. 
* * "' 

Bereidheid tot aanpakken, dat 
is het, dat de Zeeuwen be

zielt. Wij zijn ervan overtuigd, dat 
diezelfde bereidheid en werklust 
ook onze Zeeuwse geestverwanten 
bezielen met betrekking tot het 
uitdragen van de liberale doelstel
lingen in onze Zuidwestelijkste 
provincie. 

De uitslagen van de laatste ver· 
kiezingen hebben daar gelukkig 
ook geen twijfel aan laten bestaan!. 

A.w. A. 
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De Gemeenteraad van Den Haag is op 2 april j.l. begonnen met de behandeling 
van de begroting voor 1959. Het is natuurlijk niet mogelijk uitvoerig op alle vraag
stukken, welke. daarbij ter sprake zijn gekomen, uitvoerig in te gaan, maar wel willen 
wij, gelijk ook in vorige jaren, aandacht schenken aan hetgeen de voorzitter van 
onze thans 11 leden tellende Raadsfractie, bij de algemene beschouwingen, naar 

voren heeft gebracht. 
De heer K. J. Nieukm·ke die naast liberaal nestor van de Haagse Raad, sinds de 

nieuwe samenstelling, ook vo~rzitter van de V.V.D.-fraetie is geworden, zei o.m.: 

Samensmelting commissies 

Gaarne wil ik iets zeggen over de sa
menstelling der commissies van bijstand. 

Hierbij is na de totstandkoming van de 
Raad in zijn nieuwe samenstelling geen 
andere lijn gevolgd dan gebruikelijk was 
sedert 1946, toen ik mijn eerste intrede in 
de Raad deed. Die lijn was, dat alle frac
ties, met uitzondering van de communis
tische, in elke commissie vertegenwoor
digd moesten zijn. In die commissies, 
waarin na deze eerste verdeling, nog een 
restzetel overbleef, werd deze toegewe
zen aan de grootste fractie, met name 
aan die van de Partij van de Arbeid. Lo
gisch volgt hieruit dat bij het vacant ko
men van een tweede restzetel deze zou 
toekomen aan de tweede fractie in getal
sterkte, in casu dus aan die van de V.V.D. 
In de voorbesprekingen over de verdeling 
der zetels in de daartoe aangewezen com
missie van vertegenwoordigers van de 
verschillende fracties, heeft niemand der 
aanwezigen zich er tegen verzet de eer
ste restzetel toe te wij zen aan de Partij 
van de Arbeid. De confessionele vertegen
woordigers en in het bijzonder de Pro
testant Christelijke verzetten zich echter 
wèl tegen de consequente doorvoering 
van deze lijn ten opzichte van de tweede 
fractie in getalsterkte, in casu die van de 
V.V.D. De Protestant Christelijke groepe
ring bestond voorheen uit twee afzonder
lijke fracties en had dientengevolge in 
elke commissie twee zetels gehad. 

Daar de Protestant Christelijke groep 
echter tot één fractie was samengebun
deld was er geen aanleiding intern de 
status van 2 fracties te handhaven. Dien
tengevolge kwam er in diverse commis
sies een tweede restzetel vrij, waarop de 
V.V.D., naar mijn mening terecht, aan
spraak mocht maken. 

Voor een goed begrip van de gang van 
zaken tijdens de onderhandelingen voor 
hen, die deze niet hebben bijgewoond, 
merk ik op, dat noch de Protestant Chris
telijke groep, noch de K.V.P. daarbij ge
tornd hebben aan de Surpluszetels van de 
Partij van de Arbeid. Men kan dit uitleg
gen als een taktische zet om de Partij 
van de Arbeid mee te krijgen om de 
V.V.D. een veer te doen laten, waarbij de 
P.v.d.A. buiten schot bleef, redelijk was 
dit standpunt niet. Ik heb waardering 
voor het feit, dat de Partij van de Arbeid 
zich niet heeft laten verleiden aan dit 
spelletje mee te doen. 

Eerst nadat in de slotbespreking de de
finitieve standpunten waren vastgesteld, 
werd ik, twee dagen voordat de beslissing 
in de Raad moest volgen, door de Pro
testant Christelijke groep benaderd met 
de suggestie de gehele verdeling der ze
tels opnieuw te bezien op basis van een 
geheel andere methode van verdeling, 
waarbij ook de Partij van de Arbeid een 
veer zou moeten laten. Dit nu leek mij 
onaanvaardbaar. Ten eerste, omdat ik dit 
onzerzijds unfair zou hebben gevonden 
tegenover de Partij van de Arbeid, waar
bij men zich wel moet realiseren, dat de
ze er zich niet over verheugde, dat haar 
krachtigste principiële tegenspeelster met 
een grote sprong was vooruitgegaan, doch 
niettemin objectief en correct tegenover 
ons had gehandeld. Ten tweede, omdat 
ik het niet juist achtte alles weer op losse 
schroeven te zetten, van meet af aan met 
nieuwe onderhandelingen te beginnen, 
met als gevolg dat de samenstelling der 
commissies in de eerste zitting van de 
Raad in zijn nieuwe samenstelling geen 
voortgang zou kunnen hebben, met alle 
storende gevolgen van dien. 

Dit neemt niet weg, dat ik van mening 
ben, dat traditie geen wet van Meden en 
Perzen is en dat mijn fractie ten opzichte 
van een verandering in de methode van 
samenstelling van de commissies niet 
à priori afwijzend staat, indien in de 
praktijk zou blijken, dat de thans gevolg
de gedragslijn tot een onevenredige in
vloed van één of meer fracties zou lei
den. Dit moet dan echter tijdens de voor-

besprekingen en niet achteraf worden ge
steld, alleen met het kennelijk doel om 
voor zichzelf meer zetels op te eisen na
dat men daarin op andere wijze niet is 
geslaagd. Ik erken dat de commissies van 
bijstand in bepaalde gevallen invloed 
kunnen uitoefenen op de besluitvorming 
van Burgemeester en Wethouders. Dit is 
hun taak en het zou treurig zijn als het 
anders was. Ik betreur het dan ook, dat 
de Protestant Christelijke groep, heeft ge
meend in het voorlopig verslag de mening 
te moeten verkondigen, dat de noodzake
lijke goede onderlinge verstandhouding, 
welke ondanks· politiek verschil van in
zicht dient te worden nagestreefd, in ge
vaar is gebracht. Ik geloof niet aan 
dit gevaar, daarvoor acht ik alle 
raadsleden, zonder uitzondering te ver
standig. Indien het nochtans zou dreigen, 
dan is die dreiging uitsluitend (en tot 
nog toe gelukkig alleen theoretisch op 
papier) aanwezig bij de Protestant Chris
telijke fractie en draagt zij d;:~arvoor de 
volle aansprakelijkheid. 

Onzerzijds wil ik wel verklaren, dat wij 
een goede onderlinge verstandhouding 
met alle raadsleden, ook met die van de 
Protestant Christelijke fractie op zeer ho
ge prijs stellen en er naar zullen blijven 
streven deze te handhaven. 

De heer Oud heeft te kennen gegeven 
dat de V.V.D. samengaan in de regering 
met de Partij van de Arbeid voor de ko
mende periode afwijst. Ik wil namens mijn 
fractie uitdrukkelijk verklaren, dat hier
uit niet de gevolgtrekking mag worden 
gemaakt dat onze fractie samengaan met 
de Partij van de Arbeid in het College 
van Burgemeester en Wethouders nu ook 
afwijst of dit zou behoren te doen. Er is 
een essentieel verschil tussen de wetge
vende taak van het Parlement en de be
stuurlijke taak van de Gemeenteraden. 
In de eerste voert de politiek de boven
toon. In de Raad gaat het veel meer om 
aangelegenheden die met politiek slechts 
zijdelings of niet te maken hebben. De on
mogelijkheid van samenwerking in het 
topcollege, omdat men dan in het kielzog 
van een andere partij terecht zou komen, 
is daardoor in de Raad niet aanwezig. De 
verhouding van de Raad tot het- College 
van Burgemeester en Wethouders is ook 
een geheel andere dan die van de Rege
ring tot de beide Kamers van de Staten
Generaal. Dit behoef ik in dit gezelschap 
niet nader uiteen te zetten. Vandaar dat 
wij er ons zeer wel mede kunnen vereni
gen, dat wethouders van onze Partij naast 
die van de Partij van de Arbeid (zo goed 
als naast die van de andere partijen) in 
het college aanwezig zijn. 

Samenwerking met andere 
gemeenten 

Wat de samenwerking met andere ge
meenten betreft zou ik er mijn voldoening 
over willen uitspreken dat geconstateerd 
mag worden dat deze over het algemeen 
in een geest van wederzijds begrip voor 
elkaars belangen plaats heeft. Het Indus
trieschap Plaspoelpolaer is hiervan een 
sprekend voorbeeld. 

Met betrekking tot Wilsveen wil ik 
volstaan met uitdrukking te geven aan de 
instemming waarmede mijn fractie de 
mededeling van Burgemeester en Wethou
ders over het standpunt van de regering 
heeft ontvangen. Het zal echter zaak zijn 
voorbereidingsmaatregelen voorzover mo
gelijk, thans reeds aan te vatten en daar
bij de ontwikkeling op de voet te volgen 
om elke onnodige vertraging bij de uit
voering te voorkomen. Daarvoor zal het 
ook nodig zijn de bestuursvorm van de 
Haagse agglomeratie in nauw contact met 
de andere hierbij betrokken gemeenten, 
zo spoedig mogelijk ter discussie te bren
gen. Aangezien de Minister al heeft mede
gedeeld, dat hij over het wetsontwerp be
treffende de Haagse agglomeratie de ad
viezen van de betrokken gemeentebestu
ren zal inwinnen, zouden wij er op willen 
aandringen zo spoedig mogelijk een com-

missie ad hoc in te stellen, die deze zaak 
kan voorbereiden. 

Toen enkele jaren geleden het besluit 
werd genomen een bedrijfseconomische 
adviseur aan te stellen, gebeurde dit in 
de verwachting, dat dit zou leiden, ener
zijds tot een betere coördinatie tussen de 
verschillende diensten, die op bepaalde 
terreinen met elkaar te maken hebben, 
anderzijds tot een interne doelmatiger 
werkwijze bij de diverse diensten. Het is 
dan ook geen wonder dat van de zijde van 
vrijwel alle fracties de vraag is gesteld 
wat sedert het tijdstip dat de economische 
adviseur aan het werk is gegaan nu precies 
op dit gebied is bereikt. Hoewel het ant
woord van het college hierop vrij uit
voerig is en een opsomming geeft van een 
reeks onderwerpen, welke in studie wor
den genomen, ben ik over de omvang van 
de op advies van de economische adviseur 
tot nog toe verkregen resultaten niet veel 
wijzer geworden. Het enige positieve re
sultaat dat genoemd wordt waaraan men 
enig houvast heeft is: op rond 10.000 amb
tenaren in de afgelopen 12 maanden een 
vermindering van ruim 130 man. Het is 
echter de vraag of zonder advies van 
deskundige zijde niet eveneens afvloeiing 
van personeel zou hebben plaats gehad, 
b.v. door de aanschaffing van werktijd
besparende machines, welke toch zou heb
ben plaatsgehad. Aan de andere kant moet 
men in aanmerking nemen dat de stads
uitbreiding en de toename van de bevol
king tot noodzakelijke uitbreiding van 
personeel kan leiden. Dit moet men dus 
verdisconteren in het verkregen uitein
delijk resultaat van besparing van man
kracht, de vrouwelijke personeelskrach
ten daarbij inbegrepen. Het is mij dan ook 
onmogelijk gebleken uit de verstrekte ge
gevens een conclusie te trekken, welke 
een oordeel zou wettigen over de vraag 
of de gang van zaken een bevredigend 
verloop heeft gehad. 

Wel is mij bekend, dat b.v. bij de dienst 
van Gemeenteplants'oenen een geheel an
dere indeling van de kwekerij is tot stand 
gekomen, die tot aanmerkelijke bezuini
ging moet bijdragen. Ik weet niet Of en 
in hoeverre de economische adviseur 
daarin de hand heeft gehad. Evenmin is 
mij bekend hoeveel arbeidsuren er door 
worden bespaard en of afvloeiing van 
personeel, welke inbegrepen is in de voor
noemde 130 man, hieruit is voortgevloeid. 

In ieder geval ben ik overtuigd, dat 
hier een woord van bijzondere waarde
ring aan het adres van de Directeur van 
de Dienst van Gemeenteplantsoenen op 
zijn plaats is. 

Verheugend is het ook in de memorie 
van antwoord te lezen, dat van de zijde 
van de directeur van Gemeentewerken 
alle begrip en medewerking wordt onder
vonden om een aan de gang zijnd onder
zoek tot een effectief resultaat te brengen. 
Ik zou zo zeggen, M. de Voorzitter, dit 
zal toch bij alle andere directeuren van 
Diensten ook te verwachten zijn, anders 
zouden zij beslist niet uit goed directeurs
hout gesneden zijn. Wat echter de positie
ve bezuinigingsresultaten zijn, welke 
rechtstreeks zijn voortgevloeid uit de be
moeiingen vim de economische adviseur, 
daarover tast ik, ondanks het lijstje van 
onderwerpen die in studie zijn, nog steeds 
in het duister. Ik begrijp heel goed dat 
het noemen van besparingsb e d r a g e n 
een hachelijke onderneming is. De Direc
teur van de Plantsoenendienst heeft ech
ter, tijdens een bezoek aan zijn Dienst 
door de leden van de Commissie voor de 
Plaatselijke Werken, op instigatie van de 
Wethouder van Openbare Werken, een 
duidelijke uiteenzetting gegeven hoe en 
waardoor bezuiniging is bereikt, zonder 
dat hierbij cijfers worden genoemd. 

Het moet toch mogelijk zijn op dezelfde 
wijze aan de Raad een duidelijk beeld te 
verschaffen van waar, hoe en wanneer 
aanwijsbare bezuinigingen zijn verkregen. 
Ik zou het op prijs stellen te vernemen 
of Burgemeester en Wethouders bereid 
zijn de Raad, liefst op korte termijn, b.v. 
in de vorm van een rapport, een derge
lijk beeld te geven. 

Ik zou het nog meer op prijs stellen 
indien Burgemeester en Wethouders daar
aan hun conclusie wilden vastknopen inet 
betrekking tot hun waardering over de 
bereikte resultaten en daarbij wilden ver
melden of zij op het standpunt staan dat 
op dezelfde weg moet worden doorge
gaan. 

Om misverstand te voorkomen moge ik 
er op wijzen, dat mijn betoog niet beoogt 
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bij voorbaat een blijk van ontevreden
heid te geven over de gang van zaken en 
de bereikte resultaten, doch uitsluitend 
de bedoeling heeft een beter inzicht hier
in te verkrijgen, zodat wij in staat zullen 
zijn ons een oordeel te vormen, hetgeen 
met de tot nog toe verstrekte gegevens 
niet hei geval is. 

Congrasgebouw 

Ondanks alles wat ovet· de stichtir,g van 
een congreq:;cbouw reeds bij vorige gele
genheden te berde is gebracht kan ik niet 
nalaten hierover toch nog iets te zeggen. 

De grote bijval, die de desbetreffende 
plannen van de heer Oud hebben ontmoet, 
is verheugend, al is op detailpunten nog 
wel verschil van inzicht aanwezig. Deze 
komen echter pas aan de orde als de plan
nen ter uitvoering aan de Raad zullen 
worden voorgelegd. Ik acht het dus pre
matuur daarover thans te spreken. Het 
heeft ons verheugd in de Memorie van 
Antwoord te lezen dat door het Parle
ment aan onze opzet gulle steun wordt 
verleend, waaruit ik meen te mogen af
leiden dat men ook daar het n a ti o n 1 e 
belang van het stichten van een behoor
lijk congresgebouw in Den Haag hoog 
aanslaat. 

Zeer in het bijzonder heeft het ons ver
heugd dat het bedrijfsleven, mede ge
ïnspireerd door de boeiende en enthou
siaste rede, welke de Burgemeester ter 
zake in een bijeenkomst in de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken heeft gehouden, 
spontaan bereid is gevonden, mede haar 
schouders onder het werk te zetten en 
een belangrijk bedrag op tafel te brengen. 

Ik spreek de hoop uit, dat de Regering 
tevens doordrongen zal zijn van het grote 
belang dat met een s p o e d i g e verwe
zenlijking van de plannen op het spel 
staat. 

Met grote voldoening heb ik dan ook 
geconstateerd dat op de begroting 
f 150.000,- is uitgetrokken voor voorberei
dingskasten inzake het congresgebouw. 
Intussen heb ik uit de pers vernomen dat 
Amsterdam van de R.A.I. een nieuwe hal 
met congreszaal voor 1200 personen, voor
zien van de modernste installaties, à rai
son van f 7.000.000,- heeft geprojecteerd, 
waarvoor de rijksgoedkeuring reeds is af
gekomen, hetgeen te meer doet vrezen 
dat de Rijksgoedkeuring voor ons congres
gebouw te lang op zich zallaten wachten. 
Wij komen zodoende in het achterschip 
waardoor de reeds genoemde nadelige ge
volgen voor Den Haag zich nog accen
tueren en accuut worden. 

Ik twijfel niet aan de voortvarendheid 
van het college en in het bijzonder niet 
aan die van de burgemeester in zake de 
aandrang, die bij de minister wordt uit
geoefend, om de rijksgoedkeuring onver
wijld nu ook voor Den Haag te verlenen, 
maar ik geloof, dat het goed is, dat de 
Raad zich duidelijk uitspreekt dat hij 
hierbij als één man achter het college 
staat, hetgeen ik dan bij deze namens 
mijn fractie doe. 
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Openingsrede van prof. Oud op de 
i.es hun p ........ 

\~lissing~'ê& ... Jáarvergadering .. ;~ 

De houding van de J!~. fl. D. tegenover de Kabinetsformatie 

Ruim een jaar is verstreken sedert WIJ m 
Hengelo op de laatste dag van de maand febru
ari 1958 in onze gewone jaarlijkse algemene 
vergadering bijeen waren. Het is een jaar ge
weest, rijk aan gebeurtenissen. Op het terrein 
van de binnenlandse politiek speelden zich niet 
minder dan drie verkiezingen af. Achtereen
volgens werden de Provinciale Staten, de ge
meenteraden en de Tweede Kamer der Staten
Generaal opnieuw samengesteld. 

Dat de kiezers ook voor de Kamer op zo kor
te termijn naar de stembus zouden worden ge
roepen, daarvan hadden wij op die laatste fe
bruaridag van het vorige jaar geen weet. Het 
waren uitsluitend de verkiezingen voor Staten 
en raden, waarop wij ons hadden ingesteld en 
de algemene vergadering wan voor ons tevens 
de liberale wapenschouw, die wij gaarne aan 
een verkiezingsstrijd laten voorafgean. 

W~j hadden zeker geen reden om de stembus
strijd van het voorjaar van 1958 zonder ver
trouwen tegemoet te gaan. Toen ik in mijn 
openingsrede voor onze Hengelose vergade
ring enige aandacht wijdde aan het feit, dat wij 
het tweede lustrum van onze V.V.D. konden 
vieren, mocht ik er op wijzen, dat het ons in 
de achter ons liggende tien jaren goed was ge
gaan. De partij had zich niet alleen kunnen 
consolideren, doch zij had haar invloed in de 
vertegenwoordigende lichamen in behoorlijke 
mate zien stijgen. 

De Kamerverkiezingen van 1948 en van 1952 
hadden ons achtereenvolgens de winst van 
twee en van één zetel opgeleverd. Wij waren in 
de Kamer van honderd geklommen van 6 
op 9 zetels. In 1956 waren wij stabiel gebleven. 
In het licht van de geweldige zuigkracht, die 
de destijds voor de laatste maal door Dr. Drees 
aangevoerde lijsten van de P.v.d.A. hadden ver
toond en waaraan de protestantse partijen van 
de rechterzijde maar kwalijk weerstand had
den kunnen bieden, was dit een zaak van grote 
betekenis, die ons voor de toekomst goede ver
wachtingen mocht doen koesteren. 

In de Tweede Kamer was onze positie na de 
kabinetsformatie van 1956 dezelfde gebleven. 
Wij bleven oppositie. Wij hebben die oppositie 
zeer constructief gevoerd. Nimmer hebben wij 
ons op het standpunt gesteld, dat wij alles wat 
van de regering kwam moesten afkeuren, om
dat wij voor de samenstelling van het kabinet 
geen sympathie hadden. Wat in onze ogen goed 
was, hebben wij gesteund. Ook hebben wij me
nigmaal gepoogd in regeringsvoorstellen ver
beteringen aan te brengen en succes is daarbij 
allerminst uitgebleven. Ik heb daarvan bij her
haling voorbeelden gegeven en mag mij ervan 
onthouden dit vanavond opnieuw te doen. 

Wij hadden dus zeker geen reden de uit
spraak der kiezers te vrezen, doch het was toch 
voor ons allen een grote verrassing, dat de 
stembus voor de Staten zo zeer te onzen gn1 . .ste 
bleek te spreken. Gij herinnert U, dat op de 
grondslag van de bij deze verkiezing verkre-

gen resultaten het aantalleden van onze Twee
de Kamerfractie, dat na de uitbreiding der Ka
mer tot 150 leden op 13 was gekomen, tot 17 
zou zijn opgeklommen. Ons aantal Statenleden 
onderging dan ook een belangrijke uitbreiding 
en mede in de colleges van Gedeputeerde Sta
ten zagen wij onze positie versterkt. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen ging de 

lijn van ons stemmencijfer verder naar boven. 
Belangrijke vermeerdering van onze invloed 
niet slechts in de raden, maar ook in de colle
ges van Burgemeester en Wethouders was 
daarvan het gevolg. Wij hebben daarbij met 
bijzondere vreugde geconstateerd, dat ook on-

derscheidene van onze vrouwelijke raadsleden 
tot het wethouderschap werden geroepen. (ap
plaus) 

Ik mag mij in dit verband een enkele opmer
king veroorloven omtrent de samenstelling van 
deze colleges in het algemeen. De omstandig
heid, dat wij bij de laatste Kamerverkiezing het 
standpunt hebben ingenomen, dat onzerzijds 
geen medewerking zou kunnen worden ver
leend aan de vorming van een kabinet in sa
menwerking met de P.v.d.A., heeft er toe ge
leid, dat hier en daar in gemeenteraden van on
ze kant werd verklaard, dat daarin geen reden 
was gelegen om in een college van Burgemees
ter en Wethouder!'! de samenwerking met so
cialisten te weigeren. Deze verklaringen waren 
volkomen juist, doch evenzeer overbodig. En 
overbodige verklaringen brengen altijd het ge
vaar met zich van misverstand. 

Van zo'n misverstand zou men het slachtof
fer zijn, indien men uit een dergelijke verkla
ring zou afleiden, dat wij van oordeel zouden 
zijn, dat het politiek beginsel bij het gemeen-

telijk beleid geen rol zou spelen. Zo is het be
paald niet. Al mag de politiek in onze raden 
minder op de voorgrond treden dan in de Sta
ten-GeneraJ!,l, er zijn toch verschillende ter
reinen, waarop ook in de gemeente het staat
kundig beginsel een belangrijke invloed moet 
hebben bij het bepalen van een standpunt. 

De reden, waarom het bij de samenstelling 
van een college van Burgemeester en W ethou
ders anders ligt dan bij een kabinetsformatie . ' 
IS van heel andere aard. De verhouding tus-
sen zo'n college en een gemeenteraad is van die 
tussen de ministers en de Kamers totaal ver
schillend. Het college verhoudt zich tot de raad 
als een dagelijks bestuur tot een algemeen beH 
stuur. Daarom is er alles voor te zeggen, dat 
het in zijn samenstelling zoveel mogelijk een 
afspiegeling is van de verhoudingen in de raad. 
Maar daarom ontbreekt dan ook voor het col
lege de eis van homogeniteit, die men voor een 
kabinet moet stellen. 

Voor het regeringsbeleid is iedere minister 
verantwoordelijk. Is hij het met een kabinets
besluit niet eens dan kan hij zich van zijn ver
antwoordelijkheid voor dat besluit alleen ont
doen door heen te gaan. V oor een wethouder 
geldt dit niet. Blijft hij in de vergadering van 
het college in de minderheid, dan is hij volko
men gerechtigd daarvan in de vergadering van 
de raad te doen blijken. Ook mag hij in zijn hoe
danigheid van raadslid zijn stem uitbrengen 
tegen een voorstel van het college, waarmede 
hij het niet eens is. 

Diegenen Uwer, die aanwezig zijn geweest 
op de studieconferentie, die onze Vereniging 
van Staten- en Raadsleden in november van 
het vorig jaar in Woudschoten heeft belegd, 
zullen zich herinneren, dat ik in mijn voor
dracht over de grondbeginselen van ons ge
meentebestuur daarop het volle licht heb doen 
vallen. 

Van rechtstreekse betekenis waren de Sta
ten- en raadsverkiezingen voor de verhouding 
tussen het kabinet en de Staten-Generaal niet. 
Niemand heeft dan ook de eis gesteld, dat met 
het oog op de uitkomst van die verkiezingen de 
samenstelling van het kabinet opnieuw in over
weging zo~ worden genomen. Zou tussentijds 
geen conflict tussen regering en Kamer zijn 
ontstaan, dan zou het kabinet zijn bewind tot 
de verkiezingen van 1960 hebben kunnen voort .. 
zetten en zou de vraag der kabinetsformatie 
eerst na deze verkiezingen opnieuw aan de orde 
zijn gekomen. 

(Zie vcrvolg pag. 4 en 5) 

ATTENTIE ! ! ! ATTENTIE! ! ! 
Luistert op vriidag, 1 mei a.s., van 
19.20-19.30 uur over de zender Hil
versum I (402 m) naar 

"DE STEM VAN DE V.V.D." 
Spreker: mr. H. v a n R i e I 



TRIJBEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof wijk reeds een beschouwing gewijd aan 
het huurprobleem. Onder alle politieke 
partijen, zei hij, bestaat wel de ()Ver
tuiging, dat men op een huurverhoging 
moet aansturen. Ook de PvdA moet dit 
toegeven, al zegt zij dan dat hiermee 
nog een jaar moet worden gewacht. 

Begroting Volkshuisvesting en Bouwniiverheid in Eerste Kamer 
• Hardnekkig misverstand over rapport Teldersstichting • Zii wil 
huurverhoging mèt compensatie • Voor de ene helft door belas
tingverlaging, voor de andere helft door priisdaling of loonstiiging 
• Uiteenzetting van prof. dr. H. J. Witteveen - Beschouwingen van 
mr. dr. R. baron de Vos van Steenwiik over het huurprobleem. 

De rechtvaardigheid tegenover de huis
eigenaren eist een huurverhoging, maar 
huurve1·hoging en terugkeer naar een 
vrije markt is vooral ook nodig om een 
normale doorstroming van grote naar 
kleine woningen te bevorderen. Tal van 
personen blijven in te grote oudere wo
ningen, omdat zij bij verhuizing naar een 
kleinere woning, meer huur moeten be
talen. Volgens het rapport van de Telders

stichting dient bij huurverhoging 
de helft van deze lastenverzwaring voor 
de huurders te worden opgevangen door 
belastingverlaging en de andere helft 
door prijsdaling of loonstijging. 

Ten eerste, zei hij, vindt men in dat 
rapport de compensatie door verlaging 
van de omzetbelasting en grondbelasting 
en dan staat er: "de andere helft van 
de noodzakelijke huurverhoging van circa 
50 procent zal dan door de huurders 
zelf moeten worden gedragen". 

Daar is het weliswaar niet mee af, 
vervolgde de heer Broeksz, want men 
zegt: er zal wel ruimte komen in de Io
nen en dan kan het daardoor worden 
opgevangen. Als men toch "loonronde" 
bedoelt, is het prettig als dat duidelijk 
wordt gezegd. Voorshands blijf ik van 
mening, dat er geen loonronde door de 
heren wordt gewenst. . . . 
Het deskundige antwoord kwam van 

onze geestverwant prof. dr. H. J. 
Witteveen, die mede het rapport heeft 
opgesteld. Wanneer men de passage in 
haar geheel "onbevooroordeeld" overziet, 
zei hij, dan is deze bijronder duidelijk, 

Er is in deze passage gezegd, dat de 
huurverhoging ruw genomen voor de 
helft door belastingverlaging wu worden 
gecompenseerd en voor de andere helft 
door de huurders zelf moet worden ge
dragen; dat wil zeggen: uit het inkomen 
van de huurder moet worden betaald. 

Vervolgens wordt betoogd, dat deze 
extra last van 2 à 3 procent (van het 
loon) ten volle zou kunnen worden op-

Mr. Dr. BARON DE VOS 
VAN STEENWIJK 

naar een vrije markt 

gevangen door de stijging van het reële 
loon, die uit normale toeneming van de 
produktiviteit in 1 à 2 jaar zou ()nt
staan. 

Aan het slot van de bladzijde wordt 
daaraan nog toegevoegd: "Deze stijging 
kan overigens evenzeer door prijsdaling 
als door loonstijging worden gereali
seerd." 

Daar ligt het kernpunt voor ons: com
pensatie doordat het reële loon stijgt. 
Tenslotte kan het reële loon alleen stij
gen voorzover er een stijging van de 
produktiviteit is. Voor grotere toene
ming van het reële loon is de ruimte er 
niet, zodat een verdere stijging van het 
nominale loon inflatoir zou werken. 

• • * 

Compensatie is dus alleen mogelijk 
door stijging van het reële loon. 

Een volgende vraag is dan op welke wijze 
dit het best kan geschieden. In de nota 
wordt niet onmiddellijk gezegd, dat dit 
een algemene loonronde moet zijn, maar 
de mogelijkheid dat een prijsverlaging 
daarbij een zekere rol speelt, wordt uit
drukkelijk opengehouden. 

Wij doen dat juist uit een oogpunt van 
rechtvaardigheid jegens alle bevolkings
groepen, betoogde prof. Witteveen. Wan
neer het mogelijk is ten dele ook door 
prijsverlaging compensatie te geven, dan 
is dat iets dat aan alle bevolkingsgroe
pen, ook aan de vergeten groepen, ten 
goede komt. 

Wij allen zullen het er toch over eens 
zijn, dat prijsverlaging de meest wense
lijke vorm van compensatie zal zijn, voor
zover mogelijk en uitvoerbaar; die moge
lijkheid zal alleen van de situatie, van de 

zeggen wij ook niet: het moet per se 
door prijsdaling, maar in elk geval: die 
mogelijkheid blijve open. 

••• 

Huurverhoging heeft u in de hand, 
interrumpeerde de heer Broeksz, 

maar aan prijsverlaging kunt u niets 
doen en bent u ook niet bereid iets te 
doen. 

Dit mag geen reden zijn om een prijs
verlaging buiten beschouwing te laten, 
antwoordde prof. Witteveen. Het zal dus 
van de situatie afhankelijk zijn of een 
prijsverlaging mogelijk zal zijn, maar het 
is een volkomen onjuiste voorstelling 
deze passage zo naar voren te brengen 
alsof geen compensatie zou worden toege
staan. 

Er staat hier uitdrukkelijk: dat de last 
kan worden opgevangen door een stij
ging van het reële loon. Op welke wijze 
die gerealiseerd kan worden, is een punt 
van verdere discussie en dat zal van de 
omstandigheden van het moment afhan
gen. 

"Maar ik heb zeer duidelijk gesproken 
over looncompensatie", hield de heer 
Broeksz vol, "en u spreekt niet tegen, 
dat u dat niet wilt. U bent niet voor loon
compensatie." 

Er staat hier, repliceerde prof. Witte
veen geduldig: kan gecompenseerd wor
den door prijsdaling of loonstijging. Dit 
sluit duidelijke loonstijging niet uit; maar 
de wijze van compensatie moet afhanke
lijk zijn van de omstandigheden. 

. . . 
Tevoren had onze geestverwant, mr. 

dr. R. baron de Vos van Steen-

Deze Burger 

Uit het verslag van de Directie van de 
Volkshuisvesting over 1957 blijkt, dat er 
toen 275.800 onderbezette woningen wa
ren, terwijl er een ongeveer even groot 
aantal overbezette woningen tegenover 
stond. Dat het aantal onderbezette wo
ningen stijgende is, blijkt wel hieruit, dat 
dit aantal in 1947 slechts 158.200 be
droeg. 

• • • 

De te lage huren veroorzaken een 
vergrote vraag naar woonruimte 

en zij kunnen derh~~atig een 
wonint,. ~iUI"t't~ -• -.ook na
dat in tom.t •~~· ' u ~oltd aantal 
woningen beschikbaar zou zijn, aldus 
onze woordvoerder. 

De verhouding tussen het totale aantal 
woningen en het totale aantal gezinnen 
blijkt het voorlogse peil weer bijna te 
hebben bereikt. Een aanpassing van de 
huren is daarom zeer urgent geworden. 

De verhoging van de "oude" huren zal 
het eerst moeten geschieden. De vermin
dering van de vraag naar woonruimte en 
de ontspanning van de bouwmarkt, die 
hiervan het gevolg kunnen zijn, zullen 
dan tot een daling van de bouwkosten 
leiden, waardoor vervolgens het even
wicht voor de nieuwbouwhuren met een 
aanzienlijk geringere huurverhoging zou 
kunnen worden bereikt. 

Uiteraard zal het niet mogelijk zijn deze 
huurverhoging zonder compensatie ge
paard te doen gaan. In het verleden is 
daarvoor telkens een loonronde ingevoerd 
en deze wu ook thans weer in aanmer
king kunnen komen, 

Hieraan zijn echter ook bezwaren ver
bonden. In de eerste plaats worden alleen 

biedt burger De Quay zijn welgemee-nde en diep-gevoelde verontschuldi
gingen aan. Hij heeft hem maar laten modderen. Hij heeft de Commis
saris laten vertellen en vertellen, en gedacht "de commissaris kan me 
nog meer vertellen" en hij is zijns weegs gegaan, deze burger, zonder die 
andere ook maar één slap helpend handje te bieden. Vergeef mij. Be
rouw komt na de zonde. 

Ik had beter moeten weten en beter moeten doen vooral. Toen ik 
de commissaris in Scheveningens restaurant La Corvette - krampachtig 
hangend aan de brug van het Korvet van Staat - met de andere hand 
zijn entreeootje zag peuzelen en de aardappeltjes zag prakken - had ik 
naar hem toe moeten gaan, mijn hand zachtjes op zijn, onder zorgen ge
kromde, rug moeten laten vallen en, zeggen: "ik weet nog wel een stel
letje voor u; taaie rakkers voor zo'n klusje niet vervaard, bestand regen 
roest door onderdompeling, zichzelf opwindend en onkwetsbaar voor 
kritiek. Zij zullen u niet afbellen. Zij zijn te onpersoonlijk om in per
soonlijke omstandigheden te verkeren. Gladde jongens van alle euro
markten thuis en willig om zware portefeuilles te torsen". 

Dàt had ik moeten doen, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb de com
missaris laten modderen en hem met zorg en lange tanden zijn stukje 
vlees met erwtjes laten eten. 

Waarom? 
Ik weet het wel. 
Het ponteneur vóór het nut van 't algemeen gesteld. 
Gedacht: "Waarom komt hij niet naar mij? Moet ik de eerste stap 

zetten? Laat hij naar mij toekomen. Hij weet donders en blixums 
goed, dat mijn relaties onuitputtelijk zijn. Waarom doet zo'n man dan 
zo hooghartig?" 

Ik had - met het ove1·hellende Schip van Staat voor ogen - anders 
en groter moeten denken en het persoonlijk eergevoel moeten achter
stellen bij het belang des lands. 

Want ik wist ze te vinden de jongens. 
De jongens die bereid waren de baan te aanvaarden, ongeacht Beer

nink en zijn gehele C.H.U., ondanks de koppigheid van sommigen en het 
wantrouwen van velen; jongens, bereid welke portefeuille ook van voor 
de poorten van de hel weg te slepen. 

Ik heb het niet gedaan. 
Aanvaarde De Quay nu de nederige erkenning van ongelijk door 
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MINISTER WITTE 
normale plaats voor de 

;Jarticuliere bouw 

de lasten van de arbeiders en ambtenaren 
verlicht en ook van hen die geen hogere 
uitgaven voor woninghuur hebben. Bij 
de vorige huurverhoging bedroeg het to
taal van de huurverhoging 160 miljoen 
en het totaal van de loonsverhoging 265 
miljoen. Bovendien zullen de vergeten 
groepen niet van een loonronde profite
ren. 

Daarom zouden wij er verre de voor
keur aan geven de compensaties, althans 
ten dele, te doen bestaan uit een belas
tingverlaging, bijvoorbeeld van inkom
sten- en loonbelasting en van omzetbe
lasting op bepaalde artikelen. Ook ver
laging, eventueel afschaffing, van de 
grondbelasting zou in aanmerking ko
men. . . . 
Minister Witte maakte er op attent, 

dat door huurverhoging niet auto
matisch een vrije markt wordt verkregen. 
Die is pas mogelijk, wanneer er een 
redelijk evenwicht is tussen vraag en 
aanbod. In die vrije markt zal aanstonds 
een huuraanpassing van het oude bezit 
en van het nieuwere bezit, dat nog niet 
op peil is gebracht, tot stand moeten 
komen, 

Het is natuurlijk verstandig, betoogde 
de minister, dat dan de schok niet te 
groot is en dat dus als een van de 
middelen om een te grote schok te voor
komen, reeds nu een geleidelijke huur
aanpassing van het oude bezit tot stand 
moet worden gebracht. 

Voor oude woningen denkt ir. Witte 
aan een procedure volgens welke geen 
huurverhoging gedwongen wordt voor
geschreven, maar een mogelijkheid van 
huurverhoging wordt geopend met in
schakeling van de kantonrechter. 

Hij was het niet eens met de heer 
Kraayvanger (KVP) om voor oude wo
ningen de huur te stabiliseren op het hui
dige niveau, omdat die woningen, even
als bedrijfspanden, zeer verschillend van 
aard zijn. Er zijn oude woningen, die 
soms van een zeer goede kwaliteit zijn. 

Minister Witte was het er mee eens, 
dat een aantal gemeenten en 

woningbouwverenigingen woningen heb
ben gebouwd, die eigenlijk niet meer ar• 
beiderswoningen kunnen worden ge
noemd. De huren van die woningen zijn 
eigenlijk te hoog voor de draagkracht 
van de arbeiders. Vandaar, dat hij de 
aandacht van de gemeenten en woning
bouwverenigingen er op heeft gevestigd, 
dat het hun primaire taak is eenvoudige 
arbeiderswoningen te bouwen. 

Als de heer Broeksz zegt: meer en 
goedkopere woningen, ben ik het met 
hem eens, aldus de minister. Woningwet
woningen in de eerste plaats, want wo
ningwetwoningen moeten per definitie 
goedkope woningen zijn. 

Maar het is ~eker niet uitgesloten, dat 
er een zodanige regeling voor de parti
culiere bouw zal komen, dat ook parti· 
culieren woningen met lagere huren zul
len kunnen bouwen. 

Nu de duurdere markt iets verzadigd 
is, moeten wij ons over ons subsidie
systeem opnieuw gaan beraden, omdat nu 
de tijd is gekomen, waarop de particuliere 
bouw weer zijn normale plaats kan inne
men. Hij kan nu ook zorgen voor de 
bouw van woningen voor kleine midden
standers en arbeiders. 

Ik meen, zei minister Witte, dat het 
verstandig is na te denken over de om
bouw van onze subsidieregeling, waar
dool' ook een particulier door de aard 
van de regelingen in staat kan worden 
gesteld relatief goedkopere \voningen 
voor de kleine middenstander en de ar-
beider te bouwen. 

conjunctuur, afhankelijk zijn. Daarom ·~=====================================~· V. v.D. 
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Jaarvergadering van de V. V.D. weerspiegeling 
van laaiend liberaal enthousiasme 

BOEIENDE REDE VAN PROF. OUD WERD MET 
EEN OVATIE BELOOND 

/ 
In het fraaie complex van het herrezen ,,Britannia" aan de Boulevard Evertsen te 

VHssingen heeft de VVD op vrijdag 17 en zaterdag 18 april j.L haar jaarlijkse alge
mene vergadering gehouden. Zoals gewoonlijk heerste er reeds vóór de aanvang van de 
Yergadering een gezellige, opgewekte sfeer. De talrijke afgevaardigden uit alle delen 
des lands, vaa wie velen er een grote reis voor over hadden, begroetten elkaar, nadat 
zij door de coecle zorgen van het secretariaatspersoneel van al het nodige waren voor
zien en de presentielijsten hadden getekencl. 

Het toneel, waarop het dagelijks bestuur plaats zou nemen, was fraai met planten 
en kleurige Yoorjaarsbloemen versierd. Op de eerste rijen hadden de leden van het 
hoofdbestuur eB van de bijna voltallige Kamerfracties hun plaatsen. In hun midden 
waren ook de Belgische gasten gezeten, t.w. de heren Louls Lion, algemeen secretaris 
Yan de Belgische Liberale Partij en Fr. Grootjans, Belgisch Kamerlid. Het Liberaal 
Vlaams Verbond was vertegenwoordigd door de heren Ma.ertens, Matthiemois, Fe
ralUe en Leva.ln. 

Als gasten van de JOVD waren aanwezig mejuffrouw C. M. van Rijn en de heer 
G. Dorsman, respectievelijk secretaresse en vice-voorzitter van deze organisatie. 

Het spreekt wel van zelf, dat voor en 
tijdens de rustpozen tussen de zittingen 
de huidige politieke toestand en de trage 
gang der Kabinetsformatie druk werden 
besproken. De wisseling van de stem
ming over het politieke perspectief ver
toonde een treffende overeenstemming 
met het weer. 

Kwamen de afgevaardigden vrijdagmid
dag bij zomerse temperatuur aan de 
boorden van de Schelde aan, toen zij de 
volgende ochtend na het ontwaken uit 
hun vensters keken hing er een grauwe 
nevel over het water en zouden zij op 
weg naar Britannia graag hun winterjas 
hebben aangetrokken. Aan het ontbijt 
konden zij in de ochtendbladen de over
eenkomst duidelijk vaststellen: er waren 
nieuwe hinderpalen voor formateur De 
Quay gerezen. 

Een en ander heeft niet kunnen belet
ten, dat de partij "rustig te midden van 
de woelige baren" haar koers heeft be
paald. In duidelijke taal analyseerde de 
voorzitter prof. mr. P. J. Oud in zijn door 
de radio uitgezonden openingsrede de 
politieke ontwikkeling van de laatste tijd 
en markeerde daarbij het standpunt, dat 
de VVD als winnaar van de jongste ver
kiezingsstrijd heeft ingenomen. Zijn 
boeiende toespraak werd herhaaldelijk 
door luid applaus onderbroken. Toen de 
voorzitter was uitgesproken, brachten de 
afgevaardigden hem staande een lang
durige ovatie. 

Vooruitgang in het zuiden 
De organisator-propagandist van de 

partij, de heer L. van Vlaardingen, 
had nog enkele minuten over voor een 
propagandistisch woord. Hij wees op de 
aanzienlijke stemmenwinst in Zeeland: 
9.4 % bij de Statenverkiezingen, 11.1 % 
bij de Kamerverkiezingen. 

Ook in Noord-Brabant tekende zich een 
belangrijke vooruitgang af en in Lim
burg, waar dank zij de activiteit van de 
nieuwe afdeling onder de bezielende lei
ding van mr. dr. J. M. H. Dassen uit 
Heer-Maastricht aanzienlijke winst werd 
geboekt, kon men bijzonder tevreden 
zijn, niettegenstaande veel tegenwerking. 

Telegram aan de Koningin 
Nadat de radio-uitzending geëindigd 

was, stelde de voorzitter voor het volgen
de telegram aan H.M. de Koningin te 
zenden: 

gadering, die zindert van grote geest
drift. De VVD heeft reden genoeg tot 
juichen. Ook in het buitenland en vooral 
in België hebben de opeenvolgende ver
kiezingssuccessen bij de geestverwanten 
grote weerklank gevonden. Deze zijn een 
gelukwens alleszins waard. Het socialis
me gaat in West-Europa geleidelijk ach· 
teruit, terwijl de liberalen overal voor
uitgang boeken. Dit is geen natuurver
schijnsel, zoals de socialisten zeggen, 
maar een logische ontwikkeling. Spr. 
bracht hulde aan de bouwer van de 
grote overwinning, prof. Oud (applaus). 

De Belgische Liberalen willen gaarne 
iets leren, nu zij bemerkt hebben, dat in 
Nederland en Luxemburg liberale winst 
werd geboekt, maar niet in België. Ver
moedelijk ligt het eraan, dat de blauwe 
spijzen meestal in rode schotels werden 
geserveerd (gelach). Wij hebben daaruit 
onze gevolgtrekkingen gemaakt en zullen 
zeker weer terugkomen. Het is daarom 
goed, dat op onze congressen de banden 
telkens worden versterkt en dat wij de 
bezieling ondergaan van de niet te stuiten 
opmars van de VVD in Nederland (dave
rend applaus). 

De voorzitter dankte de spreker voor 
zijn gloedvol betoog en verklaarde, dat 
ook de VVD op versterking van de on
derlinge band zeer gesteld is. 

De heer Dors man, vice-voorzitter 
van de JOVD zeide, dat hij drie opval
lende punten in beschouwing wilde ne
m<en. 

In de eerste plaats het feit, dat er na 
de bevrijding geleidelijk één liberale par
tij tot ontwikkeling is gekomen, die in 
eenheid haar kracht en vooruitgang 
vond, zulks in tegenstelling tot voor de 
oorlog, toen de vrijzinnigen verdeeld op
trokken. Deze eendracht moet vooral de 
voorzitter tot grote voldoening strekken. 

Het tweede gezichtspunt is, dat de VVD 
tot 19 Tweede Kamerzetels is opgeklom
men, maar zich nog niet de evenknie van 
de KVP, en de PvdA kan achten, hoewel 
haar feitelijke politieke invloed groter is 
dan het zeteltal tot uitdrukking brengt. 
De liberale opmars is niet zonder invloed 
gebleven op de houding van de andere 
partijen, die toch de samenwerking met 
de socialisten eindelijk verbraken. 

In de derde plaats wees hij op de toe
nemende belangstelling van de jongeren 
voor de liberale beginselen, getuige het 
feit, dat de JOVD in het afgelopen jaar 
met 52% groeide ,terwijl de socialistische 
jongerengroep "Nieuwe Koers" werd op-

geheven om in een ander verband op te 
gaan. 

Spr. wees erop, dat in succes ook ge
vaar kan schuilen, indien men zou ver
geten, dat men voor het behoud van de 
verkregen resultaten moet blijven vech· 
ten. Spr. wenste de VVD dan ook alle 
kracht toe om de beginselen verder uit 
te dragen en de positie te consolideren. 
~et liberalisme is een geesteshouding, 
d1e ook de JOVD samenbindt (applaus). 

De voorzitter dankte de heer Dorsman 
':'oor zijn enthousiaste toespraak en zei
ue, dat de VVD bijzondere vreugde 
schept in de gestage groei van de liberale 
Jongerenorganisatie. 

Hij deelde voorts mede, dat· het Eerste 
Kamerlid mevr. Schouwenaar verhinderd 
is en dat er een sympathiek telegram 
van mevr. Fortanier is ingekomen. 

HUISHOUDELIJKE 
VERGADERING 

Benoeming 
notulen-commissie 

De voorzitter deelde mede, dat er van 
de op 10 januari te Hilversum gehouden 
buitengewone algemene vergadering nog 
geen notulen gereed zijn, omdat het se
cretariaat geheel door de verkiezingsactie 
in beslag werd genomen. 

Op zijn voorstel werden tot leden van 
de nieuwe notulen-commissie benoemd: 
mevr. G. Huese-Laming, Bilthoven; J. 
Gosschalk, Voorburg en A. J. Tom te 
Zwolle. 

Jaarverslag van de 
secretaris 

De secretaris, de heer D. W. D e t t
me ij er, zeide met opzet uit het tevoren 
rondgezonden jaarverslag iets te hebben 
weggelaten, namelijk een hartelijk dank
woord aan mej. Van Everding.en en het 
secretariaatpersoneel voor de grote toe
wijding in het afgelopen jaar betoond. Hij 
stelde er prijs op hiervan mondeling ter 
vergadering te getuigen (applaus). 

Het jaarverslag werd zonder discussie 
goedgekeurd, waarna de voorzitter de 
secretaris de dank van de partij betuigde. 

Financieel verslag 
De penningmeester, de heer S. J. v. d. 

B erg h, bracht mondeling zijn jaarver
slag en de rekening en verantwoording 
over 1958 uit. Het verheugde hem, dat hij 
ditmaal, ondanks twee verkiezingen en 
een geleidelijke uitbreiding van het se
cretariaat ,een opgewekt geluid kon doen 
horen. Ook de ledenwervingsacties heb
ben gunstig resultaat opgeleverd. 

M·en moet echter bedenken, dat de Ka
merverkiezing grote offers hebben ge
vraagd. Hoewel een publicatie in "De 
Waarheid" over de bijdragen aan de ver
kiezingscamp'lgne van de VVD er geheel 
naast was, is het toch wel merkwaardig, 
dat onze actie op de buitenwacht de in
druk heeft gemaakt, dat zij drie miljoen 
gulden heeft gevorderd. Dit is eigenlijk 
een compliment aan de organisatoren, die 
met een aanzi.enlijk geringer bedrag, 
voornamelijk bijeen gebracht door tal van 

In Algemene Vergadering op 17 en 
18 april 1959 te Vlissingen bijeen be
tuigt de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie haar oprechte gevoelens 
van aanhankelijkheid en trouw aan 
Uwe Majesteit en het. Koninklijk Huis. 

....... ·-·····················:-··-············································ 
P. J. Oud, Voorzitter. 
D. W. Dettmeijer, Alg. Secretaris. 

Hiertoe werd onder algemene instem
ming besloten. 

Begroeting van de gasten 
De voorzitter verwelkomde de gasten, 

namelijk de vertegenwoordigers van de 
Belgische Liberale Partij en het Liberaal 
Vlaams Verbond, die der traditie ge
trouw weer in ons midden waren, zomede 
de afvaardiging van de Jongeren Organi
satie Vrijheid en Democratie (applaus). 

De heer F. G r o o t j a n s, Belgisch 
Volksvertegenwoordiger uit Antwerpen, 
dankte namens de Belgische delegatie 
VOO!:' de hartelijke ontvangst in deze ver-

• 

Liberaal gesprekcentrum te Lochem 
ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 MEI a.s. 

Op zaterdag 9 en zondag 10 mei a.s. zal in hotel Bak" te 
~oc~em ~e laatste bijeenkomst van ons Liberaal Gesprekcentrum 
m dtt setzoen worden georganiseerd. Voorwaarde hiervoor is 
dat op korte termijn voldoende aanmeldingen van deelneme~ 
voor dit weekend bij het Algemeen Secretariaat binnenkomen. 
• De k~te~ van dit weekend bedragen f 15.- per persoon exclu

Sief bedtenmg. 
V oor een bijzonder aantrekkelijk programma zal worden zorg 

gedragen. 
Nadere mededelingen hierover volgen zo spoedig mogelijk. 
Meldt U per omgaande aan. 

........................................ ._ •• _ ............................... <. 

kleine luiden - die zich althans eens in 
hun leven als groot-kapitalisten aange
duid zagen - zo'n groot effect hebben 
kunnen bereik,en. 

De verworven positie noopt ons tot 
voortwerken en dit betekent, dat de par· 
tij in de naaste toekomst meer geld nodig 
heeft. Spr. meende, dat er te dien aan
zien geen enkele reden tot pessimisme 
behoeft te bestaan, mits alle afdelingen 
daaraan spontaan hun medewerking ver
lenen. 

Het verslag werd onder dankzegging 
aan de penningmeester goedgekeurd. 

Mej. mr. M. v. Everdingen las ver
volgens het verslag van de commissie van 
voorlichting over de rekening en verant
woording van de penningmeester over het 
jaar 1958 voor, waarna conform haar ad
vies décharge werd verleend. De voorzit
ter bracht de aftredende leden van de 
kascommissie dank voor de verleende 
medewerking. 

Benoeming kascommissie 
Tot leden van de nieuwe kascommissie 

werden benoemd de heren ir. J. F. Fock 
te Zeist, J. L. Smid te Groningen en dr. J. 
C. van Zoelen te Amsterdam; tot plaats
vervangende leden de heren C. M. Hage 
te Delft, ir. B. H. ter Kuile te He11gelo en 
ir. K. van der Pols te Rotterdam. 

De voorzitter bracht de aftredende le
den, de heren J. J. de Monchy te Hengelo, 
ir. K. van der Pols te Rotterdam en J. L. 
Smid te Groningen, dank voor de bewezen 
diensten. 

Voorstellen tot 
reglementswijziging 

In verband met een door het bestuur 
van de afdeling Hilversum in 1957 inge
diend voorstel tot wijziging van enige be
palingen in de reglementen, heeft het da
gelijks bestuur der partij, conform het 
besluit van de algemene vergadering, een 
Reglementencommissie in gesteld, die als 
volgt was samengesteld: mevr. mr. E. A. 
J. Scheltema-Co'nradi te Haarlem, voor
zitster, mevrouw mr. M. N. W. Dettmeijer
Labberton te 's Gravenhage, lid en secre
taresse, mr. Th. Bakker te 's Gravenhage, 
Joh. K. Fredrikze te Arnhem, A. Nawijn 
te Olst, ir H. J. van Raalte te Hilversum, 
dr. A. Spruit te Vinkeveen en mej. mr. J. 
L. M. Toxopeus Pott te Delfzijl, leden. 
Deze commissie heeft in september 1958 
een advies uitgebracht aan het hoofd
bestuur, waarmede het zich volledig heeft 
kunnen verenigen. 

De heer S. Min co (Hilversum) merk
te op, dat het voorgestelde weinig zeg
gend en niet in alle opzichten bevredigend 
is. Raadsleden moeten in de gelegenheid 
zijn de afdelingsvergadering, waar hun 
kandidaatstelling niet aan de orde is, ge
deeltelijk bij te wonen. Hij maakte er be
zwaar tegen, dat in de verkiezingsraad 
over personen ook mondeling zou kunnen 
worden gestemd. 

De heer dr. J. C. van Zo e 1 en (Am
sterdam) sloot zich hierbij aan. 

Mevr. mr. M. N. W. De t t me ij er
L a b b e r t o n, bij afwezigheid van de 
voorzitter namens de commissie beant
woordend, merkte op, dat de voorstellen 
wel degelijk serieus behandeld zijn. Men 
vond echter een statutenwijziging voor 
een ondergeschikt punt niet urgent en zou 
ook kleine reglementswijzigingen later 
willen aanbrengen. 

De voorzitter voegde hieraan toe, dat 
er overwegende praktische bezwaren be
staan tegen een stringent voorschrift om 
in de verkiezingsraad alle besluiten bij 
schriftelijke stemming te moeten nemen. 
Dit zou eindeloos stemmen ten gevolge 
hebben. Daarom heeft het hoofdgestuur 
de volgende aanvulling van artikel 7, lid 
4 van het Reglement op de kandidaatstel
ling voor leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal voorgesteld: 

"De besluiten van de Verkiezingsraad 
worden genomen bij schriftelijke stem
ming, tenzij de vergadering anders be
slist." 

Hij deed een beroep op de afdeling Am
sterdam om haar amendement terug te 
nemen. Deze verklaarde zich hiertoe be
reid, waarna de door het hoofdbestuur 
overgenomen voorstellen van de regle
mentencommissie werden aanvaard. 

(Wordt vervolg~ 
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"Het liberalisme • 
IS geworden tot een fakto., 

~Vervolg van pag. 1) 

gehouden • 
11 

Van indirecte invloed zijn de verkie
zingen van 1958 echter ongetwijfeld ge
weest. De nederlaag van de P.v.d.A. had 
haar zeer critisch gestemd tegenover haar 
regeringspartners der rechterzijde. Zelfs 
socialistische ministers lieten zich over 
die partners zeer misprijzend uit. Het 
was duidelijk dat de sfeer, die onmisbaar 
is voor een goede samenwerking en die 
reeds eerder te wensen had gelaten, hoe 
langer hoe meer begon te ontbreken. 

Het gebeurde op 11 december 

daarmede de op haar volgende anti-revo
lutionairen, die in de vorige Kamer nog 
twee zetels sterker waren, niet minder 
dan vijf zetels voor. (applaus). Het libera
lisme aldus geworden tot een factor, waar
mede weer terdege rekening moet worden 
gehouden in onze politiek. Onze vriend 
Korthals op de zetel van de tweede voor
zitter van de Tweede Kamer. (applaus). 
Een benoeming, waarover wij ons te meer 
verheugen, omdat wij weten, dat zij mede 
het gevolg is van de waardering die zijn 
persoon ook buiten onze kring geniet. 
(applaus). 

Waaraan hebben wij ons succes te dan
ken? In de kringen van de P.v.d.A. is 
men met het antwoord spoedig gereed. 
Zij, die het stijlvol willen zeggen, schrij
ven het toe aan conjunctuurwinst. Wie 
minder om decorum geeft, spreekt als 
3nze gewezen minister-president dr. 
Drees van de werking van het geestelijk 
varkensvoer, dat de V.V.D. de kiezers op 
te slobberen heeft gegeven. (gelach). Moet 
ik daaruit afleiden, dat de heer Drees in 
onze kiezers stemvee ziet, aldus de bemin
nelijke uitdrukking overnemend, die in 
vroeger tijden door de conservatieve te
genstanders van kiesrechtuitbreiding 
werd gebezigd voor het volk achter de 
kiezers, dat zij liever van het stemrecht 
>.agen uitgesloten blijven? 

Een onbehagen, dat aldus wordt gewekt, 
hedt een heel wat diepere grond daP. dat 
het alleen maar ontevredenheid is, door 
een tijdelijk minder gunstige gang van 
Laken veroorzaakt. Het vertrouw;:n, dat 
de sochlisten ons volk de juiste we!f zou
den kunnen wijzen, raakte geschokt. Toen 
dit e<enmaul het geval was, ging menit(
een áre>per doordenken. Hij ging zich af
vragen of het socialisme inderdaad voor 
de toekomst nog wel perspectief kon 
bieden, En zijn twijfel daarin nam toe, 
toen hij ging ervaren, dat de socialistische 
propaganda het meer en meer ging Wt?

ken in betogen, dat de anderen het in 
het verleden zo verkeerd hadden g.2daan 

is op en zij leiden een tijdperk in van 
belangrijke industriële ontplooiing. Maar 
wat eerst aan velen de vrijheid gaf, 
blijkt later de vrijheid van nog meerde
ren te verdrukken. Het sociale vraagstuk 
dringt zich met grote beklemming op. 
Het gaat roeren, ook in de liberale kring. 

De realis..c 
ten sc'nr()'t,.Q 
quenti.es \1'1 
formisten 
hen, die on 
leerstelling! 

Maar al1 
ren van e~ 

af, aan de, 
ticuJier be~ 
ven zij vas1 
niet zou k~ 
weg der n1 
1narxisme, 1 

worden m~ 
de overheil 
de doelbe'. 
treden. 

TegE'n deze achtergrond heeft men het 
gebeurde van 11 december van het vorig 
jaar te zien. De onmiddellijke aanleiding 
tot de toen ontstane breuk tussen de 
P.v.d.A. en de partijen der rechterzijde 
was ronduit gezegd onnozel. De door de 
Minister van Financiën voor twee jaar 
gevraagde belastingverlenging wilde de 
meerderheid van de Tweede Kamer hem 
voor het jaar 1959 onvoorwaardelijk toe
staan. Zij vond het alleen onjuist, dat de 
regering de beslissing, wat voor 1960 zou 
moeten geschieden, reeds in december 
1958 wilde doen nemen. Daarover zou in 
de loop van 1959 het nodige beraad zijn te 
voeren. 

Teneinde te voorkomen, dat uit de en
kele aanvaarding van het amendement 
der meerderheid van de commissie voor 
de financiën om de heffing tot één jaar 
te beperken zou worden afgeleid, dat 
vooruitgelopen werd op hetgeen. voor 
1960 behoorde te geschieden, legde de heer 
Romroe de gedachte van dit nader beraad 
in een motie uitdrukkelijk vast. De mo
tie was zeker geen machine de guerre te
gen de Minister van Financiën. Zij was 
een bereidverklaring tot het gemeenschap
pelijk overleg, waarop in ons staatsbestel 
de verhouding tussen Kamer en rege
ring berust. 

Onze fractie achtte dit standpunt za
kelijk bezien zo rationeel, dat zij geen 
cgenblik heeft geaarzeld er haar instem
ming mede te betuigen. De Minister van 
Financiën maakte er echter een halszaak 
van en zijn socialistische collega's ver
klaarden zich met hem solidair. Zo werd 
het kabinet opgebroken en kwam de sa
menwerking met de socialisten tot een 
einde. Het was met de brede-basis-poli
tiek gedaan. 

Dit laatste is toen ook de mening van 
de P.v.d.A. zelf geweest. Haar woord
voerder in de Tweede Kamer, de heer 
Burger, heeft immers iq de donkere da
gen voor Kerstmis met grote vasthou
dendheid de stelling verdedigd, dat thans 
een kabinet diende te worden gevormd, 
dat zijn steun zou zoeken bij de rechts
liberale meerderheid, die de beslissing 
had genomen en van welk kabinet de 
heer Romroe de leiding zou hebben te 
nemen. 

Mijnerzijds heb ik mij aanstonds op het 
standpunt gesteld, dat de val van het ka
binet-Drees zou behoren te leiden tot een 
Kamerverkiezing op zo kort mogelijke 
termijn. Ik achtte het onaanvaardbaar, 
dat een nieuw kabinet zou moeten gaan 
regeten met het vooruitzicht van ver
kiezingen in 1960, derhalve binnen een 
termiin van anderhalf jaar. In dit ver
band· zag ik twee mogelijkheden. Of de 
vorming aanstonds van een kabinet zon
der socialisten, dat door de Koningin zou 
worden gemachtigd terstond een beroep 
op de kiezers te doen, àf voortzetting van 
het bewind door de overgebleven minis
ters als een overgangskabinet, dat de 
verantwoordelijkheid zou dragen voor 
een ontbinding der Kamer en dat ten 
dage van de verkiezing zijn portefeuille 
ter beschikking van de Koningin zou stel
len. 

Gij weet, dat voor de laatste oplossing 
is gekozen, nadat het kabinet in de per
soon van de heer Beel een nieuwe minis
ter-president had gekregen. Ik heb niet 
cmder stoelen en banken gestoken, dat 
de heer Beel onze erkentelijkheld ver• 
dient voor zijn bereidheid tot dezP. op
los~ing zijn medewerking te verlenen. 

V.V.D. grote overwinnaar 

Zo is dus het kiezersvolk op 12 maart 
van dit jaar naar de stembus geroepen 
cm een nieuwe Kamer te kiezen. De 
:V.V.D. kwam die dag als de grote over
winnaar te voorschijn. Ons stemmental 
bereikte het percentage van 12,2. In 1946 
hadden de liberalen, destijds nog geor
ganiseerd in de Partij van de Vrijheid, 
het niet verder kunnen brengen dan tot 
6,4"h. Alzo op ongeveer een half percent 
na een verdubbeling van aanhang in am
per dertien jaren. (applaus). Het aantalle
den van onze Kamerfractie gestegen van 
13 op 19. De V.V.D., bij haar oprichting 
naar het getal van haar leden de zesde in 
de rij, geklommen tot de derde plaats en 

Vooral het jongere geslacht pakt men 
daarmEde niet meer. De jeugd wil voor·· 
u;t zitm. Zij vraagt, wat biedt gij mij voor 
de toekomst? Houdt gij niet al te zeer 
vast aan allerlei verouderde concepties? 
Zijt gij inderdaad wel zo !)rogressief, als 
gij ons onophoudelijk verkondigt? Beseft 
gij wel voldoende, dat het vasthouden 
aan oude denkbeelden ondanks het ve>r
;md,crEn der omstandigheden juist het 
kenmerk is van het conservatisme? 

Het zou niet de eerste maal zijn, dat 
een socialist, als het om het kiesrecht 
gaat, leentjebuur gaat spelen bij het con
servatisme uit lang vervlogen jaren. (hi
lariteit). 
In 1918 verklaarde Troelstra, dat de stem
men niet moesten worden geteld, doch 
gewogen. Daarmede riep hij tot nieuw 
levE'n ~en woord van het oude conserva
tieve Kamerlid Saaijmans Vader, àie er 
zijn afkeer van het algemeen kiesrecht 
mede te kennen gaf. 

Acht men in socialistische kring alleen 
die kiezers volwaardig, die hun stem ge
ven &an de eigen partij? In 1913 ·wilde 
men een minderheid van socialistische 
stemmen zwaarder laten wegen dan een 
meerderheid van andere stemmen. Thans 
worden onze kiezers als slobberaars van 
varkensvoer gediskwalificeerd. Waarlijk, 
onze socialisten zijn wel slechte verlie
zers. (applaus). 

Laat ik mij echter maar tot d~ con
junctuurwinst bepalen. Dit is tenminste 
een fatsoenlijke verklaring, waarover zich 
discussiëren laat. Het heet dan, dat zo
vele kiezers naar ons zijn overgelopen, 
omdat zij ontevreden waren over de poli
tiek van bestedingsbeperking, die de re
gering zich verplicht zag na de V(:rkie
zingen van 1956 te gaan voeren. 

Nu geloof ik ook wel, dat deze politiek 
ertoe heeft bijgedragen, dat wvelen de 
P.v.d.A. de rug hebben toegekeerd. Maar 
ik zie het verband een beetje anders dan 
men hst in de P.v.d.A. ziet. Wat was de 
grote grief, die men van socialistische 
kant steeds tegen de vooroorlogse poli
tiek had aangevoerd? Het was de grief, 
dat de vooroorlog~e regeerders zo al niet 
onvoldoende wil tot ingrijpen, dan toch 
onvoldoende inzicht in de vraagstukken 
der conjunctuur hadden getoond en daar
door e·m politiek van conjunctuurbeheer
.Sing hadden achterwege gelaten. Daar
door hadden de afschuwelijke toestanden 
in de crisisjaren dertig kunnen ontstaan. 
Het ~ocialisme zou wel eens tonen. dat 
het <lnders kon. 

Toppunt van onbehagen 
In de jaren toen alles nog goed ging in 

Nederland, hebben velen daarin geloofd. 
Het viel hun dan ook danig tegen, toen 
zij vrijwel onmiddellijk na het optreden 
van het laatste kabinet-Drees moesten 
vernemen, dat onze economie in een toe
stand van overspanning was geraakt en 
dat het nodig was de bestedingen te be
;>erken. De verbazing steeg, toen de heer 
Drees in het begin van 1957 bij het alge
meen politiek debat in de Eerste Kamer, 
als ware het de gewoonste zaak van de 
wereld, kwam vertellen, dat men wel wist 
wat de juiste beginselen van een poli
tiek van conjunctuurbeheersing met zich 
moesten brengen, doch dat men zich 
daaraan in de praktijk niet kon houden. 

Moest nu een dergelijk geluid komen 
uit de mond van e,en vertegenwoordiger 
van een socialistische partij, die er zich 
juist altijd op had beroepen, dat alleen 
de overheid machtig was de zaken in de 
goede baan te leiden? 

Het onbehagen bereikte zijn toppunt, 
toen kort daarop de nota aangaande de 
bestedingsbeperking verscheen en daarin 
zonder blikken of blozen werd neerge
schreven, dat de eerste symptomen van 
de overbesteding zich reeds in het najaar 
van Jn55 hadden geopenbaard. Waarom, 
zo Yrol'g men zich af, dan bij de veride
zingen van 1956 zich nog gedragen alsof 
alles in ons land botertje tot den boom 
was'l 

"De heer Oud draait de roll;:n om"' 
schreef het Vrije Volk, toen ik de be
reidheid van het liberalisme om voortdu
rend rekening te houden met de wioseling 
rler tijden als de progressieve mentali
teit stelde tegenover de conservatieve 
va&thoudendheid van de 30cialisten. Toch 
blijf ik van oordeel, dat ik daarmede het 
verschil tussen de socialistische er. de 
liberale zienswijze met juistheid heb aan
gegeven. Het is de openheid van he~ li
beralisme, die het telkens weer in staat 
stelt nieuwe wegen te wijzen. Daardoor 
is liberale politiek in de ware zin van 
h<>t woord dynamische politiek. 

Uitgaande van het grondbeginsel, dat 
aan alle maatschappelijke kracht;;a een 
zo groot mogelijke vrijheid van beweging 
moet worden gewaarborgd, vraagt zij 
zich in ieder stadium van maatschappe
lijke ontwikkeling af, wat moet geschie
den, opdat dit doel zoveel mogelijk zal 
ziJn verzE,kerd. Bevordering van zE'lf
standige kracht ziet zij als een der be
langrjjk>"te r;chtsnoeren voor regerin,~:;

be~eid. 

Liberalisme en 
overheidsbemoeiing 

In beginsel afkerig van ingrijpeü àer 
c-vaheid is de liberaal zeker niet. .Oe leer 
der staatsonthouding is door de tegen
standers v&n het liberalisme wel aange
zien als er,n liberaal dogma, doch zij is 
dit bepaaldelijk niet. Zij was liberale po
litiek in een tijd, toen de overhej.dsin
vloed voornamelijk werd aangewend als 
een middel om bevoorrechte bevolkings
groE'pt>n in h0t genot van hun voorrech
t~n te laten. In die tijd was de overheids
bemoeiing een belemmering voor de ont
wikkeling der zelfstandige krachten. 
Staatsonthouding was toen het middel 
om aan die belemmering een einde te 
maken. 

Het is waar, dat er toen velen zijn ge
weest, die van oordeel waren, dat als de 
overheid zich maar zoveel mogelijk over
al buiten hield, een ieder zou komen op 
de plaats, die hem volgens zijn capa
citeiten toekwam. Er is geen enkele re
den om de toenmalige liberalen een ver
wijt te maken van dit optimisme. Voor 
verwijt is eerst reden, als een dergelijk 
optimisme door de feiten is beschaamd 
en men niettemin in halsstarrig conser
vatisme aan het oude beleid blijft vast
houden. Er waren er ongetwijfeld, die 
dit deden, maar zij waren meer indivi
dualisten dan liberalen. 

Heeds Thorbecke heeft dit individua
lisme bestreden. Hij noemde het een mis
kenning van de wet van het heelal, vol
gens welke geen individu bestaat dan als 
lid van een geheel. Het is de taak van de 
staat er oog op te houden, dat niet slechts 
het individu, doch ook het geheel tot zijn 
recht komt. 

Men vervalt in een misverstand, als 
men meent, dat het in de politiek alleen 
aankomt op de vraag: wat is mijn recht 
en niet vooral op het gebruik, dat men 
van zijn recht maakt. Maar tegelijkertijd 
waarschuwt Thorbecke tegen het andere 
uiterste, dat het dwingend opgeven van 
alle individuele vrijheid aan het centra
le gezag voorschrijft. Gaat men die weg 
op, dan komt men bij de staatsalmacht 
terecht. 

Zo is het de taak van de liberale poli
tiek te zoeken naar het evenwicht tussen 
de individuele en de collectieve factoren. 
En daar de maatschappelijke ontwikke
ling niet stilstaat is dat evenwicht onder
hevig aan een doorlopende verplaatsing. 

De ontwikkeling gedurende de eerste 
helft der negentiende eeuw gaat in de 
individualistische richting. Overheersend 
zijn de individuele machtsfactoren. Zij 
ruimen veel, dat verouderd en verstard 

Natuurlijk is niet iedereen aanstonds 
overtuigd, dat een andere koers moet 
worden gevaren. Maar het is volstrekt 
onredelijk zijn verwijten hier alleen te 
richten tot hen, die in politicis liberaal 
heten. Het individualisme wordt in de 
christelijke partijen niet minder hard
nekkig gehandhaafd als in sommige li
berale kringen. 

Als Kuyper in de jaren negentig aan 
het einde van het christelijk-sociaal con
gres bidt voor de arbeiders, die niet kun
nen wachten, geen dag en geen nacht, 
dan heeft hij stellig ook gedacht aan de 
hardigheid des harten bij sommigen in 
zijn eigen anti-revolutionaire kring. En 
een katholieke democraat als Schaepman 
heeft heel wat tegenwerking te verduren 
gehad van geloofsgenoten, wier politiek 
naar het woord van een huidig katholiek 
historicus Prof. Rogier, hopeloos conser
vatief was. 

Sociale rechtvaardigheid 

In diezelfde tijd heeft het jongere li
beralisme in alle duidelijkheid voor een 
politiek van sociale rechtvaardigheid, 
waarbij de overheid een belangrijke plaats 
moest innemen, geopteerd. Het is we
derom Prof. Rogier, die dit ten volle er
kent. Hij voegt daaraan toe, dat Schaep
man dan ook gaarne contact zocht met 
deze liberalen. 

Ik stel er prijs op dit uitdrukkelijk te 
constateren, omdat er tegenwoordig ook 
in katholieke kring nogal eens neiging 
bestaat de liberale politiek te wantrou
wen. Onze politieke geschiedenis geeft 
daarvoor geen aanleiding. Er is op sociaal 
gebied van liberalen menig fris initiatief 
uitgegaan. Tot de grote enquête der jaren 
tachtig naar de toestanden in fabrieken 
en werkplaatsen, die meer dan iets an
ders het tijdperk van de sociale wetge
ving inluidt, is naar aanleiding van een 
voorstel, waarvan de liberaal Goeman 
Borgesius de eerste ondertekenaar was, 
besloten. Als de uitkomsten bekend wor
den, maken de liberale werkgevers ze
ker niet het slechtste figuur. (applaus). 

Het is omstreeks dezelfde tijd, dat de 
liberale Minister van Justitie Smidt aan 
Drucker, die enige jaren later de leider 
zal zijn der vrijzinnig-democraten, de op
dracht geeft het wetsontwerp OJ> te stel
lE'n, dat de arbeidsovereenkomst op waar
li,ik sociale grondslagen zal gaan regelen. 
Op de door hem aangegeven grondslag 
werkt de katholieke Minister van Justitie, 
Loeff, voort en het is ten slotte onder 
het bewind van het vrijzinnitt ministerie
De Meester, dat de wet in het Staats
blad komt. Nog onlangs, toen deze wet 
haar gouden jubileum mocht vieren, is 
a:;n haar zegenrijke werking herinnerd. 

De geest van dit jongere liberalisme is 
de geest van de V.V.D. Wij hebben er 
prijs op gesteld dit ook in ons verkie
zingsmanifest duidelijk te laten uitko
men. Wie met ons in zee gaat, gaat niet 
scheep met een gezelschap reactionairen 
van iedere sociale gezindheid gespeend. 
Maar tegelijkertijd is het zo, dat sociale 
politiek allermin~t synoniem is met so
cialistische politiek. 

Het kenmerk van de socialistische poli
tiek is de overschatting van de overheids
invloed. Het socialisme blijft te veel aan 
het verleden va~tzitten. Het draagt dit 
verleden met zich als een loden last. Het 
heeft de marxistische theorie wel prijs 
gegeven, doch blijft niettemin in menig 
opzicht in marxistische categoriën den
ken. 

Het marxisme zag de ontwikkeling der 
maatschappij als ware het krachtens een 
natuurwet, in ~ocialistische richting be
peeld. Het zag de klassenstrijd als de al
beheersende factor. Het zag het kapitaal 
zich ophopen in steeds minder handen. 
Het zag de arbeidersklasse steeds toene
men in omvang en in ellende. Het ver
wachtte de sociale revolutie, die alle ka
pitaal en daarmede alle economische 
macht zou brengen in handen van de ge
meenschap. Het vormde een belemmering 
bij het streven naar sociale hervorming, 
omdat iedere verbetering van de positie 
der arbeidende klasse de komst der gro
te omwenteling dreigde te vertragen. 
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rmede weer terdege rekening moet worden 

~e politiek" 
gemaakt. Hij verlangde terugkeer tot het 
systeem der bindende afspraken. De for
mateur heeft aan dit verlangen niet wil
len voldoen en daarmede was de PvdA 
van de formatie uitgeschakeld. 

!!hlemocra- punt wel aan enig commentaar wagen. 
1de conse- Gij kent mijn oordeel over de zoge-
11[. Als re- naamde bindende afspraken tussen kabi
tegenover net en Kamerfracties. Ik acht ze in strijd 
~'Xistische met de positie van zelfstandigheid, die 
Ie regering en volksvertegenwoordiging te
' het voe- genover elkander hebben in te nemen. Is 
!llt langer men met dergelijke afspraken reeds op 

Voor het zover was had de heer Bur
ger een ietwat wonderlijke verklaring in 
de wereld gestuurd. Daarin stelde hij, dat 
·beweringen als zou ter zake van de ka
binetsformatie geen redelijk overleg met 
de PvdA mogelijk zijn, iedere feitelijke 
grond misten. Wonderlijk was deze ver
klaring, omdat bij mijn weten geen en
kele verantwoordelijke instantie had be
weerd, dat d~rgelijk overleg niet moge
lijk was gebleken. 

\het par- de verkeerde weg, nog erger wordt het 
à~\en ble- als een regering zich reeds bij voorbaat 
11<1tste dan gebonden acht aan wat fracties onderling 
'· langs de hebben uitgemaakt. Dan bestaat zelfs de 
I van het mogelijkheid, dat een minister blijkt zich 
~ moeten te moeten gedragen naar een afspraak, 
ifupen van die hem bij zijn optreden onbekend was. 
,weg van 
tfden be-

~:reldoor-

1€ bijzon
i!t na de 

Het meest frappante voorbeeld is hier 
de onmogelijke positie, waarin in het 
vorige kabinet Minister Samkalden was 
komen te verkeren met betrekking tot 
het vraagstuk van de voetbaltoto. 

Bij zijn toetreden tot het kabinet was 
en hem niet medegedeeld, dat er omtrent 

NOrm van deze zaak een afspraak tussen de Kamer
' zeggen- fracties was gemaakt. Toen hij eenmaal 
:koude so- aan het bewind was, bemerkte hij, dat 
Nezen der zijn handen volkomen waren gebonden. 
i.Ude doel- Wat komt er op deze wijze terecht van 
Iliet kan de ministeriële zelfstandigheid? 
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Dat men aldus de Kamerfracties de 
dienst laat uitmaken, heeft er mede toe 
geleid, dat een fractie zich het recht 
aanmatigde voor te schrijven hoe het re
geringsprogram behoorde te worden ge
interpreteerd. Alsof het niet aan de re
gering zou zijn uit te maken, wat zij al 
dan niet verenigbaar acht met het pro
gram, dat zij zich heeft voorgesteld te 
verwezenlijken! 

Wil een meerderheid van de Kamer 
haar op een bepaald punt niet volgen, dan 
kan de regering daarin aanleiding vin
den de verantwoordelijkheid voor het be
wind niet langer te willen dragen. Maar 
waar blijft men als, terwijl de regering 
daarvoor geen reden ziet, de ene fractie 
de andere voor de voeten gaat werpen, 
dat zij zich niet aan het regeringsprogram 
wil houden? 

Toch hebben wij het in de Tweede Ka
mer enige malen medegemaakt, dat de 
heer Burger grievende verwijten richtte 
tot de partijen van de rechterzijde, omdat 
zij in een regeringsvoorstel veranderin
gen wilden brengen, waartegenover de 
regering niet haar onaannemelijk had la
ten klinken. 

Het overleg tussen regering en parle
ment wordt op deze wijze wel zeer be
moeilijkt. De wetten moeten tot stand 
komen met de gemeenschappelijke in
stemming van regering en Staten-Gene
raal. Daarbij heeft de Tweede Kamer het 
recht van amendement. Wenst nu een 
meerderheid van die Kamer een be
paalde wijziging en heeft de regering 
geen lust zich daarbij neder te leggen, 
dan heeft de meerderheid, indien zij geen 
kabinetscrisis wil, zich van het aanbren
gen der wijziging te m\thouden. Dit mag 
zij dan onaangenaam vinden, zij moet 
wat het zwaarst is het zwaarst laten we
gen. 

Als het echter zo i~, dat de regering 
bereid is zich naar het verlangen van de 
meerderheid te schikken, dan gaat het 
ver over de schreef, als een minderheid in 
de Kamer niettemin haar zin wil door
drijven en aldus in feite de meerder
heid onder haar juk wil doen doorgaan. 
Tot deze dingen komt men, als men het 
zwaartepunt bij de kabinetsformatie zo
zeer gaat verplaatsen naar het overleg 
tussen de fracties. 

Wil dit nu zeggen, dat ieder overleg tus
sen de formateur en de fractievoorzitters 
volstrekt moet zijn uitgesloten? Aller
minst. Ik acht dergelijk overleg zelfs be
paald onmisbaar. Hoe zou de formateur 
anders inzicht kunnen krijgen of er voor 
hem redelijk uitzicht bestaat, dat het 
door hem te vormen kabinet in de Ka
mer op voldoende steun zal kunnen reke
nen? Maar het moet zijn formatie na en 
niet in overleg-. Het opstellen van het re
geringsprogram moet de zaak blijven van 
het kabinet. 

De beleidslijnen 

Het zou ook al heel dwaas zijn geweest, 
indien zoiets was gesteld, want bij de 
door de formateur gevolgde methode lag 
immers overleg der fracties onderling in 
het geheel niet in de rede. 

Waarom dan de verklaring? Ik ver
moed, dat de heer Burger uit zijn ge
sprekken, eerst met de informateur Beel, 
daat·na n1et de formateur De Quay, de 
indruk had gekregen, dat er met betrek
king tot de controversiële punten tussen 
de opvattingen van de PvdA en die van 
de confessionele fracties een zodanige 
kloof bestond, dat het weinig waarschijn
lijk was, dat de op 11 december verbro
ken samenwerking zou kunnen worden 
hersteld en dat hij de schuld daarvan op 
de confessionele fracties wilde werpen 
op grond van haar gebrek aan bereid
heid om te trachten door onderhandelin
gen deze kloof te overbruggen. 

Het blijft met de PvdA een merk
waardige geschiedenis. Willens en wetens 
heeft men op 11 december de samenwer
king met de confessionele partijen ver
broken. Thans beklaagt men zich erover, 
dat die partijen onvoldoende bereidheid 
tonen om door onderhandelingen de breuk 
te gaan herstellen. En dat terwijl men 
zich onmiddellijk na 11 december op het 
standpunt had gesteld, dat het plicht was 
uit de Kamermeerderheid, die zich toen 
tegenover de PvdA had geplaatst, een 
nieuw kabinet te vormen. Toen vond men 
het de aangewezen weg, dat een kabinet 
zonder de PvdA zou worden gevormd, 
thans schijnt men van dit standpunt te 
zijn teruggekomen. Hoe moet ik dit gril
lige beleid verklaren? 

Ik zie de verklaring hierin, dat er in 
de PvdA ook een ~troming is, die het 
vooruitzicht niet langer deel aan de re
gering te hebben minder toelacht en die 
men thans gaarne duidelijk zou maken, 
dat het toch werkelijk niet de PvdA is, 
die de schuld draagt, dat zij buiten spel 
is gekomen. Vandaar de voortdurende 
klachten over de behandeling, die zij bij 
deze kabinetsformatie heeft ondergaan. 

Ik kan voor al dit geweeklaag weinig 
respect opbrengen. Het wordt in de kring 
van de PvdA veel te veel gewoonte de 
rol van slachtoffer te spelen. De rede, die 
dr. Drees onmiddellijk na zijn aftreden 
voor de radio hield, was één klaagzang. 
Een klaagzang over de critiek, die in het 
bijzonder van de zijde van de financiële 
specialiteit van de KVP, de heer Lucas, 
op het financieel beleid van de regering 
was uitgeoefend. 

Hier was een man aan het woord, die 
doordat hij zo lang met regeringsgezag 
is bekleed geweest, door en door verwend 
is geraakt. Hij voelde normale critiek als 
iets zeer onbehoorlijks aan. En de hoofd
redacteur van Het Vrije Volk, die ons 
iedere zaterdagavond voor de Vara-mi
crofoon op zijn socialistisch commentaar 
pleegt te vergasten, doet het al niet 
anders. Het verbaast mij nu en dan, dat 
de tranen zijn stem niet verstikken, als 
hij spreekt van het onrecht, dat zijn PvdA 
wordt aangedaan. (gelach en instemming) 

De V.V.D. en de 
Kabinetsformatie 
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Tot mijn voldoening is dit ook de ziens
wijze van prof. De Quay gebleken. Hij 
heeft, nadat hij een inleidend gesprek 
met elk der vijf fractieleiders had ge
voerd, beleidslijnen opgesteld ,en aan deze 
leiders gevraagd of deze beleidslijnen in 
algemene zin op hun instemming konden 
aanspraak maken. Alle-en de heer Bur
ger heeft tegen deze methode bezwaar 

Laat mij tenslotte onze positie nog in 
het kort samenvatten. De V.V.D. schuwt 
de verantwoordelijkheid niet. Zij wenst 
alleen, dat in redelijke mate rekening zal 
worden gehouden met de wensen, die zij 
ten aanzien van het regeringsbeleid in 
haar verkiezingsmanifest heeft nederge
Iegd. Zij wenst ook, dat in het te vormen 
kabinet de liberale invloed in redelijke 
overeenstemming zal zijn met de positie, 
die zij thans in de Kamer inneemt. Maar 
zij moet daarbij naar mijn mening zeker 
niet met millimeters gaan werken. 

Van het ogenblik af, dat· Prof. De Quay 
aan het werk was gegaan, hebben mij aan 
de hand van allerlei in de pers geuite 
veronderstellingen omtrent de samen
stelling van zijn kabinet, uitingen van 
verontrusting bereikt. Zij waren dikwijls 
vergezeld van allerlei wenken en verlan-

gens. Op dit alles heb ik maar één ant
woord. Laat men geduld oefenen, totdat 
het einde van de formatie daar is. Dan 
eerst zal het ogenblik zijn aangebroken 
om een opinie te geven. En wie dit dan 
wil doen, zal zich goed rekenschap moe
ten geven van het verschil tussen de on
derscheidene verantwoordelijkheden. 

Verantwoordelijk voor het optreden 
van het kabinet en voor zijn program 
zullen zijn de gezamenlijke ministers. 
Maken liberalen er deel van uit, dan zul
len zij dus verantwoordelijk zijn voor de 
aanneming van hun portefeuille. De ge
dachte, dat een lid van onze partij toe
stemming zou behoeven van enigerlei 
partij-instantie om een ministerschap te 
aanvaarden is ons te enen male vreemd. 

Wil iemand onzes alvorens te beslissen 
het oordeel inwinnen van zijn geestver
wanten in het parlement, dari zal dit op 
prijs worden gesteld, doch de beslissing 
daaromtrent is aan hem. Daarentegen is 
het de verantwoordelijkheid van onze 
Kamerfracties te beslissen of zij aan het 
Kabinet al dan niet hun vertrouwen me
nen te kunnen geven. 

Het is echter de meest natuurlijke zaak 
van de wereld, dat dit vertrouwen te ge
makkelijker zal worden geschonken, naar 
mate er een hechtere persoonlijke band 
is tussen de ministers en de leden der 
fracties, die hun geestverwant zijn. Uit 
de overweging, dat het bestaan van zo'n 
band voor de samenwerking tussen Ka
mer en regering van het grootste belang 
is, is het parlementaire stelsel gegroeid. 
Het is deze vertrouwensband, die hon
derdmaal hechter is dan de band der 
bindende afspraak. 

Band van vertrouwen 
Het is mijn vurige wens, dat zo'n band 

van vertrouwen tussen het te vormen 
kabinet en de fracties, waarop het zal 
hopen te kunnen steunen, zal worden 
gelegd. Als de poging van de heer De 
Quay zal vermogen te slagen, dan zullen 
in onze politiek nieuwe wegen kunnen 
worden bewandeld. Ik acht dit van zo 
uitnemend belang, dat wij ons uiterste 

best zullen moeten doen om de nieuwe 
samenwerking, als zij komt, tot een suc
ces te maken. Vooral ook, omdat ik over
tuigd ben, dat dan in de praktijk zal blij
ken, dat er voor vrees, dat het nieuwe 
bewind in sociale gezindheid te kort zal 
schieten, geen grond bestaat. (applaus). 

Wij hebben in ons beginselprogram ne
dcrgelegd, dat de partij streeft naar 
maatschappelijke verhoudingen, die so
ciaal gerechtvaardigd en economisch ver
antwoord zijn. Daarbij stellen wij de so
ciale rechtvaardigheid voorop. Want 
justitia regnorurn fundamentum, gerech
tigheid is het fundament der koninkrij
ken. Wat echter economisch niet ver
antwoord is, wordt onherroepelijk met 
ondergang bédreigd. En bij de chaos, die 
dan ontstaat, is het de sociale rechtvaar
digheid, die het eerst in het gedrang 
komt. Daarom wensen wij in geheel ons 
beleid ons naar dit richtsnoer van het 
beginselprogram te gedragen. 

Wij hebben daarvoor nog een andere 
reden. De tijd, waarin wij leven, is voor 
de vrije wereld vol gevaren. In samen
werking met de andere volken van het 
vrije westen hebben wij alle krachten in 
te spannen om die gevaren te keren. Wij 
zullen dit te beter kunnen doen, naar 
mate ons volk daartoe meer bereid is. En 
die bereidheid zal op haar beurt groter 
zijn ln de mate, dat de overtuiging meer 
levend is, dat het beleid der regering op 
sociale rechtvaardigheid is gericht. 

Is het beginsel van het program klaar 
genoeg, er zullen heel wat moeilijkheden 
zijn te overwinnen om het zijn juiste toe
passing te geven. Die moeilijkheden mo
gen ons niet ontmoedigen. Wij zullen er 
integendeel onze krachten aan hebben te 
stalen. Daarbij wijst cle wapenspreuk van 
onze Zeeuwse vrienden, wier gasten wij 
voor deze vergadering z.ijn, ons de weg. 
"Luctor et emergo", ik worstel en kom 
boven, is het devies van hun provincie. 
Laat mij het vanavond zo mogen stellen, 
dat wij voortgaan in de vaste overtui
ging, dat alleen in volhoudend worstelen 
de kans op de overwinning ligt besloten. 
(daverend applaus, overgaande in een 
ovatie). 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ... 
i 3 
:: Daarop volgde een vergadering van :: 
:: het Bestuur, die door de vier gekoze- :: 
:: nen meteen bijgewoond werd, terwijl :: 
:: de andere centrale vertegenwoordig- :: 
:: sters aan de Westersehelde van het 3 
:: stralende weer konden genieten. ... 
:: Deze vergadering, evenals de vol- :: 
...... ... .. gende, werd gepresideerd door mevr. ;:= 
:: H. A. A. L. de Vries-v. d. Hardt Aber- :: 3 son, tot dusver vice-presidente, daar l 
.. onze presidente, mevr. mr. E. A. J. .,. 
:: Scheltema-Conradi, van een welver- :: 
:: Copie voor deze rubriek te zenden noar: diende vakantie geniet. Volgens de :: 
:: Mejuffr. Joh. H. Spring~r, Alexander- statuten moesten nu de functies op- ;:= 
:: nieuw verdeeld worden, maar er werd ;:= 
.. straat 16, Haarlem. overeengekomen, dit tot de volgende 3 i bestuursvergadering uit te stellen. :: 
.,. De derde vergadering was die van ..,. 
:: Besiuur en Adviesraad samen. Even- :: 
:: 's-Middabo-s in als op de bestuursvergadering werd :: 3 ook hier gesproken over de najaars- 3 ... VJ • • conferentie op de Pietersberg bij Oos- ... 3 lSIHllgen terbeek. Er is geen gebrek aan onder- ~ 
.. werpen: er werden er zes genoemd, 3 
:: Het eerste kwartaal van dit jaar waaruit over enkele maanden (het is "' 
... ... 
.. is een drukke tijd geweest door nu nog te vroeg) een keus gemaakt ::1 
; de verkiezingsvoorbereiding, zo druk, zal worden. :: 
~ dat normale vergaderingen in de ver- Moeilijk is altijd het vinden van een := 
~ drukking kwamen. voorgangster voor het wijdingsuur, :: 
.,. Zo was het ook met de top van de dat men echter toch niet wil laten ;:= 
~ vrouwenorganisatie in de V. V.D. Om vervallen. Als men iemand weet, hoort ~ 
~ de achterstand in te halen, zijn wij ondergetekende dat graag. Het z.g. :: 
~ daarom op vrijdag 17 april reeds vragenuur blijft gehandhaafd: wij h()oo ::1 E ·s-middags in Vlissingen bijeengeko- pen op meer animo hiervoor dan ver- 3 
t men, om maar liefst drie vergaderin- leden jaar. ::1 
t gen achter elkaar te houden. Dat door Uit de verslagen, die de vertegen- :: 
~ dit aantal er niet ook een en ander in woordigsters over haar centrales uit- :: 
t de verdrukking kwam, zal onderge- brachten, bleek o.a. de oprichting van :: 
~ tekende niet beweren, maar er is ten- alweer drie nieuwe plaatselijke vrou- :: 
~ minste aan statutaire en reglementai- wengroepen n.l. in Bunnik, Gorkum :: 
~ re eisen voldaan en wij hebben elkaar en Oostvoorne. :: 
~ weer eens gesproken. En dan was er natuurlijk weer het ~ 
t De eerste vergadering (om half aloude spreekstersprobleem, dat er :: 
:: twee) was die van de Adviesraad, be- niet minder om wordt, integendeel, :: 
t staande uit de centrale-vertegenwoor- want al die nieuwe vrouwengroepen :: 
t digsters, die uit haar midden vier Ie· van de laatste tijd vragen om politieke ::1 
t den voor het bestuur moesten kiezen. voorlichting. Helaas werd een afdoen- :: 
t Deze vergadering werd gepresideerd de oplossing ook nu niet gevonden. :: 
t door mevr. mr. E. Veder-Smit, die als Dat met het bovenstaande een hele :: 
t afgetreden centrale-vertegenwoordig- middag praten is weergegeven, zal :: 
t ster hi'eri·n neutraal was wel ni·emand denken. He• weekblad ...... E Gekozen werden de d~mes mr. N. zal echter heel wat ruimte" nodig heb· ~ 
t M. W. Dettmeyer-Labberton, J. Fran- ben voor de algemene jaarvergade- :: 
t ken-van Ewijk, A. A. C. Prummel- ring van de partij; dus wij volstaan :: 
t Bulder en H. A. A. L. de Vries-v. d. met deze enkele grepen. ~ 
~ Hardt Aberson. J. H.S. :: 
:: :: :: .. 
'''''''''''~'''''''''~'''''''''''''''''~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



. '!'f"· 

VRIJHEID EN DEl\lOCRATIE 

Verdeling van de V. V.D.-stemmen 

in de diverse kieskringen (11) 
Kieskring VII, Leiden 

Oud, P. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7893 
Korthals, H. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 
Stoffels, geb. van Haaften, J. M. 444 
den Hartog, F. .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . 114 
Co melissen, J. G. H. . . . . . . . . . . . . 29 
Zegering Hadders, R. . . . . . . . . . . . . 36 
Ritmeester, G. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 264 
van Leeuwen, H. F. . .. .. .. .. .. . .. . 95 
Toxopeus, E. H. . .. .. .. . .. .... .. .. 54 
van Dijk, F. G. .. .. . .. .. . .. .. .. ... .. 24 
Berkhouwer, C. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29 
ten Broecke Hoekstra, 

Mej. J. J. Th. 393 
Visser, M. .... ....................... 7 
Korteweg, S .................... -..... 27 
Couzy, J. H. .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .. . .. 62 
Geertsema, W. J. . . . . . .. . .. . ... .. .. 158 
Kuiper geb. Struyk, A. .. . .. .. .. 29 
Dorsman, G. . ..... .. .. .. .. .. ... .. .. 13 
van der Houwen, H. .. .. .. .. .. .. 6 
Portheine, F. . . .. . .. . .. .. . ...... .. .. . 171 
van Riel, H. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 60 
Alers, J. .............................. 0 
Van Vuure, A. .. .. . .. ...... ........ 62 
Fockema Andreae ,W. H. .. .. . . 36 
van den Ende, J. N. .. .. . .. . ... .. .. 34 
van der Linden, C. . .. . . .. . . . . .. . • 4 
Jas, W. H. ........................ 10 
Kruijsheer, J. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 58 
van Ommen Kloeke, W. K. J. J. 10 
Tekelenburg, J. J. . . . .. .. .. .. . .. . 58 

Kieskring VIII, Dordrecht 

Oud, P. J. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 46269 
Korthals, H. A. .. .. .. . .. . . .. .. .. . 354 
Stoffels, geb. van Haaften, J. M. 298 
den Hartqg, F. .. .. .. . . .. .. . .. . . . . .. 757 
Cornelissen, J. G. H. .. ... ... .. .. 35 
Zegering Hadders, R. . . . .. .. .. .. . 54 
Ritmeester, G. . .. . . .. .. . ...... ..... 174 
van Leeuwen, H. F. . .. . . .. .. . . . .. . 60 
Toxopeus, E. H. .. .. .. . . ... .. ..... 76 
van Dijk, F. C. .. ... .. ............ .. 21 
Berkhouwer, C. .. ... . . .. .... .. . . .. . 20 
ten Broecke Hoekstra, 

Mej. J. J. Th. 169 
Visser, M. .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. .. 18 
Korteweg, S. .. .. . .. .... .. . .. ...... .. 13 
Couzy, J. H. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 41 
Geertsema, W. J. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 62 
Kuiper, geb. Struyk, A. .. .... ... 41 
Dorsman, G. ........ ... .. ........... 132 
van der Houwen, H. .. .. .. .. .. .. 56 
Portheine, F. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17 
van Riel, H. .......... ... . .. ... . .... 41 
Alers, J. .............................. 19 
van Vuure, A. ..................... 2 
Fockema Andreae, W. H. ...... 25 
van den Ende, J. N. .. .. .. .... .. .. . 16 
van der Linden, C. . .. .. . .. . .. . .. . 9 
Jas, W. H. ........................ 54 
Kruijsheer, J. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 
van Ommen Kloeke, W. K. J. J. 8 
Tekelenburg, J. J. .. . .. .. .. .. .. .. 68 

Kieskring IX, Amsterdam 

Oud, P. J. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 79869 
Co melissen, J. G. H. .. .. .. .. .. .. 2805 
Stoffels, geb. van Haaften, J. M. 1152 
Korthals, H. A. . .. .. .. . .. .. . .. .. . 256 
den Hartog, H. A. .. .. .. .. . .. .. . . 90 
Zegering Hadders, R. .. .. .. . .. .. . 68 
Ritmeester, G. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . . . 398 
van Leeuwen, H. F. . .. .. ... .. .. . .. 274 
Toxopeus, H. F. . . .. . .. . .. .. . . . .. . 96 
van Dijk, E. H. .. ... . .. .. . .. . .. . . . . . 34 
Berkhouwer, C. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . 84 
ten Broecke Hoekstra, 

Mej. J. J. Th. 413 
Visser, M. ........................... 31 
Korteweg, S. .. .. .... ... .. .. . .... .. .. 53 
Couzy, J. H. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 80 
van Someren, 

geb. Downer, G. V. 419 
Corver, J. C. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 20 
Breebaart, D. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 18 
Jacobse, H. H. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 129 
Vorstman, F. C. .................. 15 
van Riel, H. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 41 
Tomson, T. G. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 17 

Ie Cavalier, R. Th. J. . .... .. .. .. . 502 
Goudsmit, J. E. .................. 34 
Wijsmuller, geb. Meyer, G. ... 803 
Vis, A. J. ........................... 29 
Keyser Jbzn., S. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 
Boekel, Cornelis ............. ..... 192 
van Essen, P. H. .................. 19 
Holsmuller, H. W. . .. .. . .. .. .. . .. 67 

Kieskring X, Den Helder 

Oud, P. ]. ...................... .. 
Cornelissen, J. G. H ............. . 
Stoffels, geb. van Haaften, J. M. 
Korthals, H. A. .. .............. .. 
den Hartog, F ..................... . 
Zegering Hadders, R. . .......... . 
Ritmeester, G .................... .. 
van Leeuwen, H. F ............... . 
Toxopeus, E. H .................. . 
van Dijk, F. G. .. ............... . 
Berkhouwer, C. .. ................ .. 
ten Broecke Hoekstra, 

Mej. J. J. Th. 
Visser, M .......................... .. 
Korteweg, S. . ..................... .. 
Couzy, J. H ....................... .. 
van Someren, 

geb. Downer, G. V. 
Corver, J. C. .. ................. .. 
Breebaart, D ...................... .. 
Jacobse, H. H ..................... . 
Vorstman, F. C. .. ............... . 
van Riel, H ....................... .. 
Tomson, T. G ..................... . 
Ie Cavelier, R. Th. J. . .......... . 
Goudsmit, J. E ................. .. 
Wij smuller, geb. Meijer, G ... . 
Vis, A. J ........................... . 
Keyser Jbzn., S. .. ............... . 
Boekel, Co roelis ................. . 
van Essen, P. H ................. .. 
Hol5mtdler, H. W ............... . 

Kieskring XI, Haarlem 

32784 
108 
229 

58 
77 
30 

185 
29 
15 
9 

404 

84 
7 

12 
5 

20 
4 

87 
9 
9 
2 

29 
9 
0 

18 
6 

50 
2 
5 

55 

Oud, P. J. ........................... 63365 
Cornelissen, J. G. H. .. .. . .. .. .. . 355 
Stoffels, geb. van Haaften, J. M. 1561 
Korthals, H. A. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 201 
den Hartog, F. ..................... 51 
Zegering Hadders, R. .. .. .. .. .. .. 50 
Ritmeester, G. .... ...... ........... 351 
van Leeuwen, H. F. .. .. ....... .... 431 
Toxopeus, E. H. ..... . .. .......... 74 
van Dijk, F. G. . .. .. .. . .. .. . .. .. . 28 
Berkhouwer, C .. .. .. . .. .. .. . .. .. 52 
ten Broecke Hoekstra, 

Mej. J. J. Th. 256 
Visser, M. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... 19 
Korteweg, S. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 24 
Couzy, J. H. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 48 
van Someren, 

geb. Downer, G. V. 101 
Corver, J. C. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 97 
Breebaart, D. . . .. ... ... ........... 13 
Jacobse, H. H. .. ... ........ .... .. .. 45 
Vorstman, F. C. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 266 
van Riel, 1-1. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. 34 
Tomson, T. G. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 3 
Ie Cavelier, R. Th. J. .. .. ........ 61 
Goudsmit, J. E. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 70 
Wij smuller, geb. Me ij er, G. . .. 88 
Vis, A. J. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . ........ 212 
Keyser, Jbzn., S. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 12 
Boekel, Co roelis .. .. .. .. .. . .. .. .. . 7 
van Essen, P. H. .. .. .. .. .. ........ 101 
Holsmuller, H. W. .. .. .. .. .. .. . .. 49 

Kieskring XII, Middelburg 

Oud, P. J. .......................... . 
Korthals, H. A. .. ............... . 
Stoffels, geb. van Haaften, J. M. 
den Hartog, F ..................... . 
Cornelissen, J. G. H. . ......... .. 
Zegering Hadders, R ............ . 
Ritmeester, G .................... .. 
van Leeuwen, H. F ............... . 
Toxopeus, E. H ................. .. 
van Dijk, F. G ..................... . 
Berkhouwer, C. ................... . 
ten Broecke Hoekstra, 

Mej. J. J. Th. 

16623 
50 
59 
23 
12 
4 

31 
14 
20 

2 

3 

30 

Visser, M. ........................... 3 
Korteweg, S. .. .. . ... . • . .. . . . .. .. .. .. 1 
Couzy, J. H. . .. .. ... • . . ... . .. . . . .. .. 2 
Schuitemaker, D. . . .. .. . .. .. •• . .. . . 2 
Kammeraad, C. A. ............... 114 
Oldenbanning, L. G. .. . .. .. .. .. . 8 
Gratama, S. Willinge .. . .. .. . . .. . 1 
Spanjer, P. A. .. .. ...... ........... 3 
Dass_en, J. H. M. .. .. •• . .. • ... . . .. . 1 
Beets, H. P. .. .. . ... .. .. . . .. .. .. .. .. 1 
Noorman, E. ........................ 5 
Numann, S. W. .................. 1 
Quades v. Ufford, Jhr. W. H. D. 8 
Horstmann, C. A. L. .. .. .. .. . .. . 71 
Briët, W. ........................... o 
Schlingemann, J. F. G. • .. . .. .. . 119 
de Haart, P. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. 4 
van Voorene, L. M. .. .. . .. .. .. .. .. 10 

Kieskring XIII, Utrecht 

Oud, P. J ............................ 45960 
Korthals, H. A. . .. .. .. .. . .. .. . .. . 348 
Stoffels, geb. van Haaften, J. M. 608 
den Hartog, F. ..................... 46 
Cornelissen, J. G. H. . ........... 52 
Zegering Hadders, R. .. . .. . . .. .. . 58 
Ritmeester, G. ..................... 257 
van Leeuwen, H. F. ............... 167 
Toxopeus, E. H. .................. 100 
van Dijk, F. G. .. . .. . .. .. . ... . .. .. .. 22 
Berkhouwer, C. . . .. .... . .. .. . .. . .. . 3 7 
ten Broecke Hoekstra, 

Mej. J. J. Th. 200 
Visser, M. .. .. ... ....... ... ... .. .. .. . 16 
Korteweg, S. ........................ 31 
Couzy" J. H. .. .. .... .. . .. . .. .... .. .. 82 
Schuitemaker, D. .. ... .. . .. . .. .. . .. 456 
Kammeraad, C. A. .. .. . .. . .. . .. .. 15 
Oldenbanning, L. G. .. .. .. .. .. .. 7 
Gratama, S. Willinge . . . . . . . . . . . . 5 
Spanjer, P. A. ..................... 7 
Dassen, J. H.,M. .................. 4 
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Beets, H. P. .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. 11 
Noorman, E. .... .................... 3 
Numann, S. W. .. . .. .... . .. .. .... .. 13' 
Quades v. Ufford, Jhr. W. H. D. 174 
Horstmann, C. A. L. .. .. .... .. .. 10 
Briët, W. ........................... 9 
Schlingemann, J. F. G. .. ....... 5 
de Haart, P. . .. . . .. . .. . .. . .. ........ 17 
van Voorene, L. M. ............... 152 

Kieskring XIV, Leeuwarden 

Oud, P.J ........................... . 
Zegering Hadders, R. .......... .. 
Korthals, H. A. . ............... .. 
Stoffels, geb.van Haaften, J. M. 
den Hartog, F .................... .. 
Co melissen, J. G. H ............ . 
Ritmeester, G. . ................... . 
van Leeuwen, H. F ............... . 
Toxopeus, E. H .................. . 
van Dijk, F. G ..................... . 
Berkhouwer, C. . .................. . 
ten Broecke Hoekstra, 

Mej. J. J. Th. 
Visser, M ........................... . 
Korteweg, S . ...................... .. 
Couzy, J. H ........................ . 
van der Veen, B. P ............... . 
Baas, J .............................. . 
Doornbos, geb. Oosting, G. . .. 
van Overklift, J. A ............... . 
Willems, T. E ..................... . 
van Dijk, K ....................... .. 
Heemstra, J. A. .. .............. .. 
Tammens, 0 ....................... . 
Blijdenstein, A. J. . ............. . 
Homan, J ........................... . 
Boersma, H. A. .. .............. .. 
Steenbergen Jzn., W ........... .. 
Clevering, R. J. . ................ . 
van Balen Walter, B. C. ........ . 
de L1.ngen, H. K ................. .. 

24996 
186 

60 
131 

11 
13 
60 
10 
13 

6 
7 

28 
6 

14 
7 

508 
4 

16 
32 

8 
6 
3 
3 
1 
6 

432 
5 
5 

62 
17 

Grepen uit het jaarverslag van de 
Kamercentrale Dordrecht 

UH het jaarverslag over 1958 van de 
Kamercentrale Dordrecht van de V.V.D. 
ontlenen we het volgende: 

Het jaar 1958 is het jaar der staten- en 
raadsverkiezingen geweest. De voorberei
dende werkzaamheden vergden van velen 
van ons een grote activiteit. Was het 
succes der stateu-verkiezingen heel goed 
te noemen, de raadsverkiezingen waren 
nog aanmerkelijk beter, alhoewel een juist 
percentage vooral in de kleinere geme.en. 
ten niet precies te constateren valt, aan· 
gezien juist in een aantal van die kleinere 
gemeenten onder een andere vlag wordt 
gevaren. We kennen gemeentebelang, vrij· 
zinnige lijst, allerlei combinaties en indi
viduele lijsten. 

Maar de winst was in vergelijking met 
de vorige verkiezingen voor de staten- en 
gemeenteraden, resp. in 1954 en 1953 heel 
groot. 

Vanaf deze plaats nog een woord van 
dank en van hulde aan de vele harde 
werkers in onze partij. 

Het aantal afdelingen in onze centrale, 
de grootste in den lande, was pe.r 1 janu
ari j.l. 60 tegenover 54 een jaar geleden. 
Zuidland, Stellendam, Goudswaard, Oolt
gensplaat, Rhoon en Nieuw-Beijerland 
kwamen er bij, of werd nieuw leven in· 
geblazen. 

Wij hebben eens nagegaan, hoeveel 
V.V.D.-wethouders er in september 1958 
uit de bus zijn gekomen in Nederland, en 
wij zijn tot een aantal van 146 gekomen. 
Nog veel te weinig, gezien de uitslag der 
verkiezingen en daarbij tevens bedenken
de, dat er in Nederland ruim 1000 ge
meenten zijn. Opgemerkt moet in dit ver· 
band worden, dat er nog 93 wethouders 
zitting hebben voor gemeentebelang, of 
partijloos of neutraal zijn. Maar dat zijn 
niet altijd actieve officieren, korporaals 
en manschappen. 

In de samenstelling van ons bestuur 
kwam in het afgelopell. jaar ditmaal geen 
wijziging. 

In de kascommissie :Rebben zitting de 
heren Groenenboom, v. d. Snoek en drs. 
Heijbroek. 

Het Kamerlid, mr. F. G. van Dijk, hield 
op onze najaarsbijeenkomst een interes
sante rede over de algemene politieke 
toestand. 
Er werd in 1953 definitief een landbouw

commissie door onze centrale ingesteld, 
die ·reeds grote activiteiten heeft betracht. 

De vertegenwoordigster van de Vrou
wen-groep in onze centrale, mevr. mr. M. 
L. Buschkens-Dijkgraaf, ontplooide we
derom een grote activiteit. Er werd weer 
een succesvolle Provinciale Dag van de 
Vrouwen in de V.V.D. te Rotterdam ge
houden. 

Aan het eind van het jaar stond het 
Kabinet op springen, en...... sprong. 
Vervroegde verkiezingen was het besluit 
da·t er op volgde. Plots werden de laatste 
dagen van het oude jaar spoedeisende be
stuursvergaderingen bijeengeroepen om 
de situatie te bespreken en voorlopige 
kandidaten voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal ie stellen. 

Juist weer opnieuw aan de gang voor 
nieuwe verkiezingen, was het Oudjaar, 
en dan eindigen de werkzaamheden voor 
een wijle, zo ook dit verslag. 

Met een woord van dank aan al de
genen in onze centrale, die hebben begre. 
pen, dat de kracht en sterkte van een 
partij berust op aller gemeenschappelijke 
arbeid, wil ik het jaarverslag over 1958 
besluiten. 

J. H. PH. DE WILDE 
Secretaris Kamercentrale 
Dordrecht van de V.V.D. 

ONS VERKIEZINGSFONDS 
Tot mijn genoegen kan ik ook deze 

week nog enige nagekomen giften van 
afdelingen ten bate van ons Verkiezings
fouds verantwoorden, t.w. 

Loppersum f 80.-
Arnhem " 200.-
Wageningen ., 94.83 
Oud-Beijerland " 125.
Lekkerkerk ,. 211.-

0ok aan deze afdelingen alsnog mijn 
hartelijke dank! 

Sidney :r. van den Bergh 
Penningmeester. 

Nieuws afd. Amsterdam 
Op maandag 27 april vergadert het be· 

stuur van de afdeling Amsterdam in ge
bouw Crone. 

Op dinsdag 28 april komt de bestuurs-
raad in vergadering bijeen. · 

In beide bijeenkomsten zal aan de or· · 
de worden gesteld de agenda voor de al- · 
gemene jaarlijkse ledenvergadering der . 
afdeling te houden op 14 mei a.s. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT !' 

V.V.D • 
Koninginnegracht 61 

's-Gravenhage 
Tel. 01700. 111768. 114375 

Giro 67880 



"Houdt de vrijheid hoog!" 

leest u niet in 

ALGEMEEN HANDELSBLAD 

De N ederland1e motor 

met een wereldreputatie! 

N. Y. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

N. V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfabriek 

VOORHEEN 

J. C. DEN HAAN 

GORINCHEM 

N.V. BETONDAK 
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~ 

fabrieken Arkel - kantoor Gorinchem 

rHBu 
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Dank zij onze vele eigen kantoren in 
het buitenland zijn wij in staat ·steeds 
een "up to date'' voorlichting op het 
gebied van de aldaar geldende voorschrif· 
ten te verstrekken. 

I I Ook voor U: de HBU I I 
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.v. 

L AMSTERDAM • DEN HAAG • ROTTERDAM .. • • I _____ .... 

JJJ P. A. VAN ES & Co. N.V. 
REDERS CARGADOORS 

BEVRACHTERS 
EXPEDITEURS 

Rotterdam • Amsterdam - Groningen - Hamburg 

VOOR UW WAS 
NAAR 

BORGH 
Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigen 
N.V. Stoom~ en Chemische Wasserij 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 
Bellevoysstraat 75 - Rotterdam - Telefoon 32631-36235 

GEEF DIT BLAD NA LEZING 

AAN UW VRIENDEN 

WERFT LEDEN VOOR DE • 

( ' N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 

Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen 

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

BIJNA JAAR 

Betonpaal· 
funderingen 

OOK IN KELDERS 

STALEN PALEN 
DAMWANDEN 

GRONDONDERZOEK 

DE WAALPALEN 
A'DAM, GEN. VETTERSTR. 58, 

TËL. 81810-87414 
R'DAM, THURLEDEWEG 19, 

TEL. 65219 



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

I ~ AFERROX LOODMENIE" LOODIJZERMENIE" UNIVERSAALMENIE ----
_ FABRIEK VAN 

~~~~~~~~~~~~ COMPOSITIEVERVEN 

/W\, modern~ 

BINGHAM&CO. zonwer1ngen 
jalouzieiln 

"luxaflex" 

HINGHAM & CO. 
sohiedam 

Botje, Ensing & Co. 
Frieschestraattveg - Hoendiep 

GRONINGEN 

Scl1eepsl1oltWers 

en Machinefabrikanten 

Gespecialiseerd in de bouw van motor

kust· & binnenvaartuigen tot ca. 10 m. 

breedte, sleepboten en lichters voor de 

tropen, ntotorbarkassen, enz. 

N.V. LIJM- EN GELATINEFABRIEK 

I TWEE TORENS I 
TELEFOON 25242 - DELFT 

N.V. BOEI __ ~E'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 

• 
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N. V. Scheepswerven " PI ET H El N" 
v.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 

NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
inclusief inbouw 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 

Telepbones: 

Rotterdam: 71354-77355 - Dordrecht: 377!-83:!9 - Rhlderkerk: 2102 
voor werf Bolnes Papendrecht Bolnee 
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Zie pag. 6, 7 en 8. 

De mislukte formatie-poging van prof. De Quay 
AAN LIBERALE MEDEWERKING HEEFT HET 

NIET ONTBROKEN 

De formatiepoging van prof. 
De Quay is na precies vier 

weken moeizame arbeid mislukt. 
Op de Vlissingse J aarvergade

ring sprak onze fractievoorzitter 
prof. Oud: "Als de poging van de 
heer De Quay zal vermogen te 
slagen, zullen in onze politiek nieu
we wegen worden bewandeld. Ik 
acht dit van zo uitnemend belang, 
dat wij ons uiterste best zullen 
doen om de nieuwe samenwerking, 
als zij komt, te doen slagen. Voor
al ook, omdat ik ervan overtuigd 
ben, dat dan in de praktijk zal 
blijken, dat er voor vrees, dat het 
nieuwe bewind in sociale gezind
heid tekort zal schieten, geen 
grond bestaat". 

Dat waren uiterst welwillende 
woorden, getuigend van het duide
lijke vertrouwen, waarmee onze 
Kamerfractie het Kabinet zou te
gemoet zijn getreden. 

Een vertrouwen, dat bij de 
"start" zou zijn geschonken, maar 
welks bevestiging en handhaving 
dan verder natuurlijk afhankelijk 
zou zijn van de d a d e n van het 
Kabinet., 

., * * 

Dat is het ene positieve face::. 
Maar er is nog een ander. 

In de socialistische pers heeft 
men niets nagelaten om deze for
matiepoging te ridiculiseren en df; 
tegenpartij te honeu. 

De socialistische . oud-minister 
Suurhoff meende het heel fors te 
kunnen zeggen. 

Dezelfde oud-minister, die in 
.een Kabinet heeft gezeten dat pas 
na een record van meer dan vier 
maanden confessioneel-socialis
'bsch touwtrekken zowel over het 
program als over de zetelverde
ling, tot stand kwam, sprak nu 
verontwaardigd over "een bescha
mend tafereel van gebrek aan 
moed om verantwoordelijkheid te 
aanvaarden''. 

Alle "heldhaftige lieden en par
tijen", die, zo zei hij, in de verkie
zingen hadden geroepen om een 
krachtige, stabiele regering, die 
forse beslissingen zou kunnen ne
men, zeiden thans "na u" wanneer 
het om impopulaire portefeuilles 
ging. 

De heer Suurhoff echter vergist 
zich in ieder geval voor zover het 
de V.V.D. betreft en wij zouden 
het sportief vinden als hij deze ver
gissing alsnog zou erkennen. 

* * * 

Wat is het geval? Er werden 
bij deze Kabinetsforma

tie achtereenvolgens vier personen 
uit de kring van de V.V.D. aange-

zocht: de heren drs. H. A. Kort
hals, mr. E. H. Toxopeus, S. J. 
van den Bergh en prof. dr. H. J. 
Witteveen. En die hebben a I I e 
v i e r zonder aarzeling zich in be
ginsel bereid verklaard, in een Ka
binet-De Quay zitting te nemen. 

Tot de hun toegedachte en door 
hen aanvaarde zetels behoorde er 
één (Defensie), waar ieder met 
een grote boog omheen liep en bo-

DEQUAY 

vendien Financiën, dat nimmer tot 
de meest po,P.ulaire Departemen
ten heeft behoord. Daarbij zou dan 
de heer Korthals nog het vice
premierschap hebben aanvaard. 

Toen het noodzakelijk leek, de 
aanvankelijk aangeboden zetel van 
Binnenlandse Zaken te ruilen voor 
de reeds vermelde zetel van Finan
ciën om aan bepaalde verlangens 
van de christelijk-historischen te 
voldoen, wilde men van onze kant 
de formateur ook op dit punt ter 
wille zijn en werd prof. Witteveen 
bereid gevonden. hetzij Economi
sche Zaken, hetzij Financiën voor 
zijn rekening te nemen. 

Dat is het tweede positieve facet 
van deze - zij het dan tenslotte 
mislukte - formatie, waarop wij, 
V.V.D.-ers, trots mogen zijn. 

* * * 

De V.V.D. is jarenlang in de 
oppositie geweest. Die op• 

positie is door onze beide Kamer
fracties op zakelijke wijze gevoerd. 
Niettemin werd het in de kringen 
van onze politieke tegenstanders 
gaarne aldus voorgesteld, dat zulk 
een oppositie "goedkoop" was en 
dat de V.V.D. er zich wel voor zou 
wachten, na de verkiezingen ver· 
antwoordelijkbeid te aanvaarden. 

De praktijk heeft thans aange· 
toond, hoe onjuist deze "voorspel· 
lingen" zijn geweest. 

Van geen groep heeft de forma· 
teur zoveel medewerking ontvan• 
gen als juist van de V.V.D. 

Onze verkiezingsactie heeft ge· 
staan in het teken van het stre· 
ven om te komen tot een Kabinet 
zonder socialisten. Een brede scha
re van kiezers (meer dan drie 
kwart miljoen) heeft ons daarop 
vertrouwen geschonken en wij 
hebben dat vertrouwen niet be
schaamd. 

Wij mogen de heer Korthals, die 
het leeuwendeel van de besprekin
gen heeft gevoerd en die in het 
nieuwe Kabinet, naar wij mogen 
aannemen, het vice-premierschap 
zou hebben gekregen, daarvoor 
ten zeerste erkentelijk zijn. 

Een ongeluk zit soms in een klein hoeJ.}e (Zie vervolg pag. 2 onderaan) 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (I) 

Begroting van Sociale Zaken in Eerste Kamer • Verkorting 
arbeidsduur. Tal van wensen nog urgenter· Hoger loon voor de 
meeste arbeiders aantrekkeliiker • Beschouwingen van prof. dr. 
H. J. Witteveen • Van 1956 tot nu het reële loon met 4,5 procent 
gestegen • Bii de arbeiders geen bestedingsbeperking meer aan
wezig. 

Bij de behandeling van de begroting 
van Sociale Zaken vorige week in 

de Eerste Kamer, heeft onze geestver
want, prof. dr. H. J. Witteveen, speciaal 
een beschouwing gewijd aan de verkor
ting van de arbeidsduur. 

Wanneer de verkorting van de werk
tijd, zei hij, geheel zou kunnen worden 
gecompenseerd door een stijging van de 
produktiviteit per uur, is daarmee ge
wonnen, dat de arbeiders tijd winnen, ter
wijl de produktie, en dus de welvaart, 
niet wordt geschaad. Er is echter wel 
algemene overeenstemming over, dat wij 
in de huidige situatie niet meer kunnen 
verwachten. 

Dan is het gevolg van een verkorting 
''an de arbeidsduur, dat de produktie zal 
afnemen en dat derhalve ook het reële 
nationale inkomen daardoor vermindert. 

Wij meeten het zo zien, dat wij staan 
voor een keuze ten aanzien van de wijze, 
waarop wij de vooruitgang in de pro
duktiviteit willen benutten. 

In hoeverre willen wij die vooruitgang 
yan de produktiviteit benutten voor een 
stijging van het nationale inkomen en 
van het reële inkomen van de arbeiders, 
en in hoeverre willen wij een deel van 
die stijging van het inkomen gebruiken 
om meer vrije tijd te krijgen? 

* * * 

Eigenlijk moeten wij de verkorting 
van de arbeidstijd zien als een ma

nier om ons reëel inkomen te bestem
men, een bestemming waarvoor wij dan 
geen inkomen, maar in plaats daarvan 
vrije tijd krijgen, aldus prof. Witteveen. 

Wij moeten dan tegen elkaar afwegen 
bet belang, dat een groter inkomen heeft, 
en het belang, dat men meer vrije tijd 
heeft. Wij moeten dat doen zowel voor 
ons volk als geheel, dat een stijging van 
het nationale inkomen voor allerlei geza
menlijke doelen nodig heeft, als voor de 
arbeider individueel, die uit zijn reële 
loon natuurlijk zijn eigen behoeften dekt. 

Ik geloof, zei onze woordvoerder, dat 
wanneer wij dit zo afwegen, wij moeten 
zeggen, dat op dit moment, in de huidige 
situatie, tal van wensen en doelen urgen
ter schijnen dan een verkorting van de 
arbeidsduur. Dit geldt zowel voor de be
volking als geheel alsook voor de indi-
viduele arbeider. · 

Wij weten hoe buitengewoon veel wen
sen ons volk in de komende jaren juist 
wil realiseren. Het is niet eens nodig 
die alle op te sommen. Ik geloof ook, dat 
de individuele arbeider op het ogenblik 
nog grote behoefte heeft om meer te kun
nen uitgeven voor zijn behoeftenbevredi
ging en dat een hoger reëel loon voor 
de meeste arbeiders misschien aantrek
kelijker zal zijn dan verkorting van de 
arbeidsduur. 

Als men de arbeiders in dit opzicht 
werkelijk voor een keuze zou stellen, 
zouden velen een verhoging van het reële 
loon prefereren, aldus prof. Witteveen. 

(Vervolg van pag. 1) 

Er zal nog wel aanleiding zijn, 
~ op de oorzaken van het mis

lukken van deze fonnatie nader 
terug te komen. Op het ogenblik, 
dat wij dit schrijven (vlak na het 
mislukken van de fonnatie-poging 
van prof. De Quay), zijn deze nog 
niet volkomen uit de doeken geko
men. 

V oor het ogenblik willen wij 
volstaan, deze slechts schema
tisch en in chronologische volgor
de aan te duiden. 

Eerst waren er de moeilijkhe
den in de K.V.P., waarbij de Ka
tholieke Arbeidersbeweging (K.A. 
B.} aanvankelijk weinig nagelaten 
heeft om de goede gang van za
ken zoveel mogelijk tegen te wer
ken. 

Nadat dit eindelijk wat gesust 
was en na talrijke bedankjes van 

PROF. WITTEVEEN 
cijfers van het C.B.S. 

I n het advies van de SER wordt het 
probleem zo gesteld, dat men tot. 

verkorting van de arbeidsduur zou mo
gen overgaan in de bedrijfstakken, waar
in de produktiviteit meer stijgt dan het 
nationale gemiddelde bedraagt. 

Daaraan wordt de eis vastgeknoopt, dat 
verkorting van de arbeidstijd alleen daar 
mogelijk is, waar deze niet tot prijsver
hoging zal leiden. 

Zo ziet men het probleem niet juist, 
betoogde prof. Witteveen. In enkele be
drijfstakken kan er wel een stijging van 
de produktiviteit zijn die groter is dan 
het gemiddelde; maar dat Is daarom nog 
volstrekt niet een extra stijging van de 
produktiviteit, die het gevolg is van ver
korting van de arbeidsduur. 

Het feit, dat de produktiviteit in een 
bedrijfstak meer stijgt dan het gemiddel
de, mag helemaal geen motief zijn, want 
tegenover een stijging van meer dan het 
gemiddelde in bepaalde bedrijfstakken, 
staat natuurlijk een stijging van minder 
dan het gemiddelde in andere bedrijfs
takken. 

Die stijging van meer dan het gemid
delde in bepaalde bedrijfstakken bepaalt 
dus mede de ruimte, die in de nationale 
economie ontstaat voor de vervulling van 
allerlei wensen en die ruimte moet men 
niet gaan gebruiken voor verkorting van 
de arbeidsduur wanneer men meent dat 
andere doelen urgenter zijn. 

Bovendien ontstaat het gevaar, dat 
wanneer men in bepaalde bedrijfstakken 
met een verkorting begint, al spoedig an
dere bedrijfstakken noodgedwongen in 
die richting zullen worden meegetrokken, 
zodat de verkorting van de arbeidsduur 
algemeen wordt voordat men dit eigen
lijk wenst. 

figuren uit de K.V.P. ,;om per
soonlijke redenen", was er de ver
warring in C.H.-kringen, waarbij, 
als altijd, de een dwars tegen de 
ander inwerkte, verschillende 
C.H.-kandidaten eveneens bedank
ten en het dagelijks beStuur van 
de C.H. Unie pas met een positief 
gericht communiqué kwam, enke
le uren voordat prof. De Quay zich 
naar de Koningin begaf om zijn 
opdracht terug te geven. 

En tenslotte is daar dan de hou
ding van de anti-revolutionairen, 
welke voor de formateur de deur 
heeft dicht gedaan. 

In een hoofdartikel van "Trouw" 
vonden wij de bevestiging, dat de 
heren Hazenbosch en Biewenga 
de formateur op de dag, waarop 
hij had kunnen slagen (maandag 
27 april), mededeelden, "dat zij 
de bezetting van het Kabinet in 

I n het advies van de SER begeeft men 
zich eigenlijk iV. een vorm van wish

ful thinking. Men zou bijzonder graag 
zien, dat een verkorting van de arbeids
duur tenvolle door een extra stijging van 
de produktiviteit wordt gecompenseerd. 
In dat geval behoeft men geen keuze te 
doen. 

Wij kunnen echter niet aannemen, zei 
onze geestverwant, dat dit in het alge
meen zo is en daarom hebben wij wèl 
een keuze te doen. 

Wij vragen ons daar;om af of men het 
niet beter zo zou kunnen doen, dat wan
neer wij ons gaan bewegen in de rich
ting van een vrijere loonvorming, waar
bij wij een zekere marge krijgen in ver
schillende bedrijfstakken om in vrije on
derhandelingen tussen werkgevers en 
werknemers de arbeidsvoorwaarden te 
bepalen, wij dan een verkorting van de 
arbeidsduur stellen als een alternatieve 
verbetering van de · arbeidsvoorwaÇtrden 
naast een verhoging van het loonniveau. 

Wij krijgen dan het voordeel, dat in 
elke bedrijfstak de werknemers duidelijk 
komen te staan voor de keuze of zij een 
verbetering van hun situatie wensen te 
krijgen in de vorm van een hoger reëel 
loon dan wel in de vorm van een ver
korting van de arbeidsduur. 

Met deze benadering zou men ook recht 
kunnen doen aan de positie van de kleine 
ondernemer, die door de verkorting van 
de arbeidsduur misschien juist een gro
tere arbeidslast krijgt te dragen. 

* 

Prof. Witteveen wijdde voorts nog een 
beschouwing aan de kwestie van de 

mogelijkheden tot loonstijging, Ik geloof, 
zei hij, dat uit het voorgaande al duide
lijk is, dat wij een stijging van het reële 
loon als buitengewoon belangrijk be
schouwen en als buitengewoon waarde
vol. Zelfs menen wij, dat dit in vele ge
vallen op het ogenblik nog de voorkeur 
moet hebben boven verkorting van de ar
beidsduur. 

Van de kant van de socialisten wordt 
bij voortduring naar voren geschoven, 
dat het noodzakelijk zou zijn thans aller
eerst de bestedingsbeperking voor de ar
beiders ongedaan te maken. 

Dit argument is niet zeer duidelijk, om
dat de cijfers over de ontwikkeling van 
het loon en van de kosten van het levens
onderhoud de indruk geven, dat er voor 
de arbeiders in het geheel geen beste
dingsbeperking meer aanwezig is. 

Het is zo, dat zich inderdaad een stij
ging van de kosten van levensonderhoud 
heeft voorgedaan van 108 in 1956 op 119 
in 1957 en 122 nu, maar dat daartegen
over staat een aanmerkelijk grotere stij
ging van het loon. Het regelingsloon in 
de nijverheid is ges_tegen van 156 in 1956 
tot 173 in 1957 en 18f nu. 

Wanneer men deze cijfers met elkaar 
vergelijkt, blijkt dus, dat van 1956 tot 
dit ogenblik het reële loon met 4,5 pro
cent is gestegen. Daartegenover kunnen 
wij stellen de cijfers van de produktivi
teit. De produktie per werknemer is in 
de industrie in dezelfde periode met pre
cies hetzelfde percentage gestegen. 

Deze cijfers wijzen er niet op, dat bij 
de arbeiders nog een bestedingsbeper
king aanwezig ZO).l zijn. Men zegt echter, 
dat de loonstijging in de bedrijfstakken, 
die nog een aperte achterstand hebben, 
moet worden uitgeschakeld. Als men dat 
doet zou men voor de overige bedrijfs
takken een geringere loonstijging over
houden en zo komt men dan tot die zo
genaamde bestedingsbeperking, 

Dit is een zeer vreemde en onaan
vaardbare redenering, aldus prof. Witte
veen, waaruit in de eerste plaats blijkt 

haar totaliteit, zoals die er ten
slotte uitzag, niet van dien aard 
achtten, dat zij er gerust op kon
den zijn, dat een christelijk soci
aal beleid kon worden verwacht 
en dat het Kabinet, zakelijk ge
sproken, als voldoende krachtig 
kon worden beschouwd". 

• • * 

I n het dagelijks formatie-com
mentaar in het Algemeen 

Handelsblad van 28 april werd 
reeds opgemerkt: "Daar het be· 
kend is, dat de anti-revolutionai
ren gaarne een samenspel van 
prof. Zijlstra (op Financiën) en 
prof. Witteveen (op Economische 
Zaken} zouden hebben gezien, zou 
de conclusie moeten zijn, dat hier 
het knelpunt derhalve was gele
gen in het uitvallen van prof. 
Zijlstra en de bezetting van Econo-
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hoezeer men aan· socialistische kant zijn 
hart heeft verpand aan de algemene loon
compensatie, die alleen wordt meegeteld 
wanneer men de positie van de werk
nemers beschouwt. 

• * * 

Economisch is de redenering vol
strekt onjuist, want ook de loon

stijgingen in de bedrijfstakken, die dan 
die aperte achterstand hadden, geven een 
kostenstijging en deze loonstijgingen ne
men eveneens een deel van de nationaal
economische ruimte in beslag, van de 
ruimte dus, die door stijging van de pro
duktie ontstaat. 

Wanneer wij er dan rekening mee hou
den, dat het gemiddelde loon natuurlijk 
niet meer kan stijgen dan de produktivi
teit, omdat wij anders een inflatie krij
gen, is het duidelijk, dat die loonstijgin
gen in de achtergebleven bedrijfstakken 
evenzeer moeten worden meegerekend 
als de overige loonstijgingen en dat, als 
voor bepaalde groepen van arbeiders het 
regelingsloon is achtergebleven, dit dus 
niet een kwestie van bestedingsbeperking 
is, maar een kwestie van overheveling 
tussen de werknemers in die verschillen
de groepen van bedrijfstakken. 

.. ... 
Het is mogelijk, antwoordde de heer 

Oosterhuis (PvdA), dat de heer Wit
teveen over andere cijfers beschikt dan 
ik, maar op grond van het cijfermate
riaal, dat mij door een wetenschappelijk 
bureau is verstrekt, kom ik tot de con
clusie, dat er in de verhouding tussen 
de lonen en de prijzen zich wel een ont
wikkeling heeft voorgedaan, die hierop 
neerkomt, dat als wij 1956 op 111 zetten, 
het reële loon in 1957 108 was en in 1959 
109. 

Wil het reële loon in verhouding tot 
dat van 1956 gelijk blijven, dan dient er 
een loonsverhoging van bijna 3 procent te 
worden toegekend. 

"Van welke cijfers gaat u uit?", vroeg 
prof. Witteveen. "Ik heb de cijfers van 
het CBS genomen". 

OOSTERHUIS 
cijfers 1'2n het N.V.V. 

De heer Oosterhuis: Ik heb de beschik
bare looncijfers van het wetenschappe
lijk bureau van het NVV. 

De heer Witteveen: Dat is geen statis
tische bron. 

De heer Oosterhuis: Dat is geen bron 
voor u, maar wel voor mij. Ik hóóp, dat 
binnen afzienbare tijd zal blijken, dat 
deze cijfers toch wel kloppen. Het is ook 
een kwestie van wijs beleid; men moet 
niet alleen economisch, maar ook psy
chologisch de zaak bekijken. 

De heer Witteveen: Een wijs beleid 
om zulke looneisen te stellen, dat wij 
inflatie krijgen! V.v.D. 

mische Zaken door mr. Ph. C. M. 
van Campen". 

De verantwoordelijkheden voor 
dit alles zullen nog wel nader 
worden vastgesteld. 

Veel is op dit ogenblik nog on
zeker. Vast staat alleen, dat de 
V.V.D. haar woord aan de kiezers 
heeft gestand gedaan. Aan haar 
heeft het niet gelegen, wanneer 
deze verkiezingen geen Kabinet 
zullen opleveren, waarin de socia· 
listische regeringsinvloed is uit
geschakeld. 

De enige conclusie zal dan moe
ten zijn, dat bij de volgende ver
kiezingen nög veel meer kiezers 
hun stem op de V.V.D. zullen moe
ten uitbrengen. 

Wij geven de strijd niet op. In 
tegendeel, het lijkt er veel op, dat 
deze t h a n s pas goed begint! 

A.W.A. 
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Flitsen van Het Binnenhof (IJ) 

Begroting van Oorlog en Marine in Eerste Kamer· Mr. H. van 
Riel: grotere doelmatigheid van de landsverdediging is een be· 
scheiden financieel offer waard· Wii staan er beter voor dan acht 
iaar geleden • Waardering voor werkkracht van minister Staf • 
Aan capitulantenstelsel valt niet te ontkomen. 

Het westerse algemene probleem is 
bekend. Het is het probleem van 

het handhaven van een evenwichtssitua
tie, aldus onze geestverwant mr H. van 
Riel vorige week in de Eerste Kamer 
bij de behandeling van de begroting van 
Oorlog en Marine. 

Persoonlijk ben ik ervoor bevreesd, 
zei hij, dat de Russische neiging om met 
conventionele wapenen ergens iets te 
ondernemen, groter zal worden dan de 
neiging thans is. Van het ogenblik af, 
dat de deterrent (de atoomoorlog) zo af
schrikwekkend is geworden dat geen 
van beide partijen haar meer toepast, 
ligt eigenlijk de coup de main, de hand
greep in een of andere richting, voor de 
hand. 

Het is als regel gevaarlijk iets te 
vcm·spelien, maar in dit geval wilde de 
heer- Van Riel het toch doen. Mijns in
ziens, zei hij, zullen wij inderdaad over 
een paar jaar worden geconfronteerd 
met de vraag of de westerse landen be·· 
reid zijn voldoende offers te brengen en 
of deze offers voldoende groot zullen 
zijn in verhouding tot de offers van de 
Russische volksgemeenschap om hun 
zelfstandi&heid te handhaven. 

* • 

Mr Van Riel had daarom met grote 
belangstelling in het betoog van 

minister Staf gelezen - in afwijking 
van de mening van de heren De Gou 
(KVP) en De Dreu (PvdA) - dat een 
betrekkelijk bescheiden verhoging van 
het defensieplafond, die zal kunnen blij-

Mr. VAN RIEL 
landsverdediging primordiaal 

ven beneden de percentuele stijging van 
onze nationale inkomen, tot een iets 
grotere doelmatigheid van de landsver
dediging zou kunnen leiden. 
Deze dingen hangen samen. Zonder be

hoorlijke sociale verhoudingen, zonder 
geld voor cultuur, wetenschap en kunst, 
verliest ons land ook in waarde. 

Maar ik acht de landsverdediging zo 
primordiaal, aldus de heer Van Riel, dat 
ik meen, dat als ons werkelijk wordt 
aangetoond dat bij een voortreffelijk be
heer aan een stijging van het defensie
plafond niet valt te ontkomen, wij dan 
daarvoor niet opzij zullen mogen gaan. 

Als men om zich heen kijkt en ziet 
wat Frankrijk op het ogenblik doet -
desintegratie van het marinecommando, 
gemis van medewerking om tot een ge
integreerde luchtverdediging te gera
ken - dan kan men daar eigenlijk maar 
één conclusie uit trekken, namelijk dat 
men het oorlogsgevaar niet ernstig 
neemt. 

Zo wordt het inderdaad de vraag of 
Nederland zulke bezwaarlijke offers 
moet brengen. 

* * * 

Het was vorige week de laatste 
maal dat minister Staf de begro

ting van defensie verdedigde, Het is al
tijd heel moeilijk als Kamer een oor
deel over een minister te vormen, zei 
mr Van Riel, maar ik stel er wel prijs 
op te zeggen, dat ik het gevoel heb, al 
was de waardering voor het beleid van 
de minister in de Kamer als verdediger 
van zijn standpunt aldaar misschien niet 
altijd even groot, dat dit een grote waar
dering voor hetgeen buiten de Kamer 
om gebeurd is niet behoeft uit te slui
ten. 

Ik heb voor mijzelf het gevoel, dat de
ze minister met grote energie en met 
buitengewone schranderheid en werk
kracht zich aan een in feite onoplosbaar 
probleem heeft gewijd. 

Hij heeft dat in zoverre tot een oplos
sing gebracht, dat wij er inderdaad be-

ter voorstaan dan acht jaàr geleden en 
dat wij misschien iets beter kunnen 
overzien wat ~el en wat niet binnen de 
grenzen van onze mogelijkheden ligt. 

• • • 
Er bestaat vrijwel eenheid van in

zicht, dat wij gaan in de richting 
van hoogst mobiele, verspreide groepen 
in betrekkelijk kleine aantallen met 
daarachter een op de een of andere wij
ze georganiseerde territoriale verdedi
ging. 

De administratie is echter gefundeerd 
op de opleiding en legering van grote 
massa's. Dat brengt mee, dat ons leger 
gemakkelijk een bepaalde administra
tieve organisatorische ballast meesleept. 
Dit kan betekenen, dat wij ons op een be
paald ogenblik van die ballast moeten 
ontdoen. Dat zal heel zwaar wegende 
sociale consequenties hebben voor de er 
bij betrokken ambtenaren. 

Minister Staf was echter van mening, 
dat men door de bewegelijke kleine een
heden zeker geen vermindering van ad
ministratie krijgt, afgezien van de mo
gelijkheid •1an grotere efficiency in de 
organisatie. Door het systeem zelf wordt 
de administratie veel meer ingewikkeld. 
De vefbindingen worden veel moeilijker 
door de snelle verplaatsingen. 

• • • 
Volgens het Engelse witboek vloeien 

de beroepsmilitairen thans veel 
sterker toe dan een paar jaar geleden 
en ook kwalitatief schijnt het aanbod 
niet ongeschikt te zijn. 

Naar de mening van de heer Van Riel 
zullen wij niet aan de invoering van een 
capitulantenstelsel kunnen ontkomen. 
Wij zullen er moeilijk aan kunnen ont
komen de mensen heel behoorlijke af
scheidspremies te geven, want wij zul
len niet iedereen na zijn dertigste, vijfen
dertigste en veertigste jaar, al naar de 
verschillende categorieën, kunnen hou
den. 

In het bedrijfsleven is de situatie op 
allerlei plaatsen zo, dat men op het 
ogenblik goed getrainde mensen met een 
zeker ontwikkelingsniveau tussen de 30 
en 35 jaar gaarne wil hebben en mis
schien zelfs bereid zou zijn daarover af
spraken te maken. 

• * * 

De heer Van Riel acht het twijfel
achtig of een essentiële verdedi

ging van Nederland als volkseenheid en 
als culturele eenheid eigenlijk op het 
ogenblik nog wel samenhangt met de 
verdediging van het geografische ge
bied van Nederland en of wij inderdaad 
niet veel meer moeten denken aan het 
gebruiken van. dè Nederlandse deelne
ming in de NAVO op de meest efficiën
te plaats. 

Ik voel daarbij wel, zei hij, dat Neder
land als mondingsgebied van de grote 
rivieren een strategische betekenis op 
zichzelf heeft, maar ik kan mij toch al
lerlei ontwikkelingen voorstellen, waar 
wij van de legering van troepen binnen 
Nederland en Nederland als aan- en af
voerbasis zullen moeten afstappen, een 
ontwikkeling ook weer die zich vandaag 
nog niet aftekent, maar die zich over 
drie of vier jaar wel kan aftekenen. 

• • • 
I k kan het niet méér eens zijn met 

de heer Van Riel dan in dit geval, 
antwoordde minister Staf. Natuurlijk 
telt Nederland hierbij als geografisch 
gebied niet meer mee. Stelt u met die 
wisselende eenhedén die staart van Lim
burg, die in België hangt eens voor. Het 
is duidelijk wat er dan gebeurt. 

Ook de afstanden waarover de eenhe
den zich zullen bewegen, zijn zoveel 
groter dan de afstanden in Nederland, 
dat daardoor het geografisch geheel ver
valt. 

Het maakt dat wij in de NAVO hebben 
gepleit voor integratie, ook van de lucht
verdediging. Daaraan is niet meer te ont
komen en dat moet in alles voortgezet 
worden. Dit is iedere keer verder gegaan. 

Eerst hadden wij de Rijn-IJssel-linie. 
toen zijn wij oostelijker gegaan en daarna 
hebben Wij nog een territoriale verdedi
ging gehad, die eigen gezagsgebied had. 
Dat is ook verknipt en wij hebben nu nog 
een klein stukje, dat echt territoriaal is, 
anders komt het in cambatzone te liggen. 

Wij hebben daardoor een andere com
mandostructuur gekregen. Het geografi
sche Nederland wordt in die plannen niet 
meer als eerst belangrijke genomen. Dat 
betekent natuurlijk niet (zoals de heer 
Van Riel ook niet heeft bedoeld) dat 
Nederland niet zou worden verdedigd. 

T. J. T wijnstra t 
Het zo plotseling en zo 

onverwacht verschei
den van Twijnstra heeft al
lerwege een diepe indruk ge
maakt. Verwondering baart 
dit niet. Het zal bij niemand 
tegenspraak ontmoeten, als 
men constateert, dat hij be
hoort tot de grote figuren, 
die leiding hebben gegeven 
aan ons nationale leven in de 
tijd na de tweede wereldoor
log. 

In hem waren de liefde 
voor wetenschap en cultuur 
en de praktisahe zin van de 
bedrijfsleider op harmonische 
wijze verenigd. Aanvankelijk 
bestemd voor de studie in de 
letteren, had hij deze moeten 
afbreken om de leiding te ne-

. men van het bedrijf, waaraan 
zijn vader door de dood ontijdig was ontvallen. Twintig jaren la
ter heeft hij, te midden van de drukke werkzaamheden van het 
zakenleven, deze studie toch met een doctoraal examen weten te 
bekronen. Het was slechts één symptoom van de energie, die ge
heel zijn leven uitstraalt. 

Naar buiten zijn de grote kwaliteiten van Twijnstra in het bij
zonder aan de dag getreden door zijn voorzitterschap van het 
Verbond van Nederlandse Werkgevers. Ook in het bedrijfsleven 
moest na de oorlog naar nieuwe vormen van organisatie worden 
gezocht. Het kwam er daar vooral op aan de weg te vinden van 
de samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Dit vor
derde de leiding van mannen, die aan een vast beginsel een soe
pele geest en de wil tot overleg wisten te paren. 

Zij moesten bovenal weten te overtuigen, dat nieuwe wegen 
moesten worden betreden. Twijnstra heeft dit onvermoeid ge
daan. Zijn jaarlijkse redevoeringen voor de algemene vergade
ring van het Verbond waren er telkens weer het getuigenis van. 
Die redevoeringen waren juweeltjes naar inhoud en vorm. Niet 
voor niets had deze voorzitter in de letteren gestudeerd. 

Twijn::;tra was een liberaal in de volle zin van het woord. Hij 
was doordrongen van de gedachte, dat ontwikkeling. van zelf
standige kracht zowel voor de afzonderlijke mens als voor de on
derscheidene groepen der samenleving voor de liberaal in het 
middelpunt van zijn streven heeft te staan. Daarom had het be
ginsel van een zelfbesturend bedrijfsleven in zijn beide compo
nenten van werkgevers en arbeiders zijn volle sympathie. 

Met beide benen op de grond staande begreep hij heel goed, 
dat ook hier de weg der geleidelijkheid moest worden bewandeld, 
maar de richting van de weg stond hem duidelijk voor ogen. 

Ook onze partij heeft reden hem met grote erkentelijkheid te 
blijven gedenken. Gedurende een aantal jaren heeft hij deel uit
gemaakt van haar dagelijks bestuur. Hij heeft dit lidmaatschap 
met veel toewijding vervuld. In onze bestuursvergaderingen heeft 
hij zelden ontbroken. Zijn heldere adviezen, zijn rustige wijze van 
behandeling der zaken en zijn aangename persoonlijkheid maak
ten beraadslaging met hem tot een onverdeeld genot. 

De V.V.D. rouwt om het verlies van een van haar voortreffe
lijkste leden. 

STAATSSECRETARIS MOORMAN 
•... niet vriendelijk .... 

P.J. Oud 

De marine acht de heer Van Riel eell 
zeer waardevol deel van onze defen

sie, juist in verband met de mobiliteit. 
Wij hadden volledig vertrouwen in het 
beleid van de regering. Wij zijn ervan 
overtuigd, dat in het bondgenootschappe
lijk verband die marine een belangrijke 
rol kan spelen en aangezien wij alles wat 
de NAVO versterkt, begroeten, willen wij 
ook geen kritiek op de keuze van de re• 
gering van bepaalde strijdmiddelen uit
oefenen. 

Een andere vraag zou het worden als 
wij inderdaad,. voor een snellere stijging 
van het oorlogsgevaar zouden komen te 
staan. Wij zouden dan opnieuw moeten 
beslissen of, als onze verdedigingscapaci
teit tot een maximale grens moet worden 
opgevoerd, dan ergens anders het geld 
beter zou kunnen worden gebruikt, maar 
dat is in feite niet het probleem. 

Het was voor de Eerste Kamer een gro· 
te verrassing van de heer De Gou <KVP) 
te horen, dat het leger op te grote leest 
is geschoeid en dat de marine boven onze 
financiële draagkracht gaat. Hij beweer
de, dat de KVP dit altijd had betoogd, 
maar bij de begrotingsbehandeling van de 
laatste jaren is dat niet gebleken. 

Staatssecretaris Moorman (marine) 
schaamde zich voor zijn partijgenoot en 
hij antwoordde hem allerminst vriende
lijk. V. v. D. 
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Synthese tussen 

nationale 

drie data I 

1n 

geschiedenis 

onze 
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30 April, 4 en 5 mei, het zijn belangrijke data in onze nationale 
geschiedenis. Data van bezinning, over vreugde en leed. Data, 
waarin de zuiver menselijke elementen worden weerspiegeld. 

Helaas is het voor een weekblad onmogelijk hieraan steeds 
op het juiste tijdstip van de actualiteit aandacht te schenken. 
Of men komt hiermee te vroeg, of men komt te Iaat, doch nim
mer op tijd. 

Daarom willen wij thans de dertigste april, de vierde en de 
vijfde mei op deze plaats in een synthese samenbrengen. 

Onze gedachten gaan daarbij in de allereerste plaats uit naar 
Hare Majesteit Koningin Juliana, wier vijftigste verjaardag ons 
gehele volk de afgelopen week op zulk een uitbundige wijze heeft 
mogen vieren. 

Een groot voorrecht, dat inderdaad door geheel ons volk als 
zodanig wordt aangevoeld, omdat onze Koningin door de gehele 
natie wordt gezien als de geliefde Landsvrouwe, wier warm 
kloppend hart vaak ontroert en tot een binding leidt, die ver 
boven de politieke tegenstellingen uit iedere Nederlander met 
trots vervult en een zuivere waarde geeft aan diep doorleefde 
nationale saamhorigheid. 

Het is door Haar, dat wij ons als kleine natie groot voelen. Het 
is ook door Haar, dat wij de komende data van 4 en 5 mei in 
een verbroederende betekenis van gemeenschappelijk gedragen 
leed en vreugde herdenken. 

Weer zullen wij met Haar onze doden herdenken, die het offer 
van hun leven brachten voor de grote en eigenlijk nimmer afla
tende strijd voor de Vrijheid. 

Met Haar ook zullen we de vreugde beleven over het herwon
nen zelfstandige Q.estaan van onze natie. 

Aldus, data in onze geschiedenis, die onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden. 

Moge een ieder boven alle politieke verdeeldheid uit beseffen, 
welk een groot voorrecht wij genieten Haar in ons midden te 
mogen hebben, die staande boven de partijen de Vrijheid en de 
Democratie hooghoudt en ons voorgaat om bij elke probleem
stelling de warme menselijkheid centraal te stellen. Want daar
op komt het uiteindelijk aan. 

In dit licht hebben wij de vijftigste verjaardag van onze Ko
ningin beleefd en gevierd en in dit licht zullen wij ook de Doden
herdenking en de viering van onze Bevrijding zien! 

G. S. 
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Kan de vermogensbelasting 
gehandhaafd worden oj 

nog 

verdwijnen? moet •• 
ZIJ 

Haar uitwerking vaak onbillijk 
Het is een hachelijke zaak deze vraag te stellen, want wanneer de uitkomst van 

mijn redenering zal blijken te zijn, dat m.i. de vermogensbelasting moet verdwijnen, 
dan hoort men allerwege 61-e uitroepen: daar komt de kapitalistische aap uit de libe
rale mouw! 

Na-ar mijn mening moet men echter niet bang zijn voor een onprettige schijn en de 
moed hebben deze afschaffing te bepleiten, al schijnt dat sommigen dan ook het 
summum van kapitalistisch egoïsme. De zaak toch waar het hier om gaat is nie-t of 
de afschaffing van de vermogensbelasting nu een bijzonder voordeel is voor degenen, 
die kapitaal bezitten, maar wel de vraag of zij nog recht yan bestaan heeft en nuttig 
kan zijn. 

Toen de vermogensbelasting werd in
gesteld vond dat plaats in een tijd, die 
nog geen inkomstenbelasting kende, be
halve dan de gemeentelijke hoofdelijke 
omslag, en waarin niet naar draagkracht 
geheven accijnzen nog een grote rol bij 
de staatsinkomsten speelden. 

Bovendien kende die tijd nog niet de 
zekerheden, welke tal van burgers thans 
aan de sociale wetgeving ontlenen, noch 
de voordelen van een uitgebalanceerd. 
stelsel van pensioenregelingen of van 
het levensverzekeringsbedrijf. Mijns in
ziens kon toen met recht bepleit wor
den, dat degene, die een vermogen be
zat daaraan nog een bijzondere mate 
van draagkracht en een graad van maat
schappelijke zekerheid ontleende, die ve
le anderen ontbeerden en dat het billijk 
was, dat hij daarvoor een zekere belas
ting betaalde, daar immers zijn belang 
bij de door de staat gehandhaafde maat
schappelijke orde zeer groot was. 

Hoe gerechtvaardigd dus toenmaals de 
vermogensbelasting ook was, toch kan 
men de vraag stellen of zij dat nu nog 
is. In de eerste plaats toch kennen wij 
nu een inkomstenbelasting van het Rijk 
met zijn sterk progressief karakter en 
daarnaast is het overgrote deel van on
ze bevolking door het stelsel van socia
le zekerheden, door pensioenregelingen 
en door de uitbouw van het levensver
zekering- en lijfrentewezen een grote 
mate van bestaanszekerheid deelachtig 
geworden, die vroeger vooral aan het 
vermogensbezit werd ontleend. In we
zen is daardoor niet alleen het bestaans
recht aan de vermogensbelasting ont
vallen, maar wordt in vele gevallen 
haar uitwerking ten zeerste onbillijk. 

Enige sprekende 
voorbeelden 

Ik wil daarvan een paar voorbeelden 
noemen. 

Het kapitaal, dat in land, al of niet 
van gebouwen voorzien, is belegd brengt 
bij ons huidige landbouwbeleid maar 
zeer weinig rente op. Men kan gerust 
stellen, dat wanneer iemand land bezit, 
dat f 4.000,- per h.a. waard is, zijn net
to-rendement na aftrek van de te ma
ken kosten zeker niet meer dan 2•1• zal 
zijn. Van de t 80,- netto-inkomen welke 
hij per h.a. trekt, moet hij dan 4 x 1 6,
is I 24,- vermogensbelasting betalen. Of 
hij nu veel inkomen heeft of weinig, de 
vermogensbelasting betekent voor een 
zodanige bezitter een zeer zware extra 
inkomstenbelasting. Hier speelt de om
standigheid mee, dat de prijs van de 
grond ook door overwegingen, die bui
ten het direct te verwachten rendement 
staan, wordt bepaald, b.v. door de vrees 
voor voortgaande verontwaarding en 
door bepaalde verwachtingen omtrent de 
grondpolitiek in de E.E.G. 

Hetgeen hier nu volgt is zeker geen 
zeldzaamheid. 
Iemand had zich door eigen inspanning 
een groot vermogen opgebouwd; door 
allerlei omstandigheden bezat de in
dustriële onderneming, die hij beheer
de, een grote intensieve waarde, maar 
het eruit voortvloeiende inkomen be
droeg geen hoog percentage van het vol
gens die intensieve waarde - de grond
slag van de vermogensbelasting - ge
investeerde kapitaal. Deze bezitter, die 
een inkomen genoot van I 100.000,
moest aan inkomsten- en vermogensbe
lasting meer dan t 100.000,- betalen, zo
dat zijn inkomen negatief werd. 

Deze voorbeelden zouden - zoals ge
zegd - met vele zijn te vermeerderen, 
maar er blijkt m.i. zonneklaar uit, dat 
de vermogensbelasting voor tal van be
zitters een harde en meedogenloze twee
de inkomstenbelasting is, die hen bij tal 
van vermogens met weinig rendement, 
b.v. waarneer zij in huizen of land zijn 
belegd, een uiterst gering netto-inkomen 
overlaat en hen dwingt of tot de uiterste 
soberheid om niet te zeggen armoede of 
tot de noodzaak van hun geld in te teren. 

Ook kan het voorkomen, dat de bezit-

door 

H. D. LOUWES 
lid van de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal 
~----------------
ters van grote vermogens dit te gelde 
maken en met hun bezit uit Nederland 
wegtrekken naar andere landen, b.v. 
Zwitserland, waar zij een voor hen mil
der fiscaal klimaat ontmoeten. Onlangs 
heeft men in de couranten nog gelezen, 
dat een bezitter van vele boerderijen in 
Friesland daarom ziin bezit te gelde 
heeft gemaakt en zich metterdaad met 
zijn bezit in Zwitserland heeft gevestigd. 

Bezitsvorming 

Hoewel ik zeer goed besef, dat de mi
nister van Financiën de ongeveer 115 
miljoen gulden. welke de vermogens
bela.~ting opbrengt, node kan mi.ssen 
meen ik toch dat zij moet verdwijnen. 

Juist in een tijd, waarin de bezitsvor
ming van bepaalde politieke zijde sterk 
wordt gepropageerd, moet men ons be
staand bezit niet onredeliik aantasten. 
In zeer sterke mate geldt dit voor tal van 
kleinere kapitalen in de landbouw, in de 
middenstand, in de groep van kleinè 
renteniers, b.v. de bezitters van een ze
ker aantal huizen. 

Als een loden last ligt de vermogens
belasting op p_un bestaan; in het alge
meen hebben zij een prijzenswaardige af
keer van intering van hun bezit. Zij be
schouwen dit dikwijls al.s overgeleverd 
familiegoed, waarvan zij maar de tijde
lijke rentmeester ziin en dat zij· met in
spanning van al hun krachten aan hun 
nazaten willen overgeven .. 

Afgezien van de strooptocht die de fis
cus onderneemt bij iedere vererving van 
dit bezit pijnigt de vermogensbelasting 
deze groep onophoudelijk door hen steeds 
weer voor het ellendige dilemma te 
plaatsen: of bekrompen leven of interen. 

De vrijstelling van deze belasting over 
de eerste f 30.000 bezit. vermindert dit 
leed uit de aard der zaak wel, maar h<Jft 
de fundamentele bezwaren allerminst op, 
noch het praktische feit, dat deze twee
de inkomstenbelasting op velen zeer 
zwaar dru:Kt. 

Het is op grond van bovenstaande 
overwegingen, dat naar mijn mening de 
staat het morele recht een vermogens
belasting te heffen heeft verloren en 
dat zij daarom moet worden afgeschaft; 
door versobering van de staatsdien.3t en 
vooral door te zorgen. dat deze in een 
wat mindere mate stijgt dan het tiJe
nemende volksinkomen. kan daarvoor de 
nodige ruimte worden geschapen. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

* ~an WEEK tol WEEK * 
En de druiven blijven zuur 

A l liggen de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer dan ook al weer ruim een maand 

achter ons, toch kan men hier en daar in de 
politieke bladen en tijdschriften de naklank 
hore~. over de ~ro~e teleurstelling, die de be
langriJke overwmmng van de V.V.D. in diverse 
kringen heeft veroorzaakt. 

Dat men vooral in de kringen van de anti
revolutionairen en de christelijk-historischen 
over de liberale overwinning minder te spre
ken is valt te begrijpen, vooral ook omdat deze 
partijen er zelf niet zonder kleers~heuren zijn 
afgekomen. · 

Een oude traditie, waarbij de a.r. en de c.h.u. 
na de k.':"·P· en de ~:v.d.a. tot de koplopers be
hoorde~.m ~e rangliJst van de nationale politie
ke partuen Is doorbroken. Dit alles is voor de 
a.r. en de c.h.u. erg triest, maar dat behoeft 
toch nog geen reden te zijn om openlijk blijk 
te geven van e~n mentaliteit, die doet denken 
aan de bekende zure druiven. 

Wil men voorbeelden? 
In het christelijk-historisch weekblad Ko

ningin en Vaderland stelde de heer A. B. Kra
mer o.m. het navolgende vast: 

"Er !s bij de massa te weinig begrip voor de 
verschillen tussen de politieke partijen; zeer 
zeker geen positief inzicht. (Waar komen an
ders die vele V.V.D.-stemmen vandaan?)" 

Ziedaar ten voeten uit een voorbeeld van de 
druiven-zijn-zuur-mentaliteit. Immers, wat de 
heer Kramer beweert raakt kant noch wal en 
lijkt meer op politiek amateurisme dan op se
rieus bedoelde voorlichting. 

De redenering komt er op neer, dat wie 
V.V.D. heeft gestemd geen positief inzicht 
heeft. Een dergelijk stellen van een probleem 
kunnen we slechts kinderachtig noemen en in 
wezen weinig democratisch. 
~en kan politiek met elkaar van mening ver

schillen, doch anderzijds dient men elkaars in
zi.ch~en te respecteren. De uitlatingen in Ko
nmgm en Vaderland wijzen daar nu niet be
paald op. 

Nog meer zuurs 

De christelijk··historische heer Kramer 
. . staat overigens niet alleen in zijn spijt

betmgmge~ over de grote liberale overwinning. 
De voorzitter van de anti-revolutionaire par

tij, de heer Berghuis, liet zich kort na de ver
kiezingen in soortgelijke zin uit en het lijkt wel 
of de heer Kramer naar deze woorden erg lang 

. heeft gekeken voordat hij zijn eigen vinnighe
den aan het papier toevertrouwde. 

Ziedaar wat dr. Berghuis in een hoofdartikel 
in het anti-revolutionaire weekblad Nederland
se Gedachten neerschreef: 

· . "Ook nationaal-politiek gezien is de uitslag 
• · niet opwekkend. Immers, de spectaculaire winst 
. voor de V.V.D.- en ik zeg dit met alle demo-
cratisch respect voor het liberalisme als ernsti
ge levensovertuiging -wijst op een gebrek aan 
inzicht in de wezenlijke achtergronden van de 
:politi~~ bij zeer vele kiezers, die, ook als zij 
mnerluk beter weten, afgaan op reële maar 
vaak oppervlakkige gevoelens van onb~hagen. 
Aanleiding tot bezorgdheid is er dus stellig". 

Tot zover dr. Berghuis. 
Het "democratisch respect voor het libera

lisme als ernstige levensovertuiging", dat de 
heer Berghuis toont, gooit hij in dezelfde zin 
weer overboord door de kiezers, die op de 
V.V.D. stemden "gebrek aan inzicht in de we
zenlijke achtergronden van de politiek'' te ver
wijten. 

·Dit is een kwalijke methode van debatteren, 
die wij weinig democratisch kunnen noemen. 
Laat men liever tot zelf-analyse overgaan en 
speuren naar de oorzaken, die bij de jongste 
verkiezingen ertoe hebben geleid, dat de eigen 
gelederen zo zeer zijn gedund. 

Welgestelde waanzin 

Dat de p.v.d.a. de liberale verkiezingsover
winning wel bijzonder hoog zit, wie zal 

zich erover verbazen. Vrijwel dagelijks windt 
Het Vrije Volk zich in alle staten op, waaruit 

w~l duidelijk .blijkt, in welke mate ongeveer 
dne kwart miljoen liberale kiezers tegen het 
zere socialistische been hebben geschopt. 

Nu weet men, dat de p.v.d.a. een soort dui
zendpoot is geworden, bestaande uit diverse 
"doorbraakgeledingen", die het geheel bij el
kaar moeten houden. 

Een van die geledingen de Protestants 
Christel~jke ~erkgeJ:?eensch~p in de Partij van 
de A::beid, hield vonge week een vergadering, 
waarm, volgens een verslag van Het Vrije Volk 
de voorzitter van die werkgemeenschap d~ 
heer Kleijwegt het navolgende verklaarde': 

... De V.V.D. mag zich dan in ijltempo ont
Wikkelen tot een groepering, die het zich tot 
een eer rekent op te komen voor de welgestel
den, van een principiële doorbraakgedachte is 
in deze partij niets te bespeuren". 

.. Ziedaar, weer et:;n staaltje demagogie, dat in 
ZIJn opzet zo unfair en doorzichtig is, dat het 
verder geen ontzenuwing behoeft. 

De heer Kleijwegt heeft blijkbaar in de Ka
mer .zitten slapen als het er om ging de rede
voermgen van onze geestverwanten aan te ho
ren, die het opnamen voor geheel ons volk. 
Voor de kleine middenstander, de kleine zelf-· 
standige en een grote schare van loontrekken
d~n. Voor de (~iet welgestelde!) ongehuwden, 
die door de socialisten in de steek werden ge
laten. 

In de gedachtengang van de heer Kleijwegt 
hebben - om het getal nog eens te herhalen -
bijna drie kwart miljoen Nederlandse mannen 
en vrouwen de V.V.D. gestemd, omdat zij als 
partij voor de welgestelden zou opkomen. 

Blijkbaar heeft de heer Kleijwegt nog nooit 
statistieken over de "welgesteldheid" in Ne
derland onder de ogen gehad. Ware dit wel het 
geval, dan zou hij zeker niet zijn gekomen tot 
het debiteren van dergelijke onzin. 

We zullen het dus maar op onwetendheid 
van de zijde van de heer Kleijwegt houden. 

0 ppositie als taak 
"De oppositie, die de p.v.d.a. 'straks zal 

gaan voeren als zij daartoe geroepen 
mocht worden, moeten we zien als een nieuwe 
taak, die alleen bekend is bij hen, die actief in 
de s.d.a.p. hebben gestreden. In de p.v.d.a. zal 
die oppositie echter moeten worden gedragen 
door een generatie, die een 25 jaar jonger is 
en dat werk voor een belangrijk deel niet kent". 

Aldus, blijkens een verslag in Het Vrije Volk, 
sprak onlangs de socialistische oud-minister 
prof. Samkalden in een kaderbijeenkomst van 
de p.v.d.a. te Amsterdam. 
W~e boven aangehaalde uitspraak goed leest, 

zal ziCh er met ons over verbazen . 
Wat oppositie voeren is? Welnu, ons dunkt, 

wij van de v.v.d. kunnen ervan meepraten. 
Maar een taak? Als een taak hebben wij het 
oppositie voeren nooit gezien. Wie reëel wil op
positie voeren kan dat ook nimmer als een vast
omlijnde taak zien. M.a.w. in de oppositie zijn is 
meer een aanduiding van plaats dan dat er 
sprake zou zijn van een taak. 

In de oppositie zijn betekent: niet deelnemen 
aan de regering, waarbij men vanuit zijn poli
tiek beginsel de regeringsdaden bekijkt. Oppo
sitie betekent in die zin dan ook geenszins het 
afbreken van elk voorstel, dat van de rege
ringstafel komt. 

Ziet men oppositie als taak, gelijk prof. Sam
kalden doet, dan zijn wij bang, dat men oppo
sitie gaat vereenzelvigen met tegen alles zijn 
wat van regeringsziide wordt voorgesteld. 

Deze indruk wordt nog versterkt als prof. 
Samkalden teruggrijpt naar de revolutionaire 
perinde van de voormalige s.d.a.p. 

De s.d.a.p. voerde tot 1939 ook oppositie, 
doch in een wel zeer negatieve zin, die vaak 
meer een politieke obstructie tot achtergrond 
had dan het dienen van het landsbelang dat 
eist, dat men ook in de oppositie elk regerings
voorstel op zijn merites moet beoordelen. 

Wie het voeren van oppositie als een taak 
omschrijft, wekt toch wel de indruk, dat hij 
oppositie wenst te voeren om de oppositie zelve. 
Dat is in ons politiek bestel een kwalijk ding. 

Wellicht heeft professor Samkalden zich een 
beetje ongelukkig uitgedrukt. Niettemin blijft 
zijn verwijzing naar de voormalige s.d.a.p. in 
dit verband merkwaardig, vooral ook door de 
bewoordingen, die de heer Samkalden daarvoor 
koos. 
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Liberaal Gesprekcentrum 
te Lochem 

ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 MEI 1959 

Bij voldoende deelname zal op zaterdag • 
9 en zondag 1 0 mei a.s. de laatste bijeen
komst van het Liberaal Gesprekcentrum in 
Hotel Bak te Lochem worden gehouden. 

In verband met de beslissing, of dit week
end al of niet kan doorgaan, is het dringend 
noodzakelijk, dat aanmeldingen per om· 
gaande geschieden bij het Algemeen Secre
tariaat der Partij. 

Er is voor deze beide dagen een bijzon
• der aantrekkelijk programma opgesteld: 

Zaterdagsavonds zal Mr. Dr. J. M. H. • 
Dassen, onze Limburgse candidaat voor de 
Tweede Kamerverkiezingen en sinds de Af
gemene Ledenvergadering van 17 en 18 
april 1959 lid van het Hoofdbestuur der 
Partij, een inleiding houden over het onder
werp: "De doorbraakgedachte, in sociaal 
verband bekeken". 

De heer Dassen, die in de verkiezings
campagne in Limburg een groot aantal 
spreekbeurten heeft vervuld, zal na een 
korte inleiding gaarne met de aanwezigen 
over dit voor de Partij. zo belangrijke onder-
werp discussiëren. .., 

l Zondagsmiddags zal Mr. S. Willinge Gra
tama, voorzitter van onze Statenfractie in de 
provincie Gelderland, een voorlopige ana
lyse geven van de uitslag van de Tweede 
Kamerverkiezingen van 12 maart 1959. 
Vanzelfsprekend zal de heer Gratama daar
bij ook aandacht schenken aan de uitslag 
van de Provinciale Staten- en Gemeente- • 
raadsverkiezingen van 1958. 

Gezien de grote verschuivingen, die bij 
deze laatste drie verkiezingen hebben plaats 
gehad, hoopt de heer Gratama enkele be-

• langrijke aspecten van deze verschuivingen 
te belichten. 

• 

• 

Het volledige programma ziet er als volgt 
uit: 

ZATERDAG 9 MEI. 

4.00 uur: Aankomst der deelnemers. 
6.00 uur: Gemeenschappelijke avond

maaltijd. 

8.00 uur: Mr. Dr. J. M. H. Dassen, lid 
van het Hoofdbestuur der 
V.V.D. Onderwerp: 11De door
braakgedachte, in sociaal ver
band bekeken". 

10.30 uur: Gezellig samenzijn. 

ZONDAG 10 MEI. 

9.30 uur: Gemeenschappelijk ontbijt. ,. 
Daarna kerkgang of wandeling 1 

I
• 

Gemeenschappelijke koffie- • 
• 12.30 uur: 

maaltijd. • 

2.00 uur: Mr. S. Willinge Gratama, voor
siHer van de V.V.D.-Staten-
fractie in de provincie Gelder
land, geeft een voorlopige ana
lyse van de uitslag van de 
Tweede Kamerverkiezingen 
van 12 maart 1959. 

6.00 uur: Gemeenschappelijke avond
maaltijd. 

7.30 uur: Vertrek der deelnemers. 

De kosten voor dit weekend bedragen 
f 15.- per persoon, exclusief bediening. 

Dringend wordt verzocht Uw opgave per 
omgaande aan het Algemeen Secretariaat. 
in te zenden. • 

N.B. Hotel Bak, Prins Bernhardweg 2 te 
Lochem, is vanuit het noorden westen en 
zuiden des lands regelrecht per trein be
reikbaar. Deelnemers kunnen desnoods per 
trein tot Deventer reisen en vandaar met 
een busdienst van de Gelderse Tramwegen 
naar Lochem. Vóór het hotel is een halte 
van deze busdienst. . ...................................................... :~ 
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Vervolg verslag algemene vergadering te Vlissingen 

Boeiende en leerzame· inleidinge 
over ruimt• 

Aan de orde was het voorstel van de Kamercentrale Den Helder tot instelling 
van een vaste commissie voor werknemersbelangen binnen de partij. Hierbij 
wil men doen nagaan, of de oprichting van een verbond van vrije werknemers 
op basis van de positie van de werknemer in een staatkundig bestel op modern 
liberaal niveau geëffectueerd kan worden. 

De heer G. C. Ge r ken s (Castricum) lichtte het voorstel toe. Hij wees er op, 
dat vele werknemers, die 1toch socialistisch, noch confessioneel zijn ingesteld, 
geen toevlucht in een voor hen passende vakbeweging kunnen vinden. Deze 
dient een zelfstandige positie in te nemen, maar voor liberaal denkenden aan
vaardbaar te zijn. 

Ongetwijfeld zal voor zodanige organisatie een goed kader te vinden zijn. On
der de arbeiders, in het bijzonder onder de geschoolden en het toezichthoudend 
en leiding gevend personeel, bestaat een toenemende belangstelling voor de 
liberale beginselen; dat blijkt duidelijk uit de jongste stembusuitslagen. Men 
krijgt steeds meer begrip voor de noodzakelijkheid van een synthese tussen ka
pitaal en arbeid en acht de klassenstrijdtheorie verouderd. In deze situatie past 
een initiatief van de partij om deze ontwikkeling te stimuleren. 

Dr. J. C. van Zoelen (Amsterdam) 
zeide het van groot belang te achten, 
dat dit onderwerp is aangesneden. 
Men moet echter met omzichtigheid 
en takt te werk gaan en vermijden, 
dat in de partij pressiegroepen ont
staan. Om deze reden heeft de afde
ling een amendement ingediend, lui
dende: Instelling van een studiecom
missie, die nagaat op welke wijze ·de 
werknemers hun belangen kunnen be
hartigen volgens liberale beginselen. 

Dr. J. D. de Roock ('s-Gravenhage) 
sloot zich bij dit betoog aan. Ook hij 
voorziet moeilijkheden door een te 
sterke binding tussen partij en een be
vriende vakbeweging. De afdeling 
heeft geen bezwaar tegen een com
missie, die het probleem onderzoekt 
en heeft een amendement van deze 
strekking ingediend. 

De heer J. Gosschalk (Voorburg) zei
de, dat men het doel niet voorbij moet 
schieten. In dit verband wees hij op 
de strijd van het Ambtenarencentrum 
om zich tegenover de drie zuilen te 
handhaven. Dergelijke belangrijke 
zelfstandige organisaties moet men 
niet in een bepaalde richting willen 
dringen. Het is beter een commissie 
ad hoc in te stellen dan een vaste com
missie. Men zou ook advies kunnen 
vragen aan de Teldersstichting. 

De heer Th. G. van Angeren (Arn
hem) betoogde, dat er naast N.V.V., 
K.A.B. en C.N.V. nog een neutrale 
Nederlandse Vakcentrale bestaat, die 
IIelaas weinig expansie vertoont, om
dat zij niet erkend wordt. Wij moeten 
liet respecteren, dat zij zich niet op po
litiek terrein wil begeven. 

Spr. heeft met de N.V.C. over deze 
zaak gecorrespondeerd en vernomen, 
dat zij zich gaarne openstelt voor alle 
werknemers, die niet onder het zui
lensysteem willen schikken. Laat men 
plaatselijke en een landelijke commis
sie voor werknemersbelangen instellen 
op de wijze, zoals dat al jaren voor de 
middenstand geschiedt en uitstekend 
werkt. 

De heer K. H. M. Wilmers (Bloe
mendaal) verklaarde het eens te zijn 
met de vorige spreker. Het zou onjuist 
zijn het te doen voorkomen, alsof de 
partij eerst nu belangstelling voor 
werknemersproblemen aan de dag 
legt. 

De heer H. J. M. Dubbeldam (Vlaar
dingen) betoogde, dat wij de naam 
volkspartij tot een realiteit moeten 
maken. Het initiatief van de Kamer
centrale Den Helder heeft zijn in
stemming. De N.V.C. voert een ver
geefse strijd om erkenning. Spr. wees 
op het rapport, dat de J.O.V.D. in 1958 
op haar congres in Assen over dit on
derwerp heeft uitgebracht. 

De voorzitter deelde mede, dat het 
hoofdbestuur bereid is een vaste com
missie in te stellen. Terecht heeft een 
d_er sprekers opgemerkt, dat de partij 
Zich steeds veel aan de belangen der 
werkne.I?ers gelegen heeft laten liggen, 
zoals ZIJ aandacht pleegt te schenken 
aan alle groepen der bevolking. Het 
is echter nog een vraag of het wel 
~ewenst is een liberale 'vakbeweging 
m het leven te roepen. Daarom dient 
de commissie alle aspecten van het 
vraagstuk zonder vooroordeel onder 
o~en te zien. Men kan dit onderzoek 
met aan een termijn binden. Het voor
stel van de afdeling Den Haag geeft 

de bedoeling het meest juist weer en 
zou dus kunnen worden overgenomen. 
Er is geen bezwaar om een lid uit de 
J.O.V.D. in de commissie op te nemen. 
Den Helder heeft een gelukkig initia
tief genomen. 

De heer De Roock ('s-Gravenhage) 
verzocht nog aan de volgende jaarver
gadering een interim-rapport uit te 
brengen, hetgeen de voorzitter toezeg
de. 

Conform het voorstel van de afde
ling 's-Gravenhage werd besloten. 

Daarna volgde het huishoudelijk ge
deelte. 

De vergadering werd vervolgens ge
schorst tot zaterdagochtend 10 uur. 

Vele afgevaardigden bleven geruime 
tijd gezellig bijeen in de grote zaal van 
Britannia, waar op de muziek van een 
goede band een dansje werd gemaakt. 

Openbare vergadering 
In de openbare vergadering van za

terdag 18 april stelde de voorzitter de 
verkiezingen aan de orde. 

Bij enkele candidaatstelling werd 
mr. H. van Riel tot ondervoorzitter 
herkozen. 

Hetzelfde bewijs van vertrouwen 
kreeg de penningmeester, de heer S. J. 
van den Bergh uit Wassenaar en het 
lid van het dagelijks bestuur mevrouw 
E. A. J. Scheltema-Conradi uit Haar
lem. 

Onder applaus wenste de voorzitter 
hen geluk met hun herbenoeming. 

Verkiezing 
hoofdbesturusleden 

Vervolgens kwam de verkiezing van 
vijf hoofdbestuursleden aan de orde, 
wegens periodiek aftreden van de he
ren R. Th. J. le Cavelier te Amster
dam, B. Doedes Breuning Ten Cate te 
Almelo, ir. A. J. Engel te Velp, prof. 
mr. E. H. s' Jacob te Groningen en 
ir. A. Voet te Groningen, van wie prof. 
s' Jacob zich niet herkiesbaar stelde. 

Aangezien er meer candidaten wa
ren gesteld dan er plaatsen te vervul
eln waren, werd tot stemming overge
gaan. 

De voorzitter stelde voor tot leden 
van het stembureau te benoemen me
vrouw De Wilde uit Amsterdam en de 
heren M. D. Scheer uit Heemstede 
ir. H. van Raalte uit Hilversum, m/ 
J. G. Bettink uit Haarlem, jhr. mr. G. 
F. Sandberg uit Rijswijk en mr. P. 
Nagtegaal uit Amsterdam, onder lei
'l.ing van de secretaris, de heer D. W. 
Dettmeijer. 

Na beëindiging van de werkzaamhe
den deelde laatstgenoemde mede, dat 
het resultaat van de stemming als 
volgt was: 

T. van den Berg Az te Boskoop 38 
stemmen; R. Th. J. le Cavelier te Am
sterdam 576 stemmen; Mr. dr. J. M. H. 
Dassen te Heer/Maastricht 5:>8 stem
men; B. Doedes Breuning ten Cate te 
Almelo 567 stemmen; Ir. A. J. Engel te 
Velp 512 stemmen; Ir. J. C. Kaars Sij
pesteijn te Bloemendaal 84 stemmen· 
Ir. H. Vis te Doetinchem 94 stemmen: 
Ir. A. Voet te Groningen 531· stemmen: 
zodat gekozen waren de heren le Ca
velier, Dassen, Doedes Breuning ten 
Cate, Engel en Voet. 

De voorzitter bracht dank aan prof. 
s' Jacob, die als lid van het hoofdbe
stuur waardevolle diensten aan de par-

tij heeft bewezen en op eigen verzoek 
is uitgetreden. Voorts betuigde hij zijn 
erkentelijkheid aan het stembureau. 

Hij wenste de herbenoemde geluk en 
zeide zich er over te verheugen, dat 
de heer Dassen Limburg in het hoofd
bestuur zal vertegenwoordigen (ap
plaus). 

In afwachting van de uitslag van de 
stemming stelde de voorzitter het on
de<·werp "Ruimtelijke ordening" aan 
de orde. 

Inleiding van 
mr. E. H. Toxopeus 

Mr. E. H. Toxopeus, lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
begon met een algemene, oriënterend~ 
uiteenzetting van het vraagstuk. 

Er is niets nieuws onder de zon! 
Dat geldt ook voor de ruimtelijke 

ordening, al hebben deze woorden pas 
in de laatste jaren algemene bekend
heid gekregen, zonder dat overigens 
iedereen weet wat er mee bedoeld 
wordt. 

Wel kan men zeggen, dat in onze 
tijd het begrip ruimtelijke ,ordening 
opgeld doet; we horen er voortdurend 
over. Er is een ontwerp van wet op 
de ruimtelijke ordening aanhangig en 
verschillende provinciale besturen 
(en gemeentebesturen) hebben plan
nen gepubliceerd, plannen, die ten 
doel hebben problemen door ruimte
lijke ordening op te lossen. 

Mr. E. H. TOXOPEUS 

Wat verstaat men onder ruimtelij
ke ordening? 

De heer Van der Venne heeft deze 
omschrijving gegeven: Ruimtelijke 
ordening is die maatschappelijke or
deningsactiviteit, welke er op gericht 
is de ruimtelijke aspecten van de 
werkzaamheden van een naar tijd en 
plaats gegeven (concrete) sociale groep 
een zodanige gestalte te geven, dat 
een optimale "sociale levensruimte" 
ontstaat. Onder "optimale sociale le
vensruimte" wordt hier verstaan een 
zodanige gestalte van de geografische 
relatie tussen de geordende sociale 
groep en het stuk grond, waarop hij 
leeft, dat het geluk (welvaart) van de 
groep - voor zover dit afhankelijk is 
van de gestalte - verzekerd zij". 

Voorwaar een langademige omschrij
ving. Korter (en minder volledig): die 
overheidsactiviteit, die ten doel heeft 
het voor het gehele volk of een deel 
ervan, zo gunstig mogelijk bodemge
bruik te bevorderen". 

Dat is de inhoud, die wij nu aan het 
begrip ruimtelijke ordening toeken-
nen. 

In vroeger jaren 
Ruimtelijke ordening wil dus zeg

gen, dat de overheid zich bemoeit met 
de bestemming van de bodem, direct 
of indirect. 

In die zin: bemoeiing met de bestem
ming van de bodem, maar dan met 
veel beperkter belangen voor ogen, 
voor een veel kleinere groep en een 
veel kleiner gebied, heeft de overheid 
al vele jaren lang ruimtelijke orde
ning bedreven. 

Men denke b.v. aan onze steden in 
de tijd van de Republiek (1588-1795), 
toen de Staten-Generaal souverein 
waren. 

De stedelijke overheden gaven ook 
in die tijd voorschriften met betrek
king tot het gebruik van de grond. 
Men had rooimeesters of "gezworen 
lijntrekkers", die op de naleving van 
die voorschriften moesten toezien. Het 
ging daarbij echter om beperkte be
langen, meestal uitsluitend stedebouw
kundige. 

Alleen als de stadsverdediging erbij 
betrokken was, gaf men ook voorschrif
ten voor de bebouwing van de grond 
buiten de stad (Leiden). 

Uit deze periode dateren ook ver
schillende standsplannen: 1610 (Am
sterdam) en 1670 (Utrecht). Het ge
bied was kleiner, de groep en het be
lang ook, maar "geordend" werd er. 

Spr. zegt dit tot troost van hen, die 
menen, dat uitbreidingsplannen of 
mogelijk, straks structuur- en be
stemmingsplannen uitvindsels zijn van 
onze tijd. 

Langzaam maar zeker, is men de be
hoefte gaan voelen aan meer moge
lijkheden voor de overheid, met name 
eerst de gemeentelijke overheid, om 
zich met de bestemming van de grond 
te kunnen bemoeien. 

De Woningwet 
In 1901 kwam de Woningwet, aan

vankelijk voornamelijk gericht op de 
volkshuisvesting, maar toch ook in
houdende de mogelijkheid tot stedelij
ke planologie in de praktijk. 

Eerst konden alleen straten en plei
nen worden "bestemd", later kon ook 
aan de grond daartussen een be
~temming worden gegeven. 

De ontwikkeling ging niet snel, maar 
wel zeker. In 1908 hadden nog maar 
20 van de 80 gemeenten, die verplicht 
waren een uitbreidingsplan vast te 
stellen, dat gedaan. 

De behoefte aan de mogelijkheid de 
grond te "bestemmen" groeide, groei
de uiteraard naarmate de bevolking 
toenam en het verkeer intensiever 
werd. 

Er zijn een aantal wetten, die hun 
werking hebben op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. 

Men kan dit onderscheiden in: 
Algemeen werkende, die de gelegen

heid bieden tot afweging van alle bij 
het gebruik van de grond betrokken 
belangen, -
en bijzondere, die slechts gericht zijn 
op de bescherming van één belang. 

Algemene: Woningwet, Wederop
bouwwet, Wet voorlopige regeling na
tionaal plan en streekplannen. (De 
onteigeningswet stamt uit de 19e 
eeuw). 

Bijzondere: .b.v. Verkeerswet tegen 
lintbebouwing, Hinderwet, Rivieren
wet, Spoorwegwet. 

Deze, onvolledige opsomming dient 
er toe zowel de ontwikkeling aan te 
duiden als een beeld te geven van de 
bij de ruimtelijke ordening mede be
trokken belangen en wettelijke maat
regelen. 

Al vóór de tweede wereldoorlog had 
de regering de behoefte gevoeld aan 
een beter sluitende regeling voor de 
ruimtelijke ordening. De instelling 
van de Staatscommissie-Frederiks 
was daarvan het gevolg. Het verslag 
kwam 14 dagen voor de oorlog uit
brak, maar heeft wel gediend als 
basis voor het bezettingsbesluit op 
het Nationale Plan en de Streekplan
nen (1941). 

Na de bevrijding is, in 1947, ingesteld 
de Staatscommissie onder leiding van 
prof. Van den Bergh. In 1950 kwam 
deze met een verslag. 

Resultaat van beide verslagen en de 
in de tussentijd opgedane ervaring en 
ingewonnen adviezen was het ontwerp 
van Wet op de Ruimtelijke Ordening, 
dat met een wijziging van de Woning
wet, moet dienen om de overheid de 
wettelijke bevoegdheden, nodig ge
oordeeld om op dit gebied leiding te 
geven, te verschaffen. 

Nieuwe wet op stapel 
Het is niet debedoeling om hier uit

voerig over dit wetsontwerp te spre
ken. Spr. wilde er van zeggen dat het 
uitgaat niet van een nation;al plan, 
l'en bestemmingsplan dus, of beter: 
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Omgekeerd zal men, wil men met 
het aantrekkelijk maken van een ge
bied beginnen, een studie moeten ma
ken en een plan moeten opstellen, ten 
einde datgene wat men wil aantrek
ken, ook plaats te verschaffen. 

Noodzaak 
Er zijn tal van plannen gemaakt 

door provinciale besturen en gemeen
tebesturen met betrekking tot de 
ruimtelijke ordening. Men leest en 
spreekt er voortdurend over; iedereen 
weet van het rapport van de werk
commissie Westen des Lands, van de 
plannen om ten behoeve van Den Haag 
een satellietstad te stichten, van het 
Kreekrakplan. Nederland heeft ca. 
3.330.000 h.a. land; daarop wonen ruim 
11.000.000 mensen, dat is 297 per km.2 
(Frankrijk 75, België 280). 

De verwachting is, dat de Neder
landse bevolking omstreeks 1980 
13.500.000 zielen zal tellen en dat dan 
een evenwicht tussen geboorte en 
sterfte zal zijn bereikt. 

Dat is maar een prognose, maar een, 
waarmee wij rekening moeten houden. 
Waar moeten al die mensen wonen en 
werken? Zo als de ontwikkeling tot nu 
toe is geweest, is de spreiding van de 
bevolking over het grondgebied 
uiterst onevenwichtig. 

Drente heeft 115.2 mensen per km2, 
Zuid-Holland heeft er 934.7. Dat zijn 
nu wel de uitersten, maar de spreiding 
over de provincies in het Westen en 
Noorden, Oosten en Zuiden is ook ver
der heel ongelijk. 

De interprovinciale Randstad Hol
land is veruit het dichtst bevolkte ge
bied. En nog steeds groeien de getal
len van het Westen en overig Neder
land uit elkaar. 

Er is een migratieproces aan de gang, 
dat slechts dan zonder ingrijpen tot 
staan schijnt te zullen komen, wan
neer het westen één grote stad is ge
worden. 

Dit is de reden, waarom de ene pro
vincie plannen maakt om mensen en 
bedrijven af te voeren, de andere om 
ze aan te trekken. 

In het eerste geval dreigt de mens te 
zullen verdwijnen in de steenmassa, 
zonder voldoende ruimte voor recrea
tie, met haast onoplosbare verkeers
problemen en met een steeds stijgende 
kostenlast per hoofd van de bevol
king. De economische ontwikkeling 
loopt er gevaar, de kans bestaat, dat 
bedrijven, die per sé aan zeer diep wa
ter moeten liggen, geen plaats meer 
kunnen vinden, omdat andere, die ook 
elders terecht konden, er nu eenmaal 
reeds gevestigd zijn. 

In het tweede geval neemt de be
volking af, of slechts zeer langzaam 
toe, trekken de jongeren naar de ste
den, veroudert de bevolking en ver
schraalt het leven in meer dan een 
opzicht. 

Heeft de overheid 
een taak? 

Heeft de overheid hier een taak? 
Naar spr. mening wel. Slechts de over
heid is in staat de situatie te overzien; 
slechts de overheid beschikt, of zal 
gaan beschikken, over voldoende mid
delen om ruimtelijke ordening op gro
ter schaal dan tot nu toe voor een 
groter gebied te bedrijven. 

In dit geval, in Nederland, is die 
taak door de feitelijke toestand duide
lijk geworden. Niemand vraagt zich 
eigenlijk nog af, of het wel juist is, dat 
plannen worden ontworpen, studies on
dernomen en maatregelen beraamd, om 
het duidelijke gevaar te keren. 

Zou de overheid ook een taak heb
ben als de situatie niet zo moeilijk, ja 
onmogelijk, dreigde te worden? Het 
komt spr. voor, dat de overheid op het 
gebied van de ruimtelijke ordening in 
ieder land, hoe ook de verhouding van 
het aantal inwoners tot de beschikbare 
bodemoppervlakte en de spreiding 
daarover is, een taak heeft op het ge
bied van de ruimtelijke ordening. 

Hoe gunstiger de toestand, hoe be
perkter de taak. De centrale overheid 
kan zich bepalen tot observeren en 

prognosticeren, als het heel goed gaat; 
de lagere organen zullen voor hun ge
bied dan toch bepaalde maatregelen 
moeten treffen. 

Naarmate de situatie ongunstiger 
wordt v§rschuift het accent zich naar 
de hogere organen, van gemeente naar 
provincie en rijk. De oplossingen kun
nen dan niet meer in en door de ge
meenten worden gevonden, noch ook 
in en door de provincies alleen! 

Samenwerking tussen de gemeen
ten, ook tussen provincies, wordt no
dig. En dan groeit daarmee de coördi
nerende taak van de rijksoverheid, 
die het g e h e e I moet overzien en de 
belangenafweging moet leiden. 

Want tal van belangen zijn in het 
spel en telkens moet worden uitge
maakt, welk belang het zwaarst weegt: 
economische, sociale, militaire belan
gen. Ja, stellig heeft de overheid, naar 
spr. mening, een taak ten deze. 

Het lijkt spr. uitgesloten, dat op een 
zo wijd terrein het particuliere initia
tief de zaken zou kunnen redden. 

In sommige gevallen gaan economi
sche voordelen (gunstige arbeidsmarkt 
b.v.) de wenselijkheden op het gebied 
van de ruimtelijke ordening samen. 
Gelukkig! Dan ontstaan vestigingen 

van bedrijven daar, waar men die gaar
ne ziet ter opvoering van de werkge
legenheid en ter ontlasting van een 
ander gebied. Men brengt het werk 
naar de mensen. 

Maar men mag er niet op rekenen, 
dat het bedrijfsleven langs die weg de 
problemen zal kunnen oplossen. Daar
voor spelen andere factoren terecht 
een te grote rol. 

Een bewuste leiding en hulp voor
al van overheidswege is nodig. 

Het gaat er wel om, hoe de over
heid deze taak opvat en uitvoert. 

Ni et door een systeem van gebod 
en verbod alleen, niet volgens een 
blauwdruk, niet met veronachtzaming 
van de rechtszekerheid, niet met ne
gatie van het eigendomsrecht, niet met 
uitschakeling van het particuliere ini
tiatief. Integendeel: door stimulering 
van het laatste, dus door het bieden 
van . "service", door voorlichting en, 
voor wat de bestemming van gronden 
betreft: met respect voor eigendom en 
voor de rechtszekerheid. 

Steeds weer ·strijden met elkaar het 
verlangen naar een "soepele" regeling, 
die snel kan worden aangepast en naar 
rechtszekerheid. 

Die verlangens zijn inderdaad met 
elkaar in strijd. 

"Soepelheid" eist beslissingen op 
korte termijn, geen omstandige proce
dure, die juist de rechtszekerheid moet 
dienen. 

De overheid zal de weg moeten we
ten om die twee te verzoenen, maar 
zal toch nooit de rechtszekerheid mo
ge offeren aan de soepelheid. 

Het is nodig, dat de belanghebben
den worden gehoord en dat hun be
langen worden gewogen tegen die van 
de gemeenschap. Juist bij de bescher
ming van nog niet vastgestelde plan
nen dient hier scherp te worden toe
gezien. 

Dit alles geldt bij de hantering der 
wettelijke bevoegdheden. 

Het "klimaat scheppen" in nauw 
overleg met het bedrijfsleven blijft de 
meest aantrekkelijke weg om tot de 
gewenste ruimtelijke spreiding te ko
men. 

In het kader van deze zaak passen 
dan voorts nog de bestuurlijke moei
lijkheden. Voor grote steden met rand
gemeenten, voor gebieden, die tot ont
wikkeling moeten komen en in meer 

(Zie vervolg pag. 8) 
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verwezenlijking van het recht van zelfbe
schikking dient te worden gesteund" 
met de vermelding: "Stort Uw bijdragen 
op postrekening 426 van "Door de eeu
wen trouw". 

ONZE PARTIJORGANISATIE 
DAGELIJKS BESTUUR 

De heer H. Th. Hoffmann, te 's-Graven
hage, schrijft ons: 

Het is thans negen jaar geleden, dat de 
Republiek der Zuid Molukken werd uit
geroepen, negen jaren gingen voorbij 
die voor de Ambonnezen even zovele ja

ren van yerschrikking werden. 
Wij dienen ons dit even in te denken. 
Hoe was dit mogelijk? Het is aan ons, 

nu wij in ons urgentieprogram 1959 als 
doelstelling hebben opgenomen: "De 
strijd der "Zuid Molukken voor de ver
wezenlijking van het recht van zelfbe
schikking dient te worden worden ge
steund" deze vraag te beantwoorden. 

In het boek "Het accoord van Ling
gadjati" lezen wij op blz. 37: "Verder on
derhield de commissie-generaal contact 
met de minderheden, "met name met de 
Ambonnezen. Deze streefden ernaar van 
Ambon 'n soort Nederlandse provincie te 
maken; zij wilden van de republiek niets 
weten en het Nederlandse staatsburger
schap behouden. Zij ageerden alweer uit 
sentimentsoverwegingen - trouw aan Ne
derland door de eeuwen heen - welke 
de commissie-generaal had te ontzien, 
doch waardoor zij zich evenmin mocht 
laten verleiden iets tot stand te brengen, 
dat in zichzelf onhoudbaar was. Immers 
deze eilanden autarkisch te laten leven 
was vrijwel onmogelijk." 

Het is zaak deze zinsnede aandachtig 
te lezen en zich dan op den inhoud te be
zinnen. Twee dingen springen dan naar 
voren: 
a) De Ambonnezen wilden uit senti
mentsoverwegingen het Nederlandse 
staatsburgerschap behouden. 
b) De Molukken autarkisch te laten le
ven werd vrijwel onmogelijk geacht. 

Wat het eerste punt betreft schrikt 
men van de volkomen miskenning van het 
wezen van een volksgemeenschap door 
de commissie-generaal Sentimentsover
wegingen zijn welhaast uitsluitend door
slaggevend bij het zich verbonden voe
len met een bepaald "vader"land, men 
denke hier b.v. aan de symboliek van de 
nationale vlag, van het nationale volks
lied. In dit geval: Wie de psyche van het 
Ambonnese volk kan aanvoelen - b.v. uit 
hunne nationale dansen - weet, hoe ho
ge waarden door het metterdaad gevolg
de beleid werden gefrustreerd .•.. 

En wat het tweede punt betreft staat 
men versteld van de opvatting, dat men 
de Molukken autarkisch zou willen laten 
leven, lees economisch aan hun lot over
laten. Het wordt immers in de huidige 

tijd als vanzelfsprekend aangenomen, dat Prof. mr. P. J. O~d, WiJlemsplein llb, 
de beter bedeelde bevolkingsgroepen bij- Rot·terdam, .voorzitter. .. " 
dragen tot qe v~rhoging van het levensni- Mr. H. van Riel, ,.DumwiJCk , flat 3, Van 
veau van hun minder bedeelde landgeno- Alke~adelaan 350, Den Haag, onder-
ten. Het progressieve leerstuk van de voorzitter. . . 
"herverdeling van het inkomen" is een S. J. van de~ Bergh, ZIJdeweg 42, Wasse
van de kernpunten van de moderne poli- naar, penmngmeester. 
tiek. De commissie-generaal meende ech- Ir. B. C. van Balen Walter, Ibisstraa-t la, 
ter eenzijdig te mogen uitmaken, welke Leeuwarden. ." 
bevolkingsgroepen van het Nederlandse Mr. J. J. C. R. van der Bilt,Honthorst-
Koninkrijk wel van de baten, voortspruL straat 9, Ams,terdam. 
tend uit de herverdeling, zouden mogen J. M. F. A. va~ Dijk, Kon. Astridboulevard 
profiteren, welke bevolkingsgroepen voor 57, NoordwiJk aan Zee. . 
de wolven dienden te worden ge- Mevrouw mr. E. A. J. Scheltema-Conradi, 
gooid.... Zonnekade 1, Haarlem. 

Aldus dienen wij naar andere rechts
gronden voor de uitstoting te zoeken. Is 
de aard der Ambonezen tezeer afwij
kend? 

Religieus zijn zij overwegend prote
stants en wat de taal betreft, spreken 
ook de Friezen en de Limburgers onder 
elkaar vaak hun eigen taal. 

Kennelijk komen wij er aldus hande
lend niet. 

Gaat het dan om het uiterlijk, de huids
kleur? Waarom zal men mensen van 
zwarte huidskleur doch blanke ziel mo
gen uitstoten, als men mensen van blanke 
huidskleur doch van (zeer) zwarte ziel 
hoogstens tot opsluiting, doch nimmer tot 
uitstoten veroordeelt? Ook aldus redene
rend komen wij er niet. 

HOOFDBESTUUR 
Ir. F. W. C. Blom, Schiedamsedijk 178, 

Rotterdam. 
A. Caljé, Oost Kinderdijk 177, Alblasser

dam. 
R. Th. J. Je Cavelier, Dirk Schäferstraat 

51, Amsterdam. 
Mr. dr. J. M. H. Dassen, Pres. Roosevelt

laan 77, Heer /Maastricht. 
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's-Gravenhage. 
B. Doedes Breuning ten Cate, Wierdense

straat 128, Almelo. 
Mevrouw G. Doornbos-Oosüng, Hoofd_ 

straat 85, Pietcrburen Gr. 
Ir. A. J. Engel, Rozenhagelaan 4, Velp. 
Mr. D. J. van Gilse, Schoutenstraat 22, 

's-Gravenhage. 
Men kan aanvoeren, dat de souvereini- Mevr. s. A. Th. Goudswaard-Knipscheer, 

teitsoverdracht uiteindelijk de goedkeu- Burggravenlaan 247, Leiden. 
ring van de Staten Generaal heeft ver- w. H. Jas, "Rustenburgh", Dubbeldam. 
worven en dat "dus" op verantwoorde A. Nawijn, Kon. Julianalaan 5, Olst. 
wijze werd gehandeld. Aldus redenerend Ir. L. G. Oldenbanning, Apeldoornseweg 
gaat men ervan pit, dat het beginsel: 2l6, Arnhem. 
"De wil van de meerderheid is wet" te Ir. M. J. Stoel Feuerstein, Patijnweg 30, 
allen tijde gelding zou hebben. Het is Goes. 
duidelijk, dat dit niet het geval is. Het M · b d kb d t K r. E. H. Toxopeus, Cavaleriestraat 13, 
Is .v .. on ~n aar, a . een amermeer- Breda. 
derhe1~ biJ .. meerderheid . van stemmen Mej. mr. J. L. M. Toxopeus Pott, Oter-
een hm~erhjke mmderh~Id van de b.e- dum E 80, Delfzijl. 
raa.dslagmgen en stemrumgen zou mt- Ir. A. Voe·t, Emmasingel 22, Groningen. 
slmten. 

Ten aanzien van dit voorbeeld kan men 
stellen, dat de bepalingen een dergelijke 
handeling niet gedogen. Welnu: De ver
klaring van de Rechten van den Mens be
oogt evenzeer dergelijke onrecht te voor_ 
komen. 

Zij deze bezinning onze eerste daad van 
steun aan de strijd van de Republiek 
der Zuid Molukken. 

Zij onze tweede daad, dat in elk num
mer van Vrijheid en Democratie, in elke 
editie van elke liberale krant, de zin
snede uit het Urgentieprogram wordt op

genomen: 

Hon. alg. secretaris: D. W. Dettmeijer. 
Secretaresse: mej. mr. M. M. F. van 

Everding en. 
Organisator /propagandist: L. van Vlaar

dingen. 
Adres secretariaat: Koninginnegracht 61, 

's-Gravenhage. tel. 111768-114375, giro 
67880. 
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Onze administratie is gaarne . 
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de mogelijkheid van uitbrei
ding van onze lezerskring. 

"De strijd der Zuid Molukken voor de 'l.-----------------_. 
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dan een gemeente liggen, zullen nieuwe 
bestuursvormen moeten worden gevon
den. 

Al dringt de tijd, voor paniek is geen 
reden. Overhaasting brengt schade. Nog 
kunnen wij de problemen van ruimtelij
ke ordening bezonnen en op basis van 
goede voorstudie te lijf gaan. Maar daar
mee zullen wij dan toch ook niet mogen 
talmen. 

Van eminent belang zal het zijn, dat al
le betrokkenen zoveel mogelijk zich be
wust van de grote belangen, die op het 
spel staan, medewerken. (applaus). 

lnleidi.ng van 

Mr. H. van Riel 

1\lr. H. van Riel, lid van de Eerste Ka
mer der Staten-Generaal en van Gede
puteerde Staten van Zuid-Holland, merk
te op, dat hij het niet eens is met de stel
ling, dat er nog voldoende tijd is om zich 
op deze problemen te bezinnen. Plano
logie wordt bepaald door technische fa
cetten en deze vergen tijd. Tussen het 
maken en het uitvoeren van de plannen 
verloopt ook geruime tijd. Rijkswater
staat is de grote planoloog, die het ver
keersstramien bepaalt: spoorwegen, slui
zen, kanalen, zeestromingen aan de kus
ten enz. Het bestuderen vordert drie tot 
vier jaren, de uitwerking twee jaren, de 
onteigening zeker evenveel en dan pas 
volgt de uitvoering. In totaal moet men 
op acht tot tien jaren rekenen en daar
door ontstaat een wedloop met de tijd. 

H. VAN RIEL 

Een nationaal plan is een praktische 
onmogelijkheid; zelfs voor een provincie 
is",het maken van een plan al heel moei
lijk. De bevolkingsaanwas van rond 
120.000 zielen per jaar stelt de overheid 
telkens voor nieuwe problemen. Alle pla
nologische oplossingen zijn dus in we
zen detailzaken. Indien men ook de men
sen naar believen zou kunnen verplaat
sen, ware het gemakkelijker, maar dat is 
alleen in een totalitaire staat mogelijk. 

Ook de technische aspecten mogen niet 
onderschat worden. 

De opgave van de planologie was aan
vankelijk te zorgen voor een zo beperkt 
mogelijk grondgebruik en goede verde
digingsmogelijkheden. Vandaar de cirkel
vormige structuur van de oude steden; 
alle punten moesten van het centrum uit 
gemakkelijk bereikbaar zijn. De aanleg 
van kanalen en spoorwegen in latere 
tijd geschiedde dikwijls, om de kosten 
van onteigeningen te besparen, niet op 
de meest doelmatige wijze. 

Steeds ingewikkelder is in de moderne 
maatschappij het kiezen van een oplos
sing geworden, omdat men niet alleen 
met de kosten van uitvoering, maar ook 
met de beschikbare ruimte en met het 
nationaal economische nut rekening 
moet houden. De politiek is er nauw bij 
betrokken, omdat de keuze tot beleids
vragen leidt. Zo is er het aspect van de 
toekomstige verdeling van het nationale 
inkomen, terwijl ook regionale gezichts
punten een beleidselement kunnen vor
men. 

In onze dagen moeten wij ook denken 
aan de Euromarkt, die goedkoop produ
ceren vereist. Hiermede zijn goede trans-

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPBN 

portmogelijkheden .en een voldoende ar
beidsareaal verbonden. Deze zijn onge
twijfeld in het westen aan de riviermon
dingen het gunstigst. Spreiding van in
dustrie betekent nieuwe economische 
problemen, immers ook de daar opere
rende fabrikanten moe~cn kunnen con
curreren. Vestiging van industriekernen 
is slechts mogelijk door daarvoor belang
rijke bedragen uit de belastingen te be
steden. De hiermede gepaard gaande her
... erdeling van het nationale inkomen 
vergt derhalve beleidsbeslissingen. 

De wetenschap is nog niet bij machte 
het menselijke element in de schema's 
in te passen. Dikwijls blijkt de m<,nta
liteit van de mensen doorslaggevend, 
meer dan de afstanden. 

Het is W8l duidelijk, dat in dit ve:·
band gezien de samenstelling van de ge
meentebesturen ook van betekenis is. 
Spr. wees zijn gehoor op de studie Na
tionaal Plan 1954 en op de brochure 
,,Stedebouw en Volkshuisvesting" als 
kritiek daarop. Een verantwoorde rang
schikking van de huizen is in dit kader 
belangrijk, maar moeilijk uitvoerbaar. 
Hoogbouw heeft niet alle voordelen, di~ 
men geneigd is daaraan toe te kennen. 
Woonflats met meer dan vier bouwlagen 
worden door het aanbrengen van liften 
zeer duur. 

Ruimtelijke ordening is nodig, maar 
men moet de details niet verwaarlozPn 
Streekplannen, vast te stellen door G. S., 
lopen vooruit op de uitbreidingsplannen 
der gemeenten. Ten onrechte wil men 
deze aan de beslissing van de Provin
ciale Staten onttrekken. Dat is wel g"
makkelijker, maar betekent een V<31'·

plaatsing van de verantwoordelijkheid. 
Men moet zich hoeden voor offers aan 
schijn-efficiency! De liberalen moeten 
bevorderen, dat dergelijke plannen in het 
openbaar besproken kunnen worden. 

De ontwikkeling der bevolking tnt 
1980 leidt tot uiteenlopende prognos•ès 
die van invloed zijn op de stedebouw. 
Men rekent daarbij wel met de bevol
kingsgroei, maar niet met de renda!:>i!i
teit van het bedriifsleven. BoveneHen 
zijn de groeifactoren ook aan internatio
nale en conjuncturele invloeden onder
worpen. Een zekere planologisch.:' be
scheidenheid is dan ook geraden, omdat 
onze mogelijkheden in een onzekere toe
komst besloten liggen. Men moet bijzon
der kritisch zijn. als deskundigen aan 
het woord zijn. Zij worden ook door per
soonlijke visie beïnvloed en achter hun 

Copie voor deze rubriek te zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander

straat 16, Haarlem. 

Afscheid en geen afscheid 
Tn het vorige nummer is reeds aan-

gestipt, dat mevrouw mr E. Ve

der-Smit te Huis ter Heide, thans 
wethouder van de gemeente Zeist, op 
haar verzoek afgetreden is als cen
trale vertegenwoordigster van Utrecht 
en daardoor tevens als bestuurslid van 
onze landelijke organisatie. Wij zullen 
haar daarin zeer missen en wij danken 
haar hartelijk voor alles was zij in de 
beide functies gedaan heeft; dat was 
van geen geringe betekenis. 

Omdat mevrouw Veder nu geen be
stuurslid meer is, kan zij ons ook niet 
langer vertegenwoordigen in de Natio
nale Vrouwenraad, waarvoor men be
stuurslid van de eigen organisatie 
moet zijn. Ook dat vinden wij e"rg jam
mer; wij hebben daar enige keren suc
ces gehad met initatieven en amende
menten en weten wel aan wie wij dat 
te danken hebben. 

Maar al moet mevrouw Veder zich 
nu uit bovengenoemde functies terug
trekken, afscheid nemen doen wij niet. 
Wij hopen haar in elk geval op onze 
najaarsconferentie en elders te ont
moeten en misschien lukt het ons nog 
wel eens, haar voor het een of ander 
te strikken. 

oordeel wordt soms een strijd tussen 
groepen en belangen gecamoufleerd. 

Voortdurende vergelijking van natio
nale kosten en opbrengsten is nodig. 
Vroeger keek men alleen naar de belan
gen van de ondernemer met het gevoig, 
dat er grote overheidsuitgaven werden 
gedaan, die niet rendabel bleken. De 
verplaatsingskosten zijn hoog en het net
to-rendement blijft. nationaal gezien, 
twijfelachtig. Men moet de ondernemers
vrijheid niet belemmeren. maar de over
heid mag niet nalaten alle belangen te
gen elkaar af te wegen. 

De toekomst van Nederland hangt van 
de thans te nemen beslissingen af. Geen 
te grote steden, waar mogelijk spreiding 
van industrie. Economische offers kun
nen verantwoord zijn voor sociale verbe
teringen. Zorg er voor, dat de teugels 
niet aan uw hand ontsnappen! (Applaus) 

Discussie 

De heer J. Staal <Zeist) merkte op, 
dat de wereld vervuld is van dil'igisti
sche plannen; men denke aan Afrika, 
Nieuw-Guinea. Is het niet beter door 
saamhorigheid eerst de nationale taak 
te volbrengen? 
, De heer Tolsma was van mening, dat 
met de concurrentie van het buitenland 
rekening moet worden gehouden. 

De heer J. A. van Nieuwenhuyze 
(Ooltgensplaat) zeide het volkomen mPt 
de heer Van Riel eens te zijn, dat streek
plannen door de Provinciale Staten die
nen te worden vastgesteld. Hij wees 
voorts op de problemen van aan- en af
voer van de industrie. De investeringen 
in grond- en bouwkosten spelen ook een 
grote rol. Er dient ook aandacht te wor
den besteed aan de menselijke zijde van 
de ruimtelijke ordening: de gevolg0n van 
migratie, de vrijetijdsbesteding. Verbete
ring van wegen en kanalen is nodig om 
spreiding te verkrijgen, teneinde de op
offering van goede land- en tuinbouw
grond tot een minimum te beperken. 
Alleen noodzakelijke industrieën moeten 
nog in het westen worden toegelaten. Ge
streefd moet worden naar een verant
woord gebruik van de bodem. 

l\Ir. J. ,J, C. R. v. d. Bilt (Amsterdam) 
wees op de lange duur van het totstand
komen van ontwikkelingsplannen, die 

Nationale Vrouwenraad 
{\p de in Vlissingen gehouden be

vstuursvergadering moest dus ook 
een ander vertegenwoordigster voor de 
Nationale Vrouwenraad aangewezen 
worden. Dit werd mevrouw mr N. M. 
W. Dettmeyer-Labberton uit Den 
Haag. Plaatsvervangster blijft mevr. 

G. Huese-Laming te Bilthoven. 
Door de Nationale Vrouwenraad was 

gevraagd om voorstellen ·voor onder
werpen ter behandeling. Ook hierover 
werd van gedachten gewisseld, met 
het resultaat dat wij de aandacht van 
de Nationale Vrouwenraad gevraagd 
hebben voor de 

Nationaliteit 
van de gehuwde vrouw 

dit met het oog op de vele tragische 
toestanden waarover men vaak hoort. 

Gevraagd werd 1e: of het niet aan
beveling zou verdienen Nederlandse 
vrouwen, die met een buitenlander (of 
statenloze) in het huwelijk treden, te 
waarschuwen wat hiervan de gevol
gen zullen (kunnen) zijn. 

En 2e: of het mogelijk zou zijn te 
o~rwegen of wijziging in onze wette
lijke bepalingen de positie van der
gelijke vrouwen niet zou kunnen ver
beteren. 

Provinciale Dag ;n Utrecht 

Deze wordt dit jaar gehouden op 

donderdag 14 mei in Zeist (hotel 
Hermitage), van 12 uur tot 16,30 uur. 
Kosten f 4,- incl. Introductie toege
staan. Spreeksters zullen zijn: mej. mr 
J. J. Th. ten Broecke Hoekstra en 
n1evr. G. van Someren-Downer. Aan
melding bij mevr. G. Huese-Laming, 
Soestdijkerweg 248 Zuid te Bilthoven. 

Er is geen twijfel, of dit zal wer een 
geslaagde dag worden! 

J H.S. 

~·----------------------------------~ 
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snel verouderen. Daarom lijkt het beter 
alleen de grote lijnen te projecteren. De 
aanwezigheid van een industriecomplex 
kan tot tussentijdse bestemmingsveran
dering van de omliggende gronden lei
den. Rijkswaterstaat houdt te weinig te
kening met de plannen van lagere pu
bliekrechtelijke organen. 

Dr. h·. M. J. Breuning (Hoofddo!·p) 
zei, dat sedert de wijziging van de \Vo
ningwet in 1931 projecten van onderne
mers door planologische maatregelen 
kunnen worden doorkruist. Hoe wil men 
de gemeentelijke uitbreidingsplannen 
aanpassen bij het algemene pat.roon: 
Meer publiciteit daaromtrent is nodig. 

De heer Boerendonk (Voorburg) :Je
streed dwangmaatregelen met betrek
king tot de vestigingsplaatsen van on
dernemingen. De samenstelling in het 
westen des lands is ook een kwestie van 
traditie. 

Beantwoording 

Mr. E. I-1. Toxopeus zei in zijn ant

woord aan de sprekers, dat een uitbrei
dingsplan volgens een bepaalde proce
dure wordt vastgesteld. Daarbij wordt 
voldoende publiciteit toegepast. De kans 
op aantasting van de rechtszekerheid 
moet men zoveel mogelijk verminderen 
door het toezicht van de hogere orga
nen. In het nieuwe wetsontwerp wordt 
een schadevergoedingsregeling voorge
schreven. 

Mr. H. van Riel merkte op, dat er vele 
kanten aan dit vraagstuk zitten. Het is 
juist, dat vestiging op zandgrond <><On 
goedkopere fundering meebrengt, doch 
waar deze eenmalige uitgaven zijn, be
hoeven zij geen grote invloed op het fi
nancieringsplan te hebben. De investe
ring in machines is tegenwoordig de 
grootste post. Spr. heeft alle begrip voor 
de menselijke zijde en voor de soci:3.Je 
begeleidingsverschijnselen. Voorbereiding 
op migratie kan geschieden door een 
verbeterd contact via pers, radio en tele
visie. Men acht de patriarchale verhou
dingen in de onderneming geen voordePI 
meer, wel de anonimiteit. Hoedt U voor 
bemoeizucht. redt U zelf! De mens heeft 
een grote geestelijke en medische elasti
citeit. Niemand wenst onnodig goede 
cultuurgrond op te offeren, zelfs als dit 
economische verdedigbaar zou zijn. 

Men moet niet alleen naar detailoplo.>
singen streven. Deze zijn zelfs in uit
breidingsplannen niet wenselijk, maar dit 
mag er niet toe leiden, dat de grote !ljn 
wordt verlaten. Het goedkeuringsrccht 
van G. S. moet niet te vêr gaan, er dient 
ruimte te blijven voor de lokale autono
mie. Bij uitbreidingsplannen komt de 
grondeigendom in het geding. Daarover 
waken de gemeenteraad en G. S. 

Men moet de mensen trachten te over
tuigen van de noodzaak van voorrang 
van het algemeen belang. Het kadaster 
kent het negatieve stelsel en dit vorrut 
een belemmering bij het aanschrijven 
van belanghebbenden, ook in geval van 
ruilverkaveling, De jurisprudentie heeft 
reeds de verplichting tot voldoende pu
bliciteit aangeduid, al vertoont de prak
tijk nog leemten. De Staatscourant is 
het officiële orgaan voor overheidspubli
caties. Het publiceren van tekeningen 
levrt bezwaar op, zowel wegens de de
taillering als uit hoofde van het vakjar
gon, dat gebezigd wordt. 

Er is in feite weinig vrijheid tot vesti
ging van woonplaats, laat staan van een 
onderneming. Een gunstige verkeerslig
ging is een belangrijke factor. Het op 
gang brengen van de economische ont
wikkeling in het noorden en oostPn ls 
zeker wenselijk, maar ook het zuiden is 
een belangrijk vestigingsgebied. Het pro
bleem is een juiste welvaartsverddir.g 
over het gehele land te bewerkstelligen. 

Nadat de voorzitter de met applaus be
loonde inleiders had dank gezegd, werd 
de vergadering geschorst voor de lunch. 

V.d. L. 
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Liberale visie op actuele onderwijsproblemen (I) 

De openhare school thans meer dan ooit 
het · brandpunt • 

ID der belangstelling 
Een hernieuwde opbloei 

mo~:elijkheden en 

ligt 

'Verwachtingen 

• 111 de lijn der 

In artikel 11 van het beginselprogram van de V.V.D. lezen we o.m. "De Partij aeht 

de grote betekenis der openbare school, dat deze de strekking heeft te zijn de school 

van alle kinderen van het volk zonder onderscheid van richting. Zij beseft, dat, zal 

dw.e school weer de algemene volksschool worden, dit allt•en 7..al kunnen geschieden 

kraehtens het door de ouders vrijwillig geschonken vertrouwen. Zij verlangt een be

leid, dat aan de openbare school volledig recht doet wedervaren. Zij legt er daarbij de 

nadruk op, dat die school is enerzijds de school der principiële voorstanders van open

baar onderwijs, anderzijds de toevlucht dc>r minderhc>den, die voor haar kinderen geen 

bijzonder onderwijs van eig·en richting kunnen erlangen. Daarnaast begeert zij een 

7.odanige inrichting der openbare school, dat deze haar aantrekkelijkheid voor vc>len, 

die in de latere jaren van die school zijn vervreemd, lmn herluijgen. Daarvoor acht 

zij het in de eerste plaats nodig, dat het beheer der openbare school wordt geleg<l 

in handen van organen, samengesteld uit voorstanders van openbaar onderwijs". 

Er wordt naar mijn mening hier te
recht uitgegaan van de opvatting, dat de 
openbare school eerst dan de algemene 
volksschool kan worden, als de ouders 
daartoe hun bijdrage leveren. Geen partij, 
ook al zou zij de absolute meerderheid 
bij een verkiezing hebben behaald, kan 
of mag maatregelen nemen, die de open
bare school zou maken tot de verplichte 
algemene volksschool. Ook de Staat mist 
daartoe het ncht. 

Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat 
het beginsel der vrijheid van de oudet·s 
bij het kiezen van een school voor hun 
kinderen in ons land als een hoogste goed 
is verkregen en wordt erkend. De bloei 
van het openbaar onderwijs is in eerste 
instantie een zaak van de ouders. 

Wanneer, om welk9 redenen dan ook, 
in het volk het vertrouwen in de open
bare school niet aanwezig is of verloren 
is gegaan, zal dit vertrouwen moeten 
worden herwonnen door de openbare 
school en die haar dienen en voorstaan. 
Terecht wordt er bovendien in het be
Ûeffende artikel op gewezen, dat de in
richting van de openbare school zodanig 
kan zijn, dat deze school voor velen, die 
in latere jaren van haar waren ver
vreemd, haar aantrekkelijkheid kan te
rugwinnen. 

Het is, dunkt mij duidelijk, dat de op
stellers van dit artikel hebben terugge
dacht aan de tijd, toen de openbare 
school een zeer krachtige positie in ons 
land innam, een positie, die zij dankte 
aan haar wezenstrekken en natuurlijk 
aan de omstandigheid, dat in die jaren 
de meerderheid van ons volk deze school 
wenste. 

Hie1·bij valt terloops op te merken, dat 
in die pe!'Ïode de openbare school, als nu 
nog het geval is, beheerd werd door de 
overheden - om slechts een enkel voor
beeld te noemen - de ouders nagenoeg 
in het geheel geen invloed konden uit
oefenen op de Inrichting der school, ten
zij door hun recht om in de volksve~·te
genWOOl'diging personen te kiezen, die 

r Afdelingssecretarissen '"\ 
opgelet 

\... 

U wordt drinJend verzocht, de 

verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 

te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginne
cracht til te 's-Gravenhage, met 

opgave van het nieuwe adres en 

vermelding of het lid zijn <haar) 
contrlbutié 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 
loren gaan! 

Bij voorbaat onze dank. 

ver-

naar hun mening beter voor het openba
re onderwijs in de bres zouden treden. 

Een stukje geschiedenis 
Het instituut der ouderverenigingen en 

der ouderavonden was niet bekend. Een 
analyse van de oorzaken, die ertoe heb
ben geleid, dat de openbare school in ons 
volk haar eertijds sterke positie zag in
krimpen, leert, dat de volgende factoren 
een rol speelden: 

a. velen van haar dienaren en voor
standers werden ontrouw aan het karak
ter van het openbaar onderwijs en streef
den naar een neutraliteit, die dit onder
wijs steeds verder verwijderde van de 
grondslagen, waarop de Nederlandse sa
menleving beru;;t. De vrees om kleur te 
bekennen was bij hen dermate groot, dat 
zelfs ten aanzien van wat ons nationaal 
bond, de liefde voor het Oranjehuis en 
voor het nationale volkslied, in menige 
openbare school de neutraliteit tot 
monstruositeit leidde. 

b. een felle schoolstrijd, die - en dat 
wordt vaak over het hoofd gezien - in 
feite een strijd was tussen de oud-leerlin
gen van de openbare school. Immers, na
genoeg alle tegenstanders van het open
baar onderwijs in de eerste jaren van de
ze strijd hadden hun jeugdjaren doorge
bracht in de openbare school, die ze nu 
hartstochtelijk gingen bestrijden! Zeker, 
er waren er onder hen, die niet het minst 
reden hadden het openbaar onderwijs, 
zoals zij dat kenden te bestrijden en voor 
wie de schoolstrijd in wezen slechts een 
middel was om tot nieuwe politieke groe
pering te ge1 aken. Maar hoe dan ook, de 
schoolstrijd heeft de positie van de open
bare school sterk verzwakt. Hij ligt ge
lukkig achter ons en zijn inhoud heeft in 
de verkiezingen sinds de gelijkstelling 
geen rol meer gespeeld. 

Het ontstaan der bijzondere 
neutrale scholen 

c. Verwaarlozing hier en daar van het 
openbaar onderwijs door de daartoe aan
gewezen overheid, verslapping bij de die
naren van de openbare school, de af
schaffing van het frans. verpaupering 
van sommige openbare scholen, het ver
dwijnen van de z.g. standenscholen en 
so01·tgelijke oorzaken' hebben ertoe geleid, 
dat naast de openbare school, bijzonder 
neutrale scholen ontstonden, waar men 
met gebruikmaking van enkele voord'"len, 
die de gelijkstelling voor het bijzonder 
onderwijs bracht, meer armslag voor de 
inrichting van het onderwijs had. 

Men kon er door bepaalde maatreg('
len te nemen. frans binnen de normale 
schooluren handhaven. men kon gemak
kelijker gewenste onderwijsvoorzienin
gen aanbrengen, door het heffen van 
contributies de klasse-bezetting beheer
sen, eventueel leerlingen, die men voor 
de school minder geschikt achtte, weige. 
r<"n, enz. Nu versta men mij wel: nid 
alle bijzonder neutrale scholen da'1klèn 
aan deze omstandigheden hun ontstaan. 
Talrijke bijzonder neutrale scholen zijn 
ook ontstaan door omzetting van lèen ge. 
wonc openbare lagere school in gemeen
ten, waar men door het confessionele 
onderwijs en de houding der plaatseJ:jke 
overheid er al~> het ware toe werd ge
dwongen. 

NicttC'min: de oprichting van elke ':Jij

zonder neutrale school verminderde het 

aantal openbare lagere scholen. 

d. een harde klap kreeg het openbaar 
onderwijs door de maatregelen V>tn mr. 

Marchant. die leidden tot de opheffing 

van een groot aantal kleine opentare 

scholen. 

De jongste verkiezingen hebben de 

meerderheid van de confesionele partijen 

in de Tweede Kamer doen verdwijnen, 

dat betekent o.m .. dat de tot nog toe be
staande meerderheid van de partijen, die 

uitgesproken voor confessioneel onder

wijs zijn, is verdwenen. Ik meen, dat w~ 

hierin een vcrsterking van de belang

stelling voor het openbaar onderwijs 

mogen zien en zulks zeker ten aanzien 

van hetgeen in het meergenoemde arti
kel 11 wordt opg-emerkt: nl. dat voor de 

herwinning van de aantrekkelijkheid 

van de openbare school nodig is, in J.e 

e e r s te plaats nodig is, dat het helleer 

der openbare school in handen worJt 

gelegd van organen, samengesteld uit 

voorstanders van dit onderwijs, 

Niet terug naar het 
verleden 

Vlij h<>bben minder dan ooit in ons 
land behoefte aan een herleving van de 

school~trijd: ?.ij heeft in het verleden 

aan de nationale eenheid van ons volk 

te veel schade berokkend. Wij willen on

verminderd vasthouden aan het beginsel 

van de vrijheid der ouders ten aanzien 
van de schoolkeuze. 

Wij willen eveneens. dat alle ~cties, 

ten behoeve van een hernieuwde opbloei 

van het openbaar onderwijs uitgaan van 

de voorstanders van dit onderwijs en 

niet van een politieke groepering, welke 

dan ook. Wij vragen alleen een beleid, 

dat streeft naar volstrekte handhaving 

van de grondwettelijke financiële gelijk
stelling van openhare en bijzondere la

gere school, naar een beleid, dat het mo

gelijk zal maken. dat ook de openbare 

lagere school beheerd wordt door orga

nen, samengesteld uit voorsta"lders van 

dit onderwijs, 

Het wil mij echter voorkomen, dat al 

deze verlangens gedekt moeten zijn door 

een duidelijk besef van het karakter van 

het openbaar onderwijs bij zijn dienaren 

en voorstanders. Of anders geformu

leerd: allen, die op enigerlei wijze betrok

ken zijn bij het openbaar onderwijs en 

streven naar zijn bloei, dienen duidelijk 

te weten wat dit onderwijs is. 

Ik meen op grond van een veeljarige 

ervaring echter te moeten opmerken, 

dat helaas dit besef lang- niet overal aan

wezi;; is. Men heeft wel enkele opvattin

gen over het karakter van de openbare 

school, "de school voor allen", de ;;chool 

"waar men leert verdraagzaam te zijn" 
enz., maar zodra wordt gevraagd naar 

de levensbeschouwelijke achtergronden 

van het openbaar onderwijs, stokt het 

gesprek. 

Dat bij de tegenstanders van opconhaar 

onderwijs soms de wonderlijkste opvat
tingen bestaan is betreurenswaardig, 

maar is nog tot daaraantoe; dat e·2hter 

vele leerkrachten en voorstanders van 

de openbare school geen klaar en helder 

inzicht hebben inzake de wijsgerige ach

terg-rond van het openbaar onderwijs, is 
oneindig veel erger. Ik geloof dan ook, 

dat, om het vrijwillig- door de ouders ge

schonken vertrouwen in de openhare 

school te doen toenemen. allereerst no

dig is een bezinning op de levensbe

schouwelijke achtergrond van het onder
wijs dE>zer school. Een bezinning, die er

toe kan leiden, dat men in ruime kring 

tot een kla>tr inzicht komt in de aard 

van het openbaar onderwijs. 

De openbare school heeft - waarom 

het te verbloemen? - een moeilijke tijd 

doorgemaakt, een periode van neergang 

- doch er zijn tekenen, dat een her

nieuwde opbloei van dit onderwijs mag 

worden verwacht. Van de voorstanders 

zal echter gevraag-d dienen te worden, 

dat zij nu op de juiste en daardoor doel

treffende wijze de Nederlandse ouders 

voorlichten betreffende de achtergron

den van het openbaar onderwijs, dat in 
genen dele neutraal, maar positief ge

richt is. 
J. VAN MOURIK. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Politiek nieuws uit de hoofdstad 

OPMERI(INGEN VAN EEN 
OUTSIDER 

In het kort voor de verkiezingen ver
schenen nummer van "Wending" lazen 
wij een artikel "Opmerkingen van een 
Outsider over de politieke situatie". Het 
was van de hand van ds. F. H. Landman, 
een van de leiding gevende figuren in de 
Ned. Hervormde Kerk. "Outsider" is deze 
predikant in zoverre hij niet onmiddellijk 
deelneemt in de praktische politiek. Zijn 
publicaties echter doen hem kennen als 
een typische "doorbraakfiguur", die geen 
vreemdeling mag heten in het Jeruzalem 
van de PvdA. Het maandblad "Wending", 
waarvoor hij het genoemde artikel 
schreef, mag beschouwd worden als een 
van de machtigste propaganda-middelen 
voor het hedendaagse socialisme in de 
kringen der intellectuelen. Het gaat vaak 
dieper op de problemen in dan in de 
normale socialistische partijorganen ge
schiedt en verdient daarom de aandacht 
ook van niet-socialisten, die op de hoogte 
willen blijven van de denkbeelden levende 
in de kring der "doorgebrokenen". 

In bedoeld artikel leek ons op dit punt . 
vooral van belang tot welke conclusie de 
schrijver k,omt, wanneer hij nagaat welke 
factoren werkende zijn in de huidige po
litieke strijd. Daar n.l. constateert hij een 
vreemde mengeling van motieven, die 
voor een deel in 't geheel niet te voor
schijn zijn te toveren uit een analyse van 
parlementaire strijd die aanleiding was 
tot de huidige crisis. 

wringt van de brede basis, waarvan de 
PvdA onnoemelijk heeft geprofiteerd. Im
mers hij vraagt: kan men (bedoeld is de 
PvdA) thans wel anders dan negatief 
reagerend op de leuzen van de confessio
nele partijen, de problematiek baas, die 
door het bestaan en de ideaal-vorming 
van deze partijen vóór ons geste)d wordt? 
Is men er zich voldoende van bewust, dat 
men wel heel slecht gewapend is tegen 
deze leuzen, die bedoelen in een bepaalde 
vorm gestalte te geven aan het christe
lijk geloof op het politieke vlak en de 
kans loopt, straks even geïsoleerd-on
vruchtbaar in het Nederlandse politieke 
leven te komen staan als de socia-listische 
pa.rtij in Duitsland. (Cursivering van ons 
- de R.). Zeker, als eventueel een 
"rechtse" regering, daartoe eenvoudig 
door de harde feiten gedwongen, een 
minstens even "progressief" sociaal pro
gramma probeert te realiseren? 

Dat wil - aldus nog steeds ds. Land
man - zeggen, dat het onbehagen van 
de belijdende christen in de PvdA (ook 
daar dus een onbehagen! - De R.) iets 
te maken heeft met gelijksoortige gevoe
lens, die leden van de CHU en ook wel, 
zij het in kleiner aantal van de KVP be
vangt als zij de faits et geste van de 
thans leiding gevende figuren van hun 
partij gadeslaan. 

Uit hetgeen de schrijver dan verder 

schrijft blijkt duidelijk, dat hij meer 
spreekt als Hervormd man, dan als 
PvdA-lid in de gangbare zin des woords. 
Er blijkt ook uit, dat de PvdA met haar 
protestants-christelijken en r.k. werkver
banden toch niet zo gelukkig is als het 
in de partijpropaganda wordt voorgesteld. 
De schrijver gaat hetu iteraard om het 
Hervormd-eigene, dat echter voor een 
partij als de PvdA met haar diverse werk
gemeensehappen natuurlijk nooit beslis
send kan zijn. Nu vreest hij, dat de PvdA 
straks wellicht alleen komt te staan in 
een feitelijk onregeerbaar geworden land; 
dat de CHU, lijdende aan innerlijke ver
deeldheid, falende in het trekken van 
enige strakke beleidslijnen, waarin het 
Hervormd-eigene in haar politieke ideaal
vorming tot uitdrukking komt. Steeds 
meer aan invloed dreigt te gaan verliezen 
en ni-et in staat is de belangrijke, samen
bindende en richtinggevende, functie te 
vervullen, die nog steeds velen gaarne als 
haar roeping zien in ons parlementaire 
leven; dat de ARP steeds verder neer
getrokken wordt op het vlak van een 
soort neo-calvinistisch integralisme. 

Vele Hervormden, zo meent deze Her
vormde socialist, gaan inzien dat samen
gaan met Rome in een christelijk Kabi
net, een versnelling van het verroom
singsproces van onze samenleving zal be
tekenen en een periode zal inluiden, die 
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onvermijdelijk gevolgd zal worden doQr 
een andere, die uit de reactie daarop is 
ontstaan en waarin een radicalisering 
van het politieke leven zal optreden die 
de weg voor Moskou openlegt. 

Ds. Landman eindigt zijn beschouwin
gen met de hoop uit te spreken, dat hij 
wat te somber geweest moge zijn. Om; als 
buitenstaander doet het wat eigenaardig 
aan, zo over het vervormingaproces te 
lezen in een maandblad, dat doorlopend 
zijn lezers stuwt in de richting van de 
socialistische partij, die dertien jaar lang 
- het bisschoppelijk manifest ten spijt! 
- met de KVP samenwerkt en herstel 
van de brede basis zeker niet overmatig 
betreuren zou! 

DeR. 

Van de PvdA zegt hij, dat zij aan haar 
sociale idealen, ook op Europees gebied, 
vasthoudt, maar haar overredingskracht 
voor de twijfelmoedigen vooral put uit 
de leuze: tegen een rechts Kabinet, daar
bij herinnerende aan de rampspoederij, 
die ons land sociaal-economisch in de 
dertiger jaren troffen. 

GE V A AR LIJK LEVEN 
Daartegenover schildert hij de VVD 

als de partij, die maar heil ziet in het 
ophangen van een zo somber mogelijk 
beeld van de huidige sociaal-economische 
situatie, in een zo radicaal mogelijk anti
kapitalistisèh afschilderen van de socia
listische idealen en een aperte campagne 
tegen een Kabinet op brede basis. Ons 
lijkt dit een in zijn simplisme vertekend 
beeld, waarin wij de VVD niet herken
nen, maar zó zien haar, naar het ons 
voorkomt, vele salon-socialisten. 

Iets dergelijks valt waar te nemen in 
het beeld dat schr. ophangt van de Anti
Revolutionaire Partij en van de rechter
vleugel van de CHU. Deze - zo stelt hij 
- verlustigen zich in dromen over een 
christelijk-democratische samenwerking 
zoals Duitsland die ons in de CDU laat 
zien en verklaren zich bereid mede te 
werken tot de winning van een "christe
lijk Kabinet" met de KVP. De rest van 
de CDU, die straks op de wip zit, zwijgt 
daarteg-enover in alle talen! 

Andermans leed kan het eigen leed 
misschien wat verzachten, het stillen kan 
het niet, denkt de heer Landman wel
licht. Want na deze vluchtige schets van 
VVD, AR en CHU, komt hij terecht bij 
het befaamde "onbehagen". Dit - zo 
constateert hij - doet zich voor in vrij
wel alle grotere politieke groeperingen 
onder hen, die primair vanuit het Evan
gelie willen denken en de politieke rele
vantie daarvan hebben Ieren verstaan. 

In de PvdA. - aldus ds. Landman -
gaat men zich afvragen of men thans 
niet bezig is de vruchten te plukken van 
een beleid, dat vaak zó eenzijdig gefocu
seerd was op de sociaal-economische pro
blematiek, dat men rustig de bezetting 
van de ministerzetels van departementen 
als dat van 0., K. en W. en Maatschap
pelijk Werk overliet aan de KVP. 

Wij houden de schr. niet voor zo 
naïef dat hij bij een brede-basisregering 
àlle ministerzetels aan de PvdA wil laten 
toevallen. Duidelijk is intussen voor hem 
wel, dat hier nu eigenlijk de schoen 

De kabinetsformatie eist, terwijl wij 
dit schrijven nog steeds veel van ons 
aller aandacht voor zich op. Slaagt, naar 
het zich thans laat aanzien, prof. De 
Quay in zijn onvermoeid pogen, dan 
duurt het nog maar even dat we in 
grote lijnen het programma kennen dat 
aan het regeringsbeleid der eerstkomen
de jaren ten grondslag wordt gelegd. 
Deze verwachting is intussen ijdel geble
ken, doch dit doet aan de strekking van 
ons betoog niet af. 

Wij behoeven in dit blad. dat zich nu 
eenmaal op "de politiek" richt, de bete
kenis van dit alles niet uiteen te zetten. 
In een democratisch staatsbestel is de 
totstandkoming van een regering altoos 
een evenement van primair belang. Zij 
is dat zeker in de huidige wereldsituatie, 
waarbij het voor iedere volksgemeen
schap zaak is, in eigen huis de orde zo 
goed mogelijk te verzekeren, - politiek, 
economisch en sociaal. Dat ook de stel
lingname der oppositie hierbij van bete
kenis is, behoeft geen betoog. 

In afwachting van hetgeen het r~ge

ringsprogramma zal blijken in te hou
den lijkt het ons nuttig ons over d" ov
positi<• in de naaste politieke structuu1· 
een denkbeeld te vormen. Wij richten 
daarbij niet in de eerste platas en zeker 
ni·~t uitsluitend het oog op de positie dil! 
de niet in de regering vertegenwoordig
de partijen in het parlement tegenover 
het kabinet zullen innemen. Naar de r<'
ge!s van het parlementaire spel hehl:>cn 
ziJ een positieve funktie in het geh~el 

van het staatkundige beleid. Hoe bijv. 
de P.v.d.A. die funktie in de komende 
periode zal vervullen dient tP worden 
afgewacht. In een politiek hoofdartiiH'l 
in een liberaal dagblad zagen wij reeds 
de verwachting uitgesproken, dat de 
aanwezigheid van enkele ministers uit 
het vorige kabinet in de socialistische 
Kamerfractie een kalmerende invloed 
op het wel wat onstuimige beleid van 
de heer Burger zal uitoefenen en in 
's lands belang hopen wij dat van hflrte. 
Maar het heeft o. i. weinig zin Lie:1 in 
speculaties hierover te begeven. 

Maar al te veel. naar onze overtuiging, 
ziet men politiek als een zaak op zich
zelve, dus los van allerlei andere ver
schijnselen in het geheel van de samen. 
leving, Toch zijn het in wezen deze, die 
de politiek bepalen. Bij wijze van voor· 
beeld zou men hier kunnen denken aan 
de onrust, in de kringen van antirevolu
tionairen en Christelijk Historischen, 
juist bij de huidige onderhandelingen 
over de kabinetsformatie aan de dag ge
treden. Daar was duidelijk een divergen
tie merkbaar tussen hetgeen in bep~al-

de kringen dier partijen leeft en het be
leid dat de partijleidingen het · jui:~te 
achtten. Met name wat christe!ijk-histo. 
rischen aangaat moet men hier wel de
gelijk rekening houden met allerlei pro
blemen, die op theologisch terrein aan 
de orde zijn. 

Dat de C.H.U. haar aanhang groten
deels rekruteerde uit belijdende lidmaten 
der Ned. Herv. Kerk, zonder dat er een 
bepaalde band tussen beide instituten 
bestond. werd tientallen jaren lang als 
feitelijk gegeven aanvaard. Dat de Herv. 
Kerk na de bevrijding het nodig achtte, 
uitdrukkelijk te verklaren dat het chris
ten-zijn niet per se in het aanhang.Jn 
van een bepaalde partij tot uitdrukking 
behoeft te komen. vond uiteraard zijn 
oorzaleen in overwegingen van zowel 
kerkelijke en theologische als politieke 
aard. Hier is inderdaad sprake van een 
gistingsproces dat nog lang niet uitge
werkt heeft en vermoedelijk op de duur 
steeds omvangrijker complicaties zal 
meebrengen. 

Het is bijv. reeds enige maanden ge
leden, dat in het officiële orgaan der 
Ned. Herv. Kerk een zeer principiële 
discussie plaats vond over het vredes
vraagstuk. Prof. dr. A. J. Rasker, ker
kelijk hoogleraar (vanwege de Hervorm
de Kerk) te Leiden bepleitte het radicale 
Kerk en Vrede-standpunt. De hoofd
redacteur van het orgaan bracht daar 
op even bekwame wijze bezwaren tegen 
in. 't Was een hoogstaande discussie, die 
echter de lezer volkomen in 't ongewis
se liet over de vraag: wat moet ik nu 
als Hervormd man of vrouw van deze 
dingen denken? Welke leiding geeft mijn 
Kerk mij nu, die Kerk die toch preten
deert op alle terrein des levens tot lei
ding geven geroepen te zijn? 

Het pleidooi voor Kerk en Vrede vin
den we nu uitgebreid terug in een bro
chure van prof. Rasker, uitgegeven on
der de titel "Wij kiezen voor het gevaar
lijke leven". 

Dat riekt naar Hitier en naar Musso
lini - natuurlUk alleen wat de titel aan
gaat. De inhoud is principieel zo radi
caal tegenovergesteld aan de machta
begeerte der geweldtsdictatoren als men 
maar wensen kan. Toch hebben we hier 
te doen met een pathos. dat in zijn ge
volgen even funest voor de mensheid 
kan worden als dat van Hitier en Musso
lini tezamen. 

Wij zeggen met nadruk "voor de mens
heid" en niet bUv. voor de Westerse de
mocratiën. Want wel verwijt prof. Ras
ker het Westen een bedenkelijk farizeïs
me in zijn anti-communistische kruis
tocht-stt>mming, zodat wie het voor het 

Westen opneemt allicht door de schrij
ver opnieuw van farizeïsme beticht zal 
worden, maar wij wensen daal; dan toch 
met de grootste stelligheid tegen in te 
brengen, dat het Westen, zoalang het de 
communistische dictaturen althans in 
toom kan houden, daarmee ook de groot
ste dienst bewijst aan de bevolking der 
dictatuurstaten zelve. die het immers 
vrijwaart voor het lot dat Mussolint en 
Hitier over hun volken brachten. 

Als in alle Kerk- en Vrede-pleidooien 
trekt ook prof. Rasker in zijn geschrift 
bepaalde ethische normen van het Evan
gelie tot in het absurde door. Zo, waar 
hij de christenen die zijn standpunt niet 
delen verwijt, dat ze in strijd met hun 
geloof in God, die Zijn Zoon onze mede
mens liet worden. maar rustig bereid 
zijn hun medemensen (achter het ijzeren 
gordijn) als ongedierte uit te roeien, ter
wijl zij in de andere partij geen partner 
zien met wie men menselijk spreken kan. 
Dit nu lijkt ons - eerlijk gezegd - het 
farizeïsme ten top gevoerd, na War
schau, Praag, Boedapest, Tibet. 

Nu is het ons in dit artikel niet om 
een weerlegging van Raskers broc11nre 

te doen. Wij halen haar slechts aan om
dat wij ook in de door haar auteur ver
tegenwoordigde stroming een symptoom 
zien van alle denkbare oppositionele ele
menten in het cultuurpatroon onzer Ne
derlandse samenleving, die elk op zich
zelf nog wel geen gestalte vinden in Cèll 

geeoncentreerÇ!e oppositie in het parle
ment, maar toch, naar gelang van om
standigheden die oppositie kunnen voe
den en beïnvloeden. 

Daarom temeer is het nodig, dat wij 
een duidelijk regeringsprogramma krij
gen, waarbij vooral ook de internationale 
problemen aan de orde gesteld worden 
op een wijze. die niet alleen het parle
ment. doch ook de natie als geheel ver
trouwen inboezemt. Want welke belang
rijke vraagstukken op het gebied van 
het binnenlandse beleid aan de orde mo
gen komen, zij worden naar hun beteke
nis verre overschaduwd door die van de 
internationale politiek. Stelt de Regering 
deze duidelijk in het licht en durft zij die 
moedig a,anvatten, dan kan zij de beden
kJJlijke rhetoriek van het gevaarlijke 

leven rustig aan próf. Ra.sker en de zij-
nen overlaten. De R. 
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VERANTWOORDELIJKHEDEN EN 
ON.JITISTE ETIKETTERING 

J7 00RV11-,STREVEND SOCIAAL BELEID 

"Ongelukkige afloop van een ernstige po-
ging" was de titel van het hoofdartikel, 

dat dr. W. P. Berghuis, de voorzitter van 
de Anti-revolutionaire Partij, de vorige zater
dag (2 mei) in het weekblad vall die partij, 
"Nederlandse Gedachten", wUdde aan het mis
lukken van de formatiepogingen van prof. 
De Quay. 

Dr. Berghuis verzekerde zijn lezers, dat de 
anti-revolutionairen van den beginne af een 
herstel van de "werkelijk vastgelopen brede 
basis" niet hebben gewild en gestreefd heb
ben naar een nieuwe constellatie. 

Een nieuwe constellatie "met als basis de 
samenwerking van de christelijke partijen, 
op grond van de verkiezingsuitslag te verbre
den met de V.V.D., indien daardoor geen af
breuk zou worden gedaan aan de hoofdlijnen 
van het christelijk-sociaal beleid". 

Toch is de formatie-De Quay uiteindelijk 
"mede onder anti-revolutionaire verantwoor
delijkheid" mislukt, hetgeen aldus dr. 
Berghuis - te wijten is aan het feit, dat na 
al het geschuif, bedanken en gemillimeter, 
het eindresultaat niet meer voldeed aan de 
voorwaarden, waaraan een sterk Kabinet op 
een nieuwe basis zou moeten voldoen. Het 
had z.i. voordat het begon al te veel van zijn 
gezicht verloren. 

* * * 

Dr. Berghuis noemde vooral de voor be
trokkenen uiteraard niet eenvoudige 

aanvaarding van het laten vervallen door de 
formateur van prof. Zijlstra als offer om op
schuiving ten behoeve van figuren uit an
dere kring mogelijk te maken, een moeilijk te 
verteren zaak. 

De voorzitter van de Anti-rev. Partij achtte 
in het algemeen gesproken "de gebeurtenis
sen voor de christelijk-democratische groepen 
een weinig gelukkige episode". 

Wij moeten, zo stelde hij vast, echter ver
der en dan was er zijns inziens in ieder ge
val reden om maar weer aan te knopen bij 
het moment, waarop de zaak nog geen moei
l~ikheden en complicaties vertoonde, namelijk 
bij het geslaagd zijn van de (eerste) informa
tieve opdracht-Beel. 

Aldus de A.R. part~jvoorzitter, op een en
kel onderdeel van wiens betoog wij hieronder 
nog even zullen terugkomen. 

Gaarne maken wij eerst echter nog melding 
van hetgeen de heer Berghuis in zijn aan de 
"ongelukkige afloop van de ernstige poging" 
gewijde beschouwing voorop stelde. 

ATTENTIE!!! ATTENTIE!!! 

Luistert vriidag, 15 mei a.s., van 19.20 
tot 19.30 uur, over de zender Hilver
sum I (402 ml naar 

.,DE STEM VAN DE V.V.D.'" 

Hij meende het "maar eerlijk te moeten uit
spreken", dat de verantwoordelijkheid voor de 
gang van zaken" ligt in de kring van de drie 
elkander blijkens de formatie-Beel gevonden 
hebbende christelijk-democratische partijen. 
Immers, bij het bepalen van de oorzaken der 
mislukking zijn er geen aanwijsbare. redenen 
om de V.V.D. daarop aan te zien". 

J. G. H. CORNELISSEN 
Lid van de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal, die wij van harte ge
lukwensen met zijn benoeming tot 

Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. 

Het is een schaduwzijde van de politiek, 
dat men nogal eens poogt, verant

woordelijkheden af te wentelen, ook op hen, 
die daaraan niet zijn debet geweest, alleen en 
uitsluitend om, zoals het heet, het eigen 
straatje schoon te vegen. 

Dr. Berghuis heeft dat, door zijn vaststel
ling ten aanzien van de V.V.D., niet ge
daan. Wij signaleren dat met genoegen en be
schouwen dit als een belangrijk winstpunt 
in de onderlinge verhoudingen. 

Daarom echter juist stellen wij er prijs op, 
de vinger te leggen bij iets, dat ons minder 
goed bevalt. 

Wij bedoelen het gebruik van de term 
"christelijk sociaal beleid" wanneer men in 
confessionele kring doelt op een der na te 
streven hoofddoeleinden van een te vormen 
Kabinet, zoals prof. De Quay dat op het oog 
had. 

In het "Algemeen Handelsblad" is aan het 
ontaktische en onjuiste van deze term reeds 
aandacht gewijd en inmiddels is dat, wan
neer dit nummer van ons blad verschijnt, wel
licht ook in andere dagbladen reeds geschied. 
Het weerhoudt ons echter niet, daar ook in 
ons weekblad, dat de gebeurtenissen nu een
maal minder op de voet kan volgen dan een 
dagblad, alsnog iets over te zeggen. 

Wat betekent "christelijk-sociaal be
leid"? Indien deze term iets wezen

lijks zou inhouden, zou hij moeten betekenen: 
. het beleid, zoals dit door de drie confessionele 
groeperingen op sociaal gebied wordt voorge-
staan. En al zijn er natuurlijk verscheidene 
punten van aanraking in de programs der 
drie confessionele partijen op sociaal gebied 
te vinden, er is geen sprake van, dat hier van 
identiek-zijn kan worden gesproken. 

Dr. Berghuis gewaagt van "christelijk-de
mocratische partijen", maar "Het Vader
land" vestigde terecht reeds eerder de aan
dacht op een artikel van het Tweede-Kamer
lid, de heer W. J. Andriessen in "De Volks
krant", waarin deze het denkbeeld te lijf ging, 
dat op een R.K. jongerenvergadering tot ui
ting was gebracht, namelijk dat hier, in na
volging van West-Duitsland, een "Christe
lijk-democratische Unie" in het verschiet zou 
liggen. 

De heer Andriessen vestigde in dat artikel 
de aandacht zowel op de grote verschillen 
tussen "de protestants-christelijke landgeno
ten" als op de tegenstellingen tussen de doel
einden van de K.V.P. en die van de beide an
dere confessionele partijen. 

* * • 

O
m nu op ons bezwaar terug te komen: 

Wanneer figuren uit vier politieke 
groeperingen in een Kabinet moeten samen
werken en dus moeten zoeken naar een syn
these, lijkt het ons weinig bevordelijk voor het 
na te streven doel om dan een motto te kie
zen, dat op zijn zachtst gezegd de indruk moet 
wekken, dat men het met die synthese niet zo 
nauw neemt. 

Minder voorzichtig en minder welwillend 
zou men het zo kunnen zeggen, dat de drie 
anderen door het kiezen van een motto, waar
onder de Kabinetsformatie bepaald n i e t 
was opgezet, de vierde iets willen opdringen 
onder een etiket, dat zijn wrevel moet op
wekken en hem zal doen afvragen welke die
pere bedoelingen men daarmee heeft. 

\Vij herinneren nogmaals aan hetgeen prof. 
Oud op onze Jaarvergadering openlijk ver
klaarde omtrent de goede wil, welke bij de 
V.V.D. bestaat, om de nieuwe samenwerking 
als zU komt, te doen slagen. Hij verklaarde 
ook dat naar zijn overtuiging in de praktijk 
zal blijken, dat er voor vrees, dat het nieuwe 
bewind in sociale gezindheid tekort zal schie
ten, geen grond bestaat. 

Onze partijvoorzitter moet daarbij gedacht 
hebben aan een gezond, vooruitstrevend so
ciaal beleid. Gezond, omdat het gebaseerd zal 
zijn op hetgeen sociaal rechtvaardig en eco
nomisch mogelijk moet worden geacht. 

Een vooruitstrevend sociaal beleid. 
Dat lijkt ons de enig juiste aanduiding voor 

het beleid van een Kabinet, dat · prof. De 
Quay nastreefde en dat, naar wij hopen, op 
enigerlei wijze toch nog tot stand zal komen. 

A.W. A. 
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Flitsen van Het Binnenhof' 

Begroting van Onderwiis. Kunsten en Wetenschappen in Eerste 
Kamer • Mevr. J. F. Schouwenaar-Franssen vreest afbreuk van de 
kennis der klassieken • Knappe leerlingen moeten zich niet ver
velen • Geef meer bekendheid aan onze monumenten. 

De Eerste Kamer heeft vorige week 
de begroting van Onderwijs, Kun

sten en Wetenschappen behandeld en na 
een rustig debat zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. 

Bij deze gelegenheid heeft onze geest
verwante, mevrouw J. F. Schouwenaar
Franssen, uiting gegeven aan haar grote 
bezorgdheid over het dreigende gevaar 
van afbreuk van de kennis der klassieken. 

Zij dacht daarbij aan het wetsontwerp 
inzake de studiemogelijkheden van de 
alpha's en beta's en eventuele gevolgen 
voor het Grieks. Zij dacht ook aan de 
eventuele gevolgen voor de kennis van 
het Grieks bij het wetsontwerp verrui
ming inrichting van het onderwijs. 

Onze westeuropese cultuur heeft twee 
wortels: de Bijbel en Hellas. De gedach
tenwereld van Hellas, en daarmee ver
bonden die van Rome, is mèèr dan een 
deel van onze beschaving: het is een 
springlevende erfenis. Leggen wij nu de 
bijl aan de wortel, dan schaden wij de 
boom. 

Onze bezorgdheid om de klassieken is 
nog vergroot, zei onze woordvoer

ster, na lezing van het rapport van de 
commissie-Jansen. Het bevat een voor
stel om het doctoraal examen voor leraar 
zo in te richten, dat er één hoofdvak zou 
zijn, maar in de plaats van de gebruike
lijke bijvakken de vakken pedagogie, psy
chologie en didactiek. Hoe moet dat? Een 
classicus doet doctoraal examen in Grieks 
en Latijn, het één als hoofdvak en het 
ander als bijvak. 

Indien het ooit wêrd overgénoinen irt · 
deze vorm; zouden wij classici krijgen, 
tlie óf in Grieks óf in Latijn worden ge
examineerd op hun doctoraal examen. 

Er zit enige troost in de interruptie van 
lllinister Cals: het rapport van de com
missie-Jansen is niet door mij geschreven. 

. . . 
Mevrouw Schouwenaar maakte er 

voorts op attent, dat de taak van de 
docenten is verzwaard. In de eerste plaats 
door de toestand van de gebouwen. Het 
werk zelf is voor de docent verzwaard, 
omdat hij naast en voortbouwende op het 
werk van een aantal nog onervaren col
lega's moet werken. De klas is voorts 
minder homogeen dan zij vroeger placht 
te zijn. 

Wat het vak betreft: het woord "vak" 
is een typisch Nederlands woord. In de 
Angelsaksische landen spreekt men meer 
van ,.field", hetgeen wijdere perspectie
ven geeft. 

Vroeger kon het voldoende zijn als men 
zijn vak zag in het geheel van het onder
wijsprogram. Tegenwoordig wordt er ge
eist, en terecht, dat men zijn vak ziet in 
het geheel van de maatschappij. Dat eist 
van de docent meer vakkennis, meer in
zicht en het stelt hogere eisen aan zijn 
persoonlijkheid. 

De opleiding van de leraren is sinds ja
ren in discussie. Wij hebben nu twee rap
porten, waarover de minister zich te
recht zeer voorzichtig heeft uitgelaten. 
Wij mogen voorlopig blij zijn als wij vol
doende vakmensen vinden om voor de 
klas te staan. 

Een uitspraak van Cicero luidt: Honos 
alit artes! d.w.z. de eer doet de kunsten 
gedijen. Het woord honos is echter niet 
alleen ,.eer", het kan ook honorarium of 
salaris zijn. Men kan die woorden dus 
ook vertalen met: het honorarium doet 
de kunsten gedijen. 

* • • 

onze woordvoerster vroeg voorts aan
dacht voor het feit, dat er knappe 

leerlingen zijn. Er is nu eén wetsontwerp 
tot verlaging van het klassegemiddelde. 

Het zal nog wel even duren voor wij zo
ver zijn. 

De getallen, die ik thuis hoor, aldus me
vrouw Schouwenaar, gaan altijd de 50 
leerlingen per klas te boven en dienten
gevolge zit er een aantal leerlingen op de 
lagere school zich te vervelen. Het lijkt 
mij, dat wanneer wij deze leerlingen bij
voeding kunnen geven, wij dit moeten 
doen. Dit geschiedt dan veelal in de vorm 
van Frans. In Groningen heeft men daar 
bezwaar tegen, maar het lijkt mij in ieder 
geval, dat wij onze intelligente leerlingen 
een kans moeten geven. 

• • • 

Vorig jaar h~bben wij getracht ons 
steentje aan de monumentenzorg 

bij te dragen door aan de staatssecretaris 
te vragen aan onze monumenten meer be
kendheid te geven door het organiseren 
van een cursus zoals de radiocursus Open
baar Kunstbezit. 

Spontaan heeft de staatssecretaris dat 
voorstel van onze kant vorig jaar aan
vaard en toegezegd het in studie te zul-

Mevrouw Schouwenaar-Franssen 
.... taak der docenten verzwaard ...• 

len nemen. Hij heeft er zelfs een tien voor 
gegeven, want hij zei: het was uitmun
tend. 

De i'esultaten van de studie zijn zeer 
mager. De staatssecretaris zegt, dat na
volging van de radiocursus te duur is. 

H .. G·ERRITZEN 
HERENMODE 

Laan van Meerdervoort .2.80fl .• Gevers Deynoot pl. 9 
Den Haag 

• Arrow Shirts ii .i 19.';5 
verkrijgbaar in 3 mouwlengtes 

Deze Burger 
zi,t, mèt alle overige elf miljoen goede vade1·landers, in zak en as. Na 
zoveel weken Zuster Anna Ziet Gij Nog Niets Komen zit hij verbou
wereerd op zijn mesthoop, in de ledigheid te staren. Een sombere zaak. 

. Ik !I-ad al drie mpoie tuiltjes orchideeën besteld en daarbij niet op een 
ttentJe meer of mmder gekeken. Wanneer het erom gaat partijgenoten 
welkom te heten op het dak der wereld speelt geld geen rol; uitbundige 
vreugde rekent niet, doch u i t zich, vrij onverveerd. 

Nu he~ ik, op last van ene De Quay die kleurige garfjes afbesteld en 
de kaartJe~. aan H:!f.E.E. Van den Bergh, Korthals en Witteveen liggen 
nog op mun schrvftafel. Ik heb ze niet (wenend en tandenknersend) 
verscheurd, al was dit mijn eerste opwelling wel, doch mijn blijmoedig
heid fluisterde mij in: "laat ze nog even liggen; hopelijk kun je ze ten
slotte toch nog gebruiken". 

In die hoop sleep ik moeizaam mijn ingeboren blijmoedigheid ach
ter mij aan. 

En dan nu maar- de dikke handjes gevouwen in de schoot - wach
ten op wat komen zal. 

Op dit ogenblik is er zelfs nog geen formateursvuiltje aan de lucht, 
doch wanneer gij, mijne geliefden, kennis neemt van deze, mijne benard
heden, zal al wel een kordate mannenfiguur uit de coulissen getreden 
zijn om, met opgestroopte mouwen, het steeds gebruikelijker "doe het 
zelf" ten aanschouwe van geheel dit volk, in toepassing te 'brengen. 
Wellicht draagt hij reeds de planken aan waaruit hij het kabinet gaat 
bouwen. · 

Maar op di t ogenblik is het toneel nog in duister en het auditorium 
nog in barre onzekerheid gedompeld. Het scherm is nog niet eens op
gegaan. 

Hoe lang, Catilina, zult gij ons· geduld nog misbruiken? 
Hoe lang nog moet dit volk in 't blinde tasten en verweesd rondwa

ren in de duistere ledigheid? 
Ayez pitié de moi et de mon pauvre peuple, gij die, als mannen van 

eer, geroepen zult worden tot het verrichten van grote daden. 
En deinst niet terug. 
En bekommert u om ons. 
Desnoods krijgt gij allen, ongeacht de partij waartoe gij behoort, dan 

een mooi tuiltje cum kaartje van 
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Immers: wie de radiocursus Openbaar 
Kunstbezit volgt, krijgt van elk schilderij 
dat wordt besproken een reproduktie toe
gestuurd. Gaat het om monumenten, dan 
is meer dan één reproduktie nodig en dat 
wordt te duur. 

Hierop antwoordde mevrouw Schouwe
naar, dat monumenten natuurlijk niet al
leen kerken en kastèlen zijn. Er bestaan 
ook gevelstenen, pompen, ,bruggen, woon
huizen. 

Het woonhuis zal nog het meest aan
slaan. Men kan dan denken aan woon
huizen, die weer geheel bewoonbaar zijn 
gemaakt, zoals "De Witte Zwaan" in Zie
rikzee (overigens met geld van Franse 
parlementariërs), aan hetgeen Amersfoort 
heeft gedaan met zijn woonhuizen, die 
weer bewoonbaar zijn, wat Amsterdam 
doet, om er een paar te noemen. 

Eén reproduktie van een woonhuis zou 
natuurlijk al aardig zijn. Meer repraduk
ties zou beter zijn en dat hoeft niet duur
der te zijn. 

Bij de radiocursus Openbaar Kunstbezit 
kreeg men kleurenreprodukties. Dat is 
een dure zaak. Deze reprodukties waren 
18 bij 24 cm. Een monument is van nature 
zwart-wit. Een zwartwitreproduktie, een 
foto, is aanzienlijk goedkoper dan een 
kleurenreproduktie. 

Het is best mogelijk twee reprodukties 
op één blad te zetten van 12 bij 17 cm, 
dus bijvoorbeeld de gevel van een huis 
en een trappenhuis of een kamer. Wij zijn 
dan altijd nog goedkoper uit. Zelfs ku#,- ; 
nen wij een reproduktie van 12 bij 17 cm .. 
op één blad zetten en twee kleinere de
tails. 

De ambtenaren moeten nog eens reke
nen. Dan zal het financiële bezwaar weg
vallen. 

• • • 
~ 1: ~ 

Áls er één vorm van openbaar kunst.-; 
bezit is, dan zijn het wel onze mo

numenten. Men behoeft er niet voor naar 
een stad. Men hoeft er niet voor naar een 
museum. Men kan er dagelijks langs lo
pen in stad en dorp. Het heeft· nog dit 
voordeel: het is nog gespreid ook van na
ture. 

In de tweede plaats zou wat meer ken
nis en voorlichting en wat meer aanscho~_;; 
wing de eigenaars kunnen stimuleren ook 
eens kleine reparaties ter hand te nemen. 
Vaak wordt men pas wakker als de kosten 
boven de duizend gulden komen. De eige
naars zouden misschien oog voor de de
tails kunnen krijgen en ook de schoon~. 
heid van het geheel kunnen gaan zien. 

Verder zou men de belangstelling vap 
de burgerij voor eigen stads- of dorps
kernen kunnen wekken. Dit is van belang 
bij de sanering van binnensteden, die wij 
op het ogenblik kennen. In Alkmaar is 

de jeugd ervoor warm gelopen, in Utrecht_ 
wordt de burgerij erin betrokken en ook
in Amsterdam. Voorts zouden wij kunst 
van eigen bodem kunnen zien en genieten, 
Bovendien is het niet een abstracte 
schoonheid, maar het is levende geschie
denis. ,. 

De heer Meischke heeft gezegd, er wordt 
zeer veel geld uitgegeven voor historisch 
onderzoek en hier ligt het als het ware 
voor het grijpen. Verder zouden wij eens 
duidelijk kunnen beseffen wat ons land 
aan buitenlanders biedt en en passant 
zouden wij onze gasten beter kunnen 
voorlichten. 

Wij willen in Europa ook cultureel naar 
een eenheid groeien, maar dit kunnen wij 
alleen dan goed doen, als wij goed ons 
eigen moois kennen en waarderen zolang 
het nog kan. 

• • • 

Het is de grote verdienste van de ra
dio-omroepverenigingen, zo besloot 

mevrouw Schouwenaar, dat zij in een ge
zamenlijk programma een culturele bij
drage van zo hoge orde hebben geleverd. 

Het zou te prijzen en te waarderen zijn 
als zij nu ook een dergelijke bijdrage voor 
onze eigen monumenten zouden willen 
leveren. Zij zouden dan het hart van elke 
Nederlander treffen en stelen. 

De ambtenaren van het departement 
kunnen nog eens over het betoog van me
vrouw Schouwenaar nadenken. 

V. v.D. 



VBI.JHEID EN DEIIOCBATJE 9 MEI 1959- PAG. I 

* ~"' WEEK to.t WEEK * 
verhoudingen. Waarop het blijft aankomen 
is de vraag, of de partijen, welke samen twee. 
derde deel der leden van het parlement af
vaardigden, zullen bukken voor de partij, die 
nog niet één derde van ons volk vertegen
woordigt en die nochtans haar driftig-onma
tige eisen stelt. 

Haat overheerst 
Onder bovenstaand kopje troffen WIJ m 

Het Vrije Volk in de rubriek voor ingezonden 
stukken het navolgende artikeltje aan: 

"De heer Oud heeft op de vergadering van 
de V.V.D. op 17 april in zijn rede van 55 minu
ten 30 minuten lang zijn best gedaan de Partij 
van de Arbeid te kraken. De andere partijen 
bleven ongemoeid. Onze afgetreden ministers 
werd min of meer verweten dat zij roddelaars 
waren. Hoofdredacteur Voskuil werd tot hui
lebalk gebombardeerd (vrolijkheid en applaus). 
Fractievoorzitter Burger werd geschetst als 
een grommend-ontevreden nietsnuttertje (in
stemming). En dr. Drees die zo gewerkt en ge
ploeterd heeft, een heellange tijd, werd als een 
minderwaardig mannetje ten tonele gevoerd 
(daverend applaus). In de hele rede domineer
de de haat tegen de P.v.d.A. 

J. H., Hilversum". 
Tot zover deze fraaie beschouwing. Dat de 

ons onbekende heer H. niet weet wat hij schrijft 
is nog tot daar aan toe, doch dat de redactie 
van Het Vrije Volk dergelijke onzin opneemt is 
toch wel beneden elk peil. De redactie van ge
nQemd dagblad had zowel via de radio als door 
middel van ons blad kunnen kennis nemen van 
de rede van prof. Oud. En zij heeft die moeite 
genomen, hetgeen uit andere reacties in haar 
bladen blijkt. 

Inderdaad meneer H. "haat overheerst". 
Maar dat niet alleen. Van de zijde van Het 
Vrije Volk kan men er gebrek aan eerlijke voor
lichting aan toevoegen. 

Het wachten is de 
moeite waard 

In "Elseviers Weekblad" lazen wij van de 
hand van de hoofdredacteur, de heer W.G. N. 
de Keizer, de navolgende .beschouwing. 

"Het is misschien zo, dat men bij het klim
men van de jaren geleidelijk van een "splijten
de" tot een meer "bindende" persoonlijkheid 
evolueert .Dr. Kortenhorst sprak over dit ver
schijnsel in zijn rede te Voorschoten, toen men 
het feit herdacht, dat Willem Treub daar een 
eeuw geleden werd geboren. Treub, zo scherp, 
zo grillig, zo vol tegenstrijdigheden, is in later 
jaren mild en wijs geworden. Zijn radicalisme 
verstilde; hij toonde begrip voor tegenstanders, 
zonder nochtans de verbeeldingskracht, de 
strijdlust en de durf te verliezen, welke jhr. dr. 
J. Loudon in hem heeft geprezen. 

Of het nu komt door een dergelijke verzach
ting van het oordeel, of door de voortdurende 
verbreding van het eigen podium, of door waar
dering voor een Nederlander, die met opge
wektheid en krachtsinspanning getracht heeft 
zijn land een redelijke regering te geven - wij 
zijn in elk geval tot een milder oordeel over 
de mislukte pogingen van prof. De Quay ge
neigd dan men thans in vele kringen kan ver
nemen. 

Zeker, heeft de ontstentenis van praktisch
politieke e~aring zich gewroken. Even ze
ker zijn reeds in den beginne fouten in de 
methodiek gemaakt, waarvan men niet aan 
de publiciteit de schuld kan geven, gelijk in 
een radio-interview ten onrechte geschiedde. 
Ook zijn figuren over een ministerkleed ge
raadpleegd, van wie men kon weten, dat zij 
daarin niet pasten. En vooral gedurende de 

laatste week van zijn moeizame formatiewerk 
heeft prof. De Quay ietwat roekeloos bepaal
de figuren prijsgegeven, andere onwillens no
deloos gegriefd. Nochtans: aan zijn toewij
ding kan niemand twijfelen en zij verdient 
waardering. 

Zij verdient zeker iets anders, dan het 
spottend leedvermaak, dat hem uit so

cialistische kringen tegenklinkt. 
"Een haast komisch balletnummer"; een 

"zwaarmoedige Driekusman op klompen", zo 
spotte het "Vrije Volk". 

"Een lachwekkend schouwspel", meende 
"Het Parool", zeggende dat de formateur "in 
stijgende mate de lachlust van velen" opwek
te. 

"Het roer is dolgedraaid", zei oud -minister 
Suurhoff en met voldoening: "de confessio
nele partijen krijgen nu koekjes van eigen 
deeg". 

En sinds prof. De Quay de zware tocht naar 
Soestdijk moest ondernemen om de Koningin 
te verzoeken, zijn opdracht te mogen terug
geven, klinkt uit de rode hoek dit half-kla
gende, half-jubelende koor: ei ziet toch het 
tragisch slop, waarin de vaderlandse parle-
mentaire democratie dreigt vast te lopen ..... . 

Nu, bezorgdheid voor onze parlementaire 
instellingen siert ieder Nederlander. 

Maar men is in PvdA-kringen toch wel zéér 
vergeetachtig. Men is daar het gehele jaar 
1956 geheel vergeten ...... Toen werden op 13 
juni de verkiezingen gehouden. De PvdA kreeg 
34 zetels en zij was de grootste fractie in de 
Kamer. De brede basis was intact. Nochtans 
kon het nieuwe ministerle-Drees pas op 13 
oktober optreden. De kabinetsformatie duur
de toen vier maanden ...... Vier lange 
maanden gebruikten formateurs t o e n om 
een kabinet te vormen. Een kabinet-Drees ... 
Was dat óók zo "komisch"? Was dat óók zo 
"lachwekkend"? Bracht die 4 m a a n d e n 
durende formatie toen óók de parlementaire 
democratie in doodsgevaar? 

Degenen, die thàlls zo luidkeels ach en 
wee roepen omdat sinds de verkie

zingen zes weken zijn verstreken, terwijl nog 
steeds geen regering werd gevormd, mogen 
bedenken, dat hun verdriet slechts één par
tij vreugde schenkt: de PvdA. Men stelle zich 
nog verder gerust: het land is niet in gevaar, 
evenmin zijn onze parlementaire instellingen 
in gevaar en ook niet onze democratie. 

Beide, democratie en parlement, hebben al 
tijdens hun groeitijd in de negentiende eeuw 
erger gevaren getrotseerd. 

Natuurlijk slaan brede kringen van ons 
volk het wikken en wegen en marchanderen 
bij een kabinetsformatie met spot en wrevel 
gade; scepsis en enig cynisme over "de poli
tiek" behoren bij ons volk. Het trekt er niet 
minder braaf om naar de stembus. Er is tijd 
genoeg. 

Nieuwe kabinetsformateurs dienen zich 
niet tot over hun toeren te laten jagen door 
een PvdA-leiding, die men in grote verlegen
heid zou brengen door te zeggen: probeert 
gij het dan maa:r. 

Spanning, onenigheid, gedrang en twisten 
z\jn tijdens de vorming ener regering geens
zins onnatuurlijk: zij zijn integendeel vanzelf
sprekend. Zij spruiten voort uit de politieke 

Bukt men voor die dwang - dan regeert 
. men straks weer met een brede basis, nog 
méér verrafeld en versleten dan tot dusver. 
Bukt men n i e t - dan is er nog wat tijd 
nodig. Maar dan is het wachten wel de moeite 
waard". 

Christendom en politiek 

En ziehier wat we in "De Bazuin" lazen: 
"Blijkens een verslag in "De Tijd" 

(toen nog zonder "De Maasbode") van 7 
maart 1.1. heeft Prof. Romme in een verkie
zingstoespraak te Maastricht op 6 maart ver
klaard: "Prof. Oud's uitnodiging tot de ka
tholieke kiezers van Maastricht om op de 
V.V.D. te stemmen is niets minder dan een 
oproep tot verraad aan het Christendom en 
aan Christus". -

Wat jammer, dat dergelijke bewerin
gen nog heden ten dage worden uitgesproken. 
Zij horen immers thuis in een tijdperk, dat 
achter ons ligt: zij ademen geheel en al de 
geest van het gesloten katholicisme der Con
tra-Reformatie, waar alleen al het in deze 
samenhang zo karakteristieke woordje "ver
raad" ondubbelzinnig op wijst. Bijzonder be
treurenswaardig echter achten we de wijze, 
waarop in de aangehaalde woorden de naam 
van Christus en het Christendom wordt ge
bruikt. Wij doen er in 't algemeen al geen goed 
mee, wanneer wij de Naam van God al te ro
yaal gebruiken, in die zin, dat we te gemakke
lijk God bij van alles en nog wat betrekken. 
Wanneer -iemand door zwaar leed is getrof
fen, en het komt ons dan te vlug over de lip
pen, dat dit Gods wil is, lijkt het wellicht, als
of we een vrome opmerking ten beste gaven, 
doch het zou zeer wel kunnen zijn, dat we in
tegendeel verzet en opstandigheid oproepen te
gen een God, die een mens zozeer schijnt te 
doen lijden. Ook op het politieke vlak is het 
\'Oor 't minst een hachelijke zaak de Naam 
van God, , van Christus en het Christendom 

. al te nauw in verband te brengen met een· 
politieke keuze; de uitwerking daarvan zou 
eveneens wel eens het tegendeel van onze vro
me bedoelingen kunnen zijn. Achter dit alles 
staat de vrome dwaling van het confessiona
lisme, dat namelijk de band tussen "wereld
beschouwing" en politieke keuze zó scrupu
leus, of fanatiek of rationalistisch op de spits 
drijft, dat een politieke partij zo ongeveer tot 
'n goddelijke instelling wordt, gelijk de Kerk 
zelf met als noodzakelijk gevolg, dat ontrouw 
jeg~ns het een ontrouw jegens het ander in
sluit. Men heeft wel eens in goedmoedige spot 
de volgende katechismus-vraag gelanceerd: 
,,Hoe worden wij lid van de K.V.P.? Antwoo~: 
wij worden lid van de K.V.P. door het hetlig 
Doopsel". Maar wanneer het stemmen van 
een katholiek op de V.V.D. geacht wordt te 
zijn "verraad aan het Christendom en .. aan 
Christus", begint het er heel hard op te liJken, 
dat die katechismus-vraag niet langer scherts 
is doch serieuze werkelijkheid. Maar dan is 
het ook hoog tijd, dat onze katechismus in dit 
opzicht eens grondig wordt herzien. Want 
noch voor de K.V.P. zelf, noch voor de Naam 
van God, Christus en het Christendom valt 
ook maar enig heil te verwachten van een der
gelijk confessionalisme. Integendeel! 

"Kerk en Wereld" en verkiezingspropaganda 
De moed tot geestelijke onafhankelijk

heid en gelovig realisme, waarvan prof. 
Smits schrijft, mag uit puur idealisme 
nooit tot vertrapping van andere opvattin
gen leiden. Idealistische predikanten, die 
dit over het hoofd zien, doen naar mijn 
mening de vrijzinnigheid meer kwaad dan 
goed. 

beide wereldbeschouwingen eerbiedigen 
en zich met deze politieke strijd zo min 
mogelijk inlaten. Daarom is het wense
lijk, dat in pers, radio en televisie, voor 
zover dit van vrijzinnigen uitgaat, zo min 
mogelijk personen worden ingeschakeld, 
die in het politieke leven een gepronon
ceerde positie innemen en dat men zich in 
ieder geval van uitlatingen als die van 
prof. Smits in "Kerk en Wereld" ont
houdt. 

Mijnheer de Redacteur, 

In het weekblad "Kerk en Wereld" van 
10 april j.l. heeft prof. P. Smits een hoofd
artikel geschreven, dat bij mij en waar
schijnlijk bij vele vrijzinnig-protestantse 
liberalen grote ergernis heeft verwekt. In 
het hoofdartikel, dat getiteld is "Over het 
gehalte van kerkelijke voorlichting" be
gint prof. Smits met te constateren, dat 
de laatste politieke verkiezingen hem nog 
steeds een bittere nasmaak geven door de 
bij die gelegenheid gedemonstreerde staal
tjes van op geestelijke oplichting gelijken
de politieke voorlichting. Hij citeert de 
fraaie uitdrukking van dr. Drees van 
geestelijk varkensvoer en vindt dit geen 
woord teveel gezegd. Verder beweert hij, 
dat partijen, die het sterkst de pretentie 
hebben van zich tot de intellectuelen van 
het denkend deel der natie te wenden, 
hier het gruwelijkst hebben gezondigd. 

Ook wanneer men de politieke kleur 
van deze hooggeleerde schrijver niet zou 
kennen, dan wordt deze door deze bewe-

ringen zonneklaar. Waarom echter der
gelijke ontboezemingen aan een bespre
king over het gehalte der kerkelijke voor
lichting moeten voorafgaan is ons ondui
delijk. Wanneer dit dan nog geschreven 
wordt in het hoofdorgaan van de vrijzin
nig protestanten, waartoe ook vele van 
onze liberale geestverwanten behoren, 
vinden wij dit zeer stotend en onkies. Het 
is ook niet van ironie ontbloot, wanneer 
prof. Smits als één der eisen van kerke
lijke voorlichting stelt de eerlijke wil tot 
objectiviteit. Zelf kan hij die zeker niet 
toepassen, wanneer hij aan het slot van 
zijn hoofdartikel constateert, dat het blad 
van de Zwingli-bond hem alleen maar op 
de lachspieren werkt en dat hij dit blad 
meer als herfst dan als voorjaar ziet. Dit 
schrijft een zojuist benoemde vrijzinnig 
hoogleraar over een stroming onder zijn 
eigen geestverwanten. Een van de hoofd
kenmerken . van de vrijzinnigheid is de 
eerbied voor een ieders mening en geloof. 
Vrijzhtllir:en moeten wel ~~:etnir:en, maar 
nooit verdoemen. 

In dezelfde periode, dat prof. Smits dit 
artikel schreef, is men bezig met de in
ning der gelden voor het publicatiefonds 
der Vrijzinnig Hervormden. 

Is het verwonderlijk, dat men ons libe
ralen kopschuw maakt om aan dergelijke 
acties mede te werken? Vergast dat toe
komstige publicatiefonds ons straks op 
meer van dergelijke ontboezemingen? 

Het is jammer en schadelijk, dat men 
in vrijzinnig protestantse kringen nog 
steeds niet voldoende beseft, dat politiek 
gezien de vrijzinnigen uiteenvallen in so
cialisten en liberalen (en deze laatsten 
zijn waarachtig geen klein gedeelte). De 
politieke strijd tussen liberalen en socia
listen is momenteel fel, daarom kan het 
goed zijn, dat socialist en liberaal elkan
der in het vrijzinnige geloof ontmoeten, 
gelijk dit ook bij het humanisme het ge
val is. Het vrijzinnig protestantisme moet 

Het is mijns inziens onjuist, dat b.v. ds. 
K. Strijd de ene avond voor de radio voor 
de .Pacifistisch Socialistische Partij 
spreekt en de volgende morgen een mor
genwijding voor de V.P.R.O. verzorgt. Het 
getuigt niet van objectiviteit, wanneer bij 
ons vrijzinnig protestanten socialistis~he 
predikanten pur sang zo hoog van de to
ren blazen. 

Laat men de vrijzinnigen niet meer ver
deeld maken dan zij al zijn. Samenwer
king tussen alle vrijzinnigen is broodno• 
dig, maar dit kan alleen met eerbiedigin.g 
van ieders wereldlijke beschouwing. Dit 
komt stellig de vrijzinnigheid meer ten 
goede, dan het politiek-eenzijdige idealis
me van prof. Smits c.s.! 

Drs. F. J. Hooftman, Gouda. 
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Verslag jaarvergadering van de V.V.D. te Vlissingen (Slot) 

Beleid van de Kamerfracties ontmoette weinig kritiek 
Proj. Oud sloot de bijeenkomst met een pakkend betoog 

Hieronder laten wij nog de discussies volgen over het beleid van onze Kamerfracties, 
dat op de algemene jaarlijkse vergadering van de VVD te Vlissingen ter sprake kwam. 

Alvorens tot de bespreking van het beleid der Kamerfracties over te gaan, wilde 
prof. Oud hem herdenken, die als voorzitter der Eerste Kamerfractie steeds in deze 
algt>mene vergadering aanwezig was. 

Een ieder zal prof. Molenaar hier wel zeer bijzonder missen. Molenaar - aldus de 
voorzitter - heeft zijn gehele leven voor de liberale beginselen op de bres gestaan. 
Hij is lid van de F~erste Kamer geworden i1a de wereldoorlog, maar heeft in bet bij
zonder voor de sociale vraagstukken gedurende zijn gehele loophaan de grootste 
belangstelling aan de dag gelegd. 

Spr. herinnert zich prof. Molenaar uit onze algemene vergaderingen, waar het, 
wanneer vraagstukken van arbeidsrecht aan de orde kwan1en, van bet grootste he
lang was zijn mening te vernemen. Bij zijn overlijden hebben wij dit ook in bet par
tijblad herdacht, berinnerd aan zijn werkzaambeden in dienst van de organisatie 
van het bedrijfsleven en hoe zijn wetenschappelijk werk waardering vond in zijn be
noeming eerst tot buitengewoon hoogleraar en daarna tot gewoon boogleraar in het 
arbeidsrecht aan de J,eidse universiteit, .alwaar hij dit vak met grote toewijding heeft 
gedoeeerd. 

Ook hoe kort voor zijn dood van zijn hand het belangrijke boek over arbeidsrecht 
verscheen, dat jarenlang een wegwijzer zal blijven, zowel voor hen, die de wetenschap 
''an het arhei<lsrecht willen doceren als voor ben, die aan de praktische toepassing 
van het arbeidsrecht deel willen hebben. 

\Vegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd ha<l 1\iolenaar het ambt van hoog
leraar reeds moeten neerleggen, doch had gehoopt de tijd, die hierdoor voor hem vrij 
kwam, in nog grotere mate aan bet werk der partij en dat der Eerste Kamer te 
kunnen wijden. 

Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. In het afgelopen najaar moest hij wegens 
ziekte een belangrijke vergadering over de p.b.o. afschrijven, aanvankelijk werd ge
dacht aan enkele maanden rust, maar de ziekte nam in korte tijd een fatale wen
ding met noodlottige afloop. 

De partij herdenkt in grote danl<h:tarheid hetgeen Molenaar voor baar hef> ft gedaan. 
De voorzitter verzot•ht de a.anwPzigen hiertoe enkele ogenblikken stilte in acht te 

nmnen. 

Hierna werd overgegaan tot de bespreking van bet beleid der Kamerfracties. 
De heer K. U. M. Wil me r s (Bloemendaal) kritiseerde het rapport-Koersen in

zake het D.M.L.-aankoopbeleid. Hij kon zich niet voorstellen, dat de liberale leden 
van deze commissie er toe hebben medegewerkt, dat majoor n:. na diens vrijspraak 
door het H.M.G. nog eens door deze commissie op de korrel is genomen. 
··De heer G. Ritmeester, lid van de Tweede Kamer en van deze ,commisme, 

wide meer opmerkingen over deze zaak te hebben verwacht. 
Men moet zich eehter boeden voor het uitspreken van een oordeel, indien men het 

ra.pport zelf niet geheel beeft gelezen. Er zijn vier ontwerpen voor het rapport ge
weest, waaruit wel blijkt, dat men niet over één nacht ijs is gegaan. !\iet de laatste 
ve.rsle hebben de liberale leden zich kunnen verenigen. Niet de zaak van majoor K., 
doch het aankoox•beleld is door de commissie behandeld. 

Er Is dus geen re<len tot verontwaardiging over een vermeende dubbele berechting. 
Deze zou terecht zijn geweest, indien men bad verzuimd deze kant van het beleid 
te behandelen. Men mag nu eenmaal niemand sparen, indien men objectief wil zijn. 

De heer mr. J. G. Bettink (Haarlem) 
vroeg naar het standpunt van de fracties 
inzake het bevolkingsvraagstuk, dat te
recht in vijf artikelen van het werkpr:o
gram wordt behandeld. In het bijzonder 
het emigratiebeleid verdient in dit ver
band de aandacht. 

De heer N. Roodenburg (Hattem) vroeg 
wat de fracties hebben gedaan inzake de 
confiscatie van Nederlandse ondernemin
gen in Indonesië. Wordt er gezorgd voor 
een parate verdediging van Nieuw-Gui
nea? 

De heer H. v. d. Bij (Arnhem) zeide het 
te betreuren, dat de Tweede Kamerfractie 
tegen de motie-Kleiwegt heeft gestemd. 
Wij zijn voor ruim baan voor iedere bur
ger, waarom dan de onderwijzers, die ge
legenheid tot het volgen van een acade
mische opleiding wensen, voor het hoofd 
gestoten? Dit was geen verstandig poli
tiek beleid t.o.v. de middengroepen. 

Beantwoording 

plaats moet afvragen, of een voorstel als 
zodanig juist is, onafhankelijk van het 
oordeel van de kiezer-belanghebbende. 
Bij het bepalen van het standpunt t.a.v. de 
motie-Kleiwegt heeft de fractie zich op 
het standpunt gesteld niet te willen voor
uitlopen op het aanhangige wetsontwerp 
op het voortgezet onderwijs. Gelijkstel
ling van een onderwijzersopleiding met 
de H.B.S. A zou prematuur zijn. Waarom 
wordt men onderwijzer, indien men eigen
lijk een accademische opleiding wenst te 
volgen? 

De voorzitter, prof. mr. P. J. Oud, spre
kend als leider van de Tweede Kamer
fractie, constateerde met voldoening, dat 

er weinig kritiek op het beleid van de 
fracties is uitgeoefend. 

De afdeling Bloemendaal heeft het rap
port-Koersen niet goed bestudeerd, an
ders zou men weten, dat de commissie 
zich terecht buiten de strafzaak heeft ge
houden. Wel heeft zij de sententie in het 
rapport vermeld, doch zij heeft zich ver
der alleen met de beleidsvragen bezigge
houden. 

De regering is voldoende diligent inza
ke het optreden van Indonesië, dat in ge
breke is gebleven integrale schadever
goeding te verlenen en daarmee een in
ternationaal erkende rechtsplicht heeft 
gesèhonden. Dat gebeurde trouwens ook 
t.a.v. de leningsovereenkomsten en de 
pensioenverplichtingen jegens voormalige 
ambtenaren. Wij zullen onze taak t.a.v. 
Nieuw-Guinea, het opvoeden van de be
volking tot zelfbestuur, voortzetten. Uiter
aard spelen de internationale verhoudin
gen een overwegende rol. 

Als voorzitter der vergadering komende 
tot de afsluiting van het tweedaagse sa
menzijn, zeide spr., dat het nog geheel 
onbekend is, waar wij heengaan met de 
kabinetsformatie. Onze positie moet nog 
worden bepaald. Slagen van de formatie
poging van prof. De Quay kan mogelijk 
nieuwe wegen openen. 

De V.V.D. is bereid tot constructieve 
medewerking, maar eventueel ook om in 
oppositie verder te gaan. In de volgende 
jaarvergadering zullen wij de situatie be
ter kunnen beoordelen. 

In het licht van de verkiezingsuitslag 
berust er een bijzondere verantwoorde
lijkheid op de fractie. Zes nieuwe leden 
moeten zich inwerken. De fractie zal zich 
inspannen om nog meer te presteren dan 
zij reeds deed. 

De volgende verkiezingen zijn - on
voorziene omstandigheden voorbehouden 
- in de zomer van 1963, dus hebben wij 
voldoende tijd om de zaken goed aan te 
pakken. 

Het was prettig vergaderen in Vlissin
gen, waarvoor de Zeeuwse vrienden dank 
toekomt. (applaus). 

Het is voor alle ·deelnemers goed elkaar 
op deze bijeenkomsten te ontmoeten en 
van gedachten te wisselen; dat versterkt 
de goede geest in de partij. Wij putten 
daaruit nieuwe kracht om voort te gaan 
in stijgende lijn. 

Laten wij daarin blijven! (Daverend 
applaus door de partijleden staande ge
bracht). 

De vergadering werd gesloten, waarna 
de deelnemers zich in opgewekte stem
ming naar hun haardsteden begaven. De 
partijdagen te Vlissingen waren in elk 
opzicht geslaagd. v. d. L. 

Antwoordtelegram 
van de Koningin 

Tijdens de vergadering werd het vol
gende telegram ontvangen: 

H.M. de Koningin heeft mij verzocht U 
haar vriendelijke dank over te brengen 
voor de gevoelens van aanhankelijkheid 
en trouw, geuit in uw telegram. 

Van der Hoeven, 
Particulier secretaris H.IVI. 

Mr. H. van Riel, sprekende voor de 
Eerste Kamerfractie, merkte op, dat het 
bevolkingsvraagstuk zeer ingewikkeld is. 
Men vergete niet, dat achter het ijzeren 
xordijn het geboorteaccres aanzienlijk is. 
:Wil het westen zich handhaven, dan moet 
het ook aan de bevolkingstoeneming in 
het belang van een voldoende potentieel 
aandacht schenken. Emigratie moet in de 
eerste plaats een zaak van de mensen 
zelf blijven. 

VERGADERING VAN STATEN- EN RAADSLEDEN 
OVER DE ,.RIJNMOND" 

Nieuw-Guinea en Indonesië vormen een 
r>robleem van wereldpolitiek. De confis
catie is onbehoorlijk en in strijd met het
geen algemeen als recht wordt erkend. 
Daarom zal de uitspraak in Bremen van 
groot belang zijn. De verdediging van 
Nieuw-Guinea is ook een zaak van inter
nationale politiek. Onze bondgenoten zul
len ons zo nodig moeten bijstaan. Wij 
moeten paraat zijn tegen een overval. 
Een volledige militaire ontplooiing in dit 
gPbiedsdeel zou enorme bedragen vergen. 
Daarom heeft de diplomatie een grote 
taak. 

Mr. F. G. van Dijk, lid van de Tweede 
Kamer, zeide, dat men zich in de eerste 

De Vereniging van Staten- en Raadsle
den van onze Partij heeft op zaterdag, 
2 mei j.l. in Hotel Atlanta te Rotterdam 
een vergadering gehouden. Op deze ver
gadering, welke gepresideerd werd door 
de heer D. W. Dettmeijer, voorzitter van 
de Vereniging van Staten- en Raadsleden, 
waren aanwezig behalve V.V.D.-raadsle
den uit de gemeenten Barendrecht, Ca
pelle aan de IJssel, Geervliet, Maassluis, 
Rhoon, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, 
Spijkenisse en Vlaardingen, Prof. Mr. P. 
J. Oud, voorzitter van onze Partij, de le
den van de Tweede Kamer Mej. Mr. J. J. 
Th. ten Broecke Hoekstra en Mr. W. J. 
Geertsema, de leden van de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland, de heren S. J. 
v. d. Bergh, F. L. v. d. Leeuw en Dr. A. 
J. Alers, de heer K. H. Brandt, redacteur 
van "Provincie en Gemeente", Mej. Mr. 
A. Ohr, adj.-secretaresse van onze Partij 
en de heer L. van Vlaardingen, organi
sator-propagandist. 

Gelijk bekend mag worden veronder
steld, heeft het Gemeentebestuur van 
Rotterdam door de professoren Mr. W. 
F. Prins en Dr. D. Simons een ontwerp 
van wet voor een openbaar lichaam ter 
zelfstandige behartiging van daartoe aan 
te wiJzen belangen van het gebied van de 
Nieuwe Waterweg doen opstellen. 

Dit openbaar lichaam, dat volgens het 
ontwerp de naam "Rijnmond" zou dra
gen, zou het grondgebied van de gemeen
ten, waarvan raadsleden aanwezig wa
ren en van de gemeenten Krimpen aan 
de IJssel, Poortugal, Heenvliet, Maas
land en Rozenburg omvatten en zou een 

bovengemeentelijke bestuursorganisatie 
vormen met grote bevoegdheden inzake 
belangrijke gemeentelijke aangelegenhe
den. 

Uitvoerig heeft men gedurende ver
scheidene uren over het ontwerp van ge
dachten gewisseld. 

Copie voor de"e rubriek te %enden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander

straat 16, Haarlem. 

AANDACHT VOOR HET 
RODE KRUIS GEVRAAGD 

Van het Rode Kruis kregen wij ter, 
plaatsing een heel pakket artike

len, genoeg om tien weken lang deze 
rubriek te vullen. 

Er zal n.l. ook dit jaar weer een 
actie gevoerd worden ten bate van 
het vele hulpverlcningswerk, voorbe
reidend oorlogswerk, dat is niet te ont
kennen, maar ook in toenemende ma
te vredeswerk, dat door het Rode 
Kruis verricht wordt. 

Is daarvoor werkelijk nog aanbeve
li'ng nodig? Al die artikelen zullen wij 
voorlopig maar in onze copy-map la
ten liggen, die er dan tenminste eens 
welgevuld uitziet. 

En wij volstaan met deze vraag: U 
doet toch ook wat voor het Rodfl., 
Kruis, in welke vorm ook? 

NIEUWS UIT 
VROUWENGROEPEN 

Bunnik 

Twee weken geleden is hier reeds 
de oprichting va.n een vrouwen

groep in Bunnik genoemd; hier vol
gen nu de adressen van het bestuur: · 
presidente: mevr. A. Tholen-Schmidt, 
Provincialeweg 88a secretaresse; mevr. 
J. Anema-Fasotte, Prinses Beatrixlaan 
26, penningmeesteresse: mevr. H. J. 
Schutter-Fetlaar, Pr. Beatrixstraat 30. 

Oostvoorne 

Ook hier is een nieuwe vrouwen
groep, waarvan de secretaresse ons. 

het volgende verslagje van de eerste, 
bijeenkomst zond: 

"Mevr. Gorzeman-Klok, presidente· 
van onze afdeling opende op 21 april 
des middags de bijeenkomst en ver
welkomde alle dames hartelijk. Ver
volgens gaf zij een samenvatting van 
wat er in de afdeling na de oprichting 
op 20 januari 1959 is omgegaan. Wij 
zijn begonnen met 31 leden, welk le
dental inmiddels gestegen is tot 51. 
Wij hebben, aldus spreekster, ver
schillende verkiezingsvergaderingen 
bezocht en zijn met 17 leden naar de 
Provinciale Dag te Delft geweest. 

Mevr. De Jonge-Kloppers gaf ons 
hier een uitgebreid verslag over. 
Daarna gaf mevr. Gorzeroau-Klok hei 
woord aan mevr. Boone-van Tilburg 
uit Brielle. Deze bood ons "Een 
Zeeuwse Causerie" welke zeer in de 
smaak van de dames viel. 

In de zomermaanden zullen wij geen 
bijeenkomsten houden, maar wij ho
pen in september weer met een mid
dag te beginnen." 

Aldus de secretaresse, mevr. A. C. 
Quartel-de Snoo . 

PROVINCIALE DAG 

Wij zien in het bovenstaande alweer 
de aantrekkingskracht van een 

· provinciale dag. En wij vragen voor 
de zoveelste keer, waarom men die 
niet in meer provincies houdt. 

In Groningen, Utrecht en Zuid
Holland is de provinciale dag een tra
ditie geworden, met succes .. 

Utrecht is nu aan de beurt met een 
bijeenkomst in Hotel Hermi·tage te 
Zeist op donderdag 14 mei van 12 à 
12.30 tot 16.30 uur. Aanmelding van le
den en introducees bij mevrouw G. 
Huese-Laming, Soestdijkerweg 248 Z, 
Bilthoven. 

J. H.S. 
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Liberale op actuele . . 
VlSle onderwijsproblemen (11) 

Gedegen. studie over 
onderwijs openbaar 

het karakter van het 
dringend gewenst 

Inhoud en betekenis van de lager onderwijswet 
Er bestaat een dringen<le behoefte aan een uitvoerige studie over de openbare 

se.hool. Met alle respect voor hetgeen "Volksonderwijs" tot op heden voor het open
baar onderwijs deed, door de onderwijzersorganisaties als N.O.V. en Vereniging van 
Iloofden van Scholen in niet mindere mate werd en wordt gedaan, meen ik toch te 
moeten opmerken, dat hun activiteiten voornamelijk in het vlak van de propaganda 
en de afweer tegen aanvallen op het openbaar onderwijs liggen. 

Ik voeg er onmiddellijk aan toe, dat zulks van grote betekenis is en dat zonder die 
voortdurende waakzaamheid en niet aflatende zorg, het openbaar onderwijs in menige 

gf'meente niet zou zijn gebleven wat het was. 
Doch niemand ~r.al mij kunnen of willen tegenspreken, als ik de mening verkondig, 

dat een gedegen wetenschappelijk werk over het karakter van het openbaar onder
wijs en de betekenis van de openbare school in het huidige tijdsgewricht een enorme 
steun ~r.ou betekenen voor de propaganda voor de openbare school. 

Het moet mogelijk zijn, dat een aantal eminente figuren, voorstanders van de open
bare school, een derg·elijk werk samenstellen. Ili stel mij voor, dat voor deze studie 
e('fi werkgrof'p in het leven wordt geroepen, die, desnoods over een tijdsverloop van 
enige jaren, het gehele vraagstuk van de openbare school in studie neemt. 

Ik heb in het vorig-e artikel al nadruk
kelijk opgemerkt, dat er geen behoefte 
bestaat aan een herleving van de school
strijd, zoals we die hebben gekend, maar 
dat houdt toch zeker niet in, dat we, na 
de totstandkoming- van de pacificatie 
ons nu maar tevreden moeten stellen 
met de huidige situatie, 

Integendcd: de veranderingen in ons 
maatschappelijk leven - en dan denk ik 
in de eerste plaats niet aan de verschui
ving op politiek terrein - eisen van de 
voorstanders van openbaar onderwijs 
f>.etl. ernstige bezinning op het karakter 
en de taak van de openbare school. 

Deze problemen zijn van te omvang
rijke aard om ze af te doen in een bro
chure of een paar artikelen. Het is voor
al ook met het oog op de toekomst van 
ons nationaal leven van het hoogste be
lang, dat vooraanstaande figuren op het 
terrein van het wijsgerig denken, de 
pedagogiek, de didactiek en verwante of 
er ten nauwste mee samenhangende we
tenschappen, hun medewerking verlenen 
~an de door mij hierboven genoemde 
studie. 

We zouden dan de beschikking krij
gen over een werk, dat, en daaraan twij
fel ik geen ogenblik, onmiddellijk zou 
worden aangeschaft door de leerkraeh
tPn van de openbare school en de dui
zendE-n andere Nederlanders. die op eni
gerlei wijze betrokken zijn bij de bchar
tiging der belangen van deze school 
(leden van de Volksvertegenwoording, 
prov. staten, gemeenteraden, het school
toezicht, oudercommissies, enz. enz.) 

En de kweekscholen? 
Het is mij niet bekend of in de kwcek

$cholen, die opleiden voor de functie van 
onderwijzer(es) bij het openbaar onr'!er
wijs bijzondere aandacht wordt geschon
ken aan het karakter van de openbare 
school; ervaring heeft mij geleerd, dat 
de meeste jonge leerkrachten wat dit be
treft wel het een en ander moeten !<'ren. 

Juist nu er in de nieuwe opleiding 
ruimte is voor culturele en maatschap
pelijke vraagstukken, zou het door mij 
bedoelde werk een welkome aanwinst 
zijn. Enkele voorstanders van de open
bare school, met wie ik mijn opvattin
gen besprak, gaven als hun mening te 
kennen, dat het uitermate moeilijk is 
een vast omlijnd beeld te geven van het 
karakter van de openbare school en 
haar taak in de Nederlandse samenle
ving van nu en straks. 

Zij meenden, dat in het bUzonder ten 
plattelande verschillende openbare scho
len door de daar heersende omstandig
heden wat hun beheersvorm betreft ze
ker openbare scholen zijn, doch wat de 
inrichting van onderwijs aangaat sterk 
bepaald worden door de algemene lokale 
levensbeschouwing der ouders. Zij we
llen in dit verband op openbare scholen, 
waar het onderwijzend personeel en de 
overgrote meerderheid der leerlingen 
katholiek of orthodox-protestant zijn. 

Het is duidelijk, dat in deze opvatting 
een openbare school alleen maar een 
openbare school is in zoverre zij beheerd 
wordt door de overheid. 

Ik zou hier tegenover willen opmerken, 
dat deze mening niet volledig de feite
lijke situatie weergeeft; immers: de la
ger onderwijswet bevat een aantal eisen 
en voorschriften. waaraan de in de open
bare school werkzame onderwijzers, het 
onderwijs en de school zich hebben te 

houden en die niet gelden voor de bij
zondere school. 

Taak van de onderwijzer 
De onderwijzer onthoudt zich van iets 

tP leren te doen of toe te laten wat 
strijdig ls met de eerbied, verschuldigd 
aan de godsdienstige begrippen van an
dersdenkenden, het schoolonderwijs moet 
worden dienstbaar gemaakt aan de ont
wikkeling van de verstandelijke vermo
gens der kinderen en aan hun lichame
lijke ontwikkeling en aan hun opleiding 
tot alle christelijke en maatschappelijke 
deugden; aan elke openbare lagere school 
is een oudercommissie verbonden, 

Wie dus als ouder de openbare school 
voor zijn kind kiest, weet, dat deze 
school door de overheid wordt beheerd, 
d.w.z. met uitzondering van de enkele 
rijlrsscholen, door de gemeentelijke over
heid; dat hij van de leerkrachten mag 
verwachten, dat zij niet zullen leren, 
doen of nalaten, wat strijdig is met de 
eerbied, verschuldigd aan de godsdien
stige begrippen van de ouders, welke 
g·odsdienstige levensovertuiging deze ook 
hebben en dat de wettelijke regeling van 
het instituut oudercommissie en ouder
avonden hem de gelegenheid schenkt. 
van nabij kennis te nemen van wat er 
in de school g-ebeurt, waarnaar de 
school streeft, wat zij voor de leerlingen 
doet, etc. 

Of men de openbare school ziet als de 
school voor de voorstanders van dit on
derwijs dan wel als het toevluchtsoord 
voor de minderheden of voor degenen, 
die in de keuze van een bijzondere 
school niet kunnen elagen, omdat nog 
niet elke groep haar eigen school heeft, 
verandert niet aan haar wezenlijk ka
raltter, nl. dat zij een door de overheid 
beheerde school is, gebonden aan wette
lijke bepalingen t.a.v. het verschuldigde 
respect voor andersdenkenden, zonder 
dat er sprake is van een inhoudloo~ neu
tralisme. 

Wat niet mag 
Wat in de openbare school niet màg 

en ook niet g-esehièdt: het kwetsen van 
de godsdienstige gevoelens van anders
denkenden, zou een negatief aspect zijn 
als er niet onmiddellijk mee verbonden 
was, dat het betrachten en leren be· 
trachten van eerbied jegens endersden
kenden een sterke positieve waarde 
he<'ft in de vorming. 

Het betonen van verdraagzaamheid en 
het leren verdraagzaam zijn - in onze 
liberale denksfeer zeker geen onbekende 
instelling - is enerzijds het zich onthou
den van wat strijdig is met de eerbied, 
die we verschuldig-d zijn aan de gevoe
lens en godsdienstige begrippen van an
dersdenkenden en anderzijds het voort
durend zoeken naar het niveau, waal'op 
mensen van uiteenlopende wereld- en 
levensbeschouwing toch vruchtbaar .Kun. 
nen samenwerken. 

Ter voorkoming van misverstand: ik 
pleit niet voor een school, die zou moe
ten passen in het politiek liberale '!IChe
ma - dat wenst trouwens geen enkele 
liberaal - en daardoor een bijzondere 
school zou worden, voor de school waar 
in positieve zin elk kind ervaart en leert 
wat liberaal zijn vraagt. 

En als men mij dan zou vragen, wat 
dit inhoudt, weet ik daarop geen beter 
antwoord dan dat van wijlen prof. Hui
zinga, die het zo formuleerde: Liberalis 

betekende in het latiin der oudheid, dat. 
gene wat een vrij man toekomt of waar. 
dig is, wat bij de stand der vrijheid past. 
Van daaruit kreeg het ook de betekenis 
van mild, vrijgevig en naderde de sfeer 
van civilis, urbanus en humanus, alle op 
de grens van ons moderne begrip be
schaving geleg-en." 

De mens, tot vrijheid geboren, moet in 
vrijheid en tot vrijheid worden opgevoed: 
een vrijheid, die hem mild en vrijgevig 
doet zijn jegens de naaste, léért en tóe
laat te streven náar de ri.ikdom van de 
hoogste levenswaarden. die er liggen in 
een bij vallen en opstaan verworven 
levensbeschouwing. Het is voor mij, als 
liberaal en voorstander van de openbare 
school, aan geen twijfel onderhevig, dat 
een juist begrepen en gehanteerd opên-

V er deling van de 

baar onderwijs in die levensontplooiing 
van de jonge mens een in zijn waarde 
niet te onderschatten rol vervult. 

Ik herhaal, wat ik reeds eerder op
merkte: Het tot hernieuwde bloei br~n
gen van de openbare school is niet de 
taak van een politieke partij, maar die 
van al degenen, wie het openbaar onder
wijs ter harte gaan, Dat voor het weg
nemen van belemmeringen, gevolg van 
politieke opvattingen, een beroep wordt 
gedaan op die politieke groeperingen, 
welke de betekenis der openbare school 
en haar taak erkennen en waarderen, is 
duidelijk. Wie het beginselprogram van 
de V.V.D. kent, weet, dat op deze partij, 
als het om de belangen van de openbare 
school gaat, tenvolle kan worden gere-
kend. J. VAN MOURIK 
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lJruwelijke dwangpropaganda van uommunisten • 
lU 

Oost- Duitsland 
De correspondent te Bonn van Het 

Vrije Volk meldt aan zijn blad het na
volgende: 

Particulier geluk bestaat niet, geluk is 
er alleen in de gemeenschap", aldus een 
der stellingen van de communistische 
SED in Oost-Duitsland. 

De uitwerking van die stelling wordt 
in Oost-Duitsland thans intensief door
gevoerd in de zogenaamde "Brigaden 
van de socialistische arbeid", die niet al
leen de controle op de arbeiders in fa
briek en kantoor uitoefenen, maar nu 
ook in de huiselijke sfeer doordringen. 

De vrije tijd van de mens moet ook 
worden gecontroleerd en de stelling dáár
voor luidt: Het socialistische leven (be
doeld is: communistische leven) moet in 
alle poriën dringen. 

Hoe dat doordringen er uit ziet, kan 
men uit de verschillende publikaties van 
de communisten in Oost-Duitsland leren. 
Wie lid is van een brigade "leeft collec
tief'', zo heet het daar. 

Zelfs~ huiselijk geluk wordt bedreigd 
11111111111111 u lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
brigadelid stiekem in West-Berlijn inko
pen gaat doen, opdat hij niet in aanra
king komt met het "spionnemoeras" dat 
West-Berlijn zou zijn. 

Kinderen 
Gehuwde brigadeleden moeten zich 

verplichten hun kinderen communistisch 
op te voeden - zij moeten lid worden 
van de communistische jeugdorganisatie 
en aan de communistische jeugdwijding 
deelnemen. 

Brigadeleden die willen trouwen moe· 
ten in een "con>munistische huwelijl<s
plechtigheid" toestemmen. 

Iedere maand moet elk lid een com
munistisch boek lezen en dat wordt 
nauwkeurig gecontroleerd. Collectief 
gaat de brigade in de bioscoop, collectief 
gaat men des zondags een uitstapje ma· 
ken, en collectief worden de lesavonden 
in het mandsme-lenisme bezocht. 

Als een lid van de brigade zijn com
munistische plicht niet vervult, dan moe
ten de anderen hem daar op wijzen en 

hem op de goede weg terugbrengen. 
Bedanken voor het lidmaatschap van 

een collectief, van een brigade, wordt 
niet geaccepteerd. 

Zelfs een royement is niet mogelijk. 
Eenmaal erin, blijft men erin. "Der 
Stern", een brigadeblad uit Chemnitz, 
weet triomfantelijk te berichten over 
een vrouw, die de opmerking maakte, 
dat je in een brigade alleen nog maar 
mag beslissen, wat je thuis kookt. 
Zij werd een paar weken avond aan 

avond onder handen genomen door acti
visten van de SED: "en nu doet zij ook 
goed mee," vertelt het blad. 

Vloeken is verboden in een brigade. 
En de vrouwen krijgen de opdracht om 
hun mannen "elke dag schoon, uitgerust, 
met een goed humeur" naar het werk te 
sturen. 

Daartegenover staat, dat de mannen 
verplicht worden om hun vrouwen niet 
te slaan. Het klinkt ongelofelijk, maar 
het is waar. 
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De leden van de brigade worden eerst 
bijeengeroepen voor een beginavond, en 
daaraan nemen niet alleen de mannen 
deel, maar ook de vrouwen en liefst ook 
nog vriendinnen daarvan. De fabriek be
taalt de kosten daarvan. De lessen begin
nen meteen. De vrouwen krijgen een les: 
zij moeten op de arbeidsmoraal van hun 
mannen letten. "Verzuiinen wegens nie
tige redenen mag niet meer voorkomen. 
Drinkgelagen en andere uitspattingen 
zijn niet in overeenstemming met het 
con1n1unistische leven." 

UITBREIDING VAN DE V. V.D. 
DE HANDARBEIDERS EN WIJ 

Glas bier 

De heer P. van Baer, te 's-Gravenhage, 
schrijft ons: 

De verkiezingen van 1958 en 1959 heb
ben bewezen, dat de VVD een volkspar-

Natuurlijk mag een man wel een glas tij kan worden, waarin alle geledingen 
bier drinken en dat wot·dt hem dan ook van het volk zijn vertegenwoordigd. Im-
meteen geoffreerd. d lh 

En dansen mag ook _ op de brigade- mers, nieman zal kunnen vo ouden, dat 
avond is een platenspeler en er mag dan de 733.000 kiezers, die hun stem en daar-
communistische gedanst worden. Natuur- mee hun vertrouwen aan de VVD gaven, 
lijk geen "wes~lijke" dansen. allemaal "kapitalisten" zijn! 

De communistische partij heeft zelfs Wij, leden van de VVD, weten dat er 
een aparte communistische gezelschaps- in onze partij, behalve .,kapitalisten" (ui-
dans laten ontwerpen, die het midden teraard in wetenschappelijke zin be-
houdt tussen een wals en polka-gespring. doeld), mensen uit vrijwel alle geledm-

Tot de voorschriften van een brigade gen der bevolking zijn, óók talrijke werk-
behoort de ·aanwijzing, dat iedereen op nemers, doch weinig of geen .,arbeiders". 
iedereen moet letten, opdat .niemand i.ets" .. ,, Velen, die ... vc.oeger bijna vanzelf(lpie
doflt wat de.partij~niet,wUo' .. "·~ •·'' 'Rèîî<riiociai!l:(}èinác.iaat.· waren (in de tijd 

"Die Partei hat immer recht'' ...... en van de SDAP, die een rechtssocialistische 
vooral moet er op worden gelet, dat geen partij was), zijn "bekeerd" voor het li-

Kerkelijke en andere Voorlichting 
"Kerk en Wereld", het hoofdorgaan van 

de Vereniging van Vrijzinnige Hervorm
den in Nederland, bracht in zijn no. van 
10 april een hoofdartikel, dat tengevolge 
van zijn opschrift aan onze aandacht ont
ging, In dit attikel nl. was het de hoofd
redacteur prof. dr. P. Smits naar de ti
tel te oordelen te doen om het gehalte 
van kerkelijke voorlichting en daar dit 
onderwerp ons maar matig interesseert, 
lieten wij het stuk ongelezen. 

Van verschillende zijden maakte men 
er ons opmerkzaam op, dat de schrijver 
zich in de inleidende passage een uitla
ting veroorloofde die wij moeilijk zonder 
een woord van protest voorbij kunnen la
ten gaan. 

Prof. Smits proeft, naar hij schrijft een 
bittere nasmaak van de bij de laatste 
Kamerverkiezingen gedemonstreerde 
staaltjes van op geestelijke oplichting 
lijkende politieke voorlichting, Hij be
roept zich daarbij op onze oud-minister
president dr. W. Drees, die met eens voor 
zijn doen ongewone heftigheid sprak van 
"geestelijk varkensvoer". Dat vindt dr. 
Smits geen woord teveel gezegd. De poli
tieke methoden van voorlichting van 
ons Nederlandse volk geven - zo betoogt 
hij - wel allesbehalve blijk van geloof in 
de geleidelijke mondigwording van de 
20e eeuwse mens. "En het allerbedenke
lijkst is, dat juist de partijen die het 
sterkst de pretentie hebben van zich 
tot de intellectuelen, tot het denkend 
deel des natie te wenden, hier het gruwe
lijkst hebben gezondigd", aldus de hoofd
redacteur van Kerk en Wereld. 

Wat de geleidelijke mondigwording van 
de 20 e eeuwse mens betreft, daarvan zou 
in een grondige discussie nog wel het 
een en ander te zeggen zijn, dat we nu on
besproken moeten laten. In de term 
zonder meer zien wij steeds een fraze 
zonder zin, een fraze die in het begin de
zer eeuw gemakkelijk gehanteerd werd, 
maar vrijwel waardeloos is geworden in 
een tijd, waarin men algemeen erkent dat 
vrijwel niemand meer in staat is de gro
te problemen der wereldpolitiek te over
zien. 

Wij bepalen ons nu maar tot de uitla
ting over het "geestelijk varkensvoer'' 
waartoe de overigens zo weinig heftige dr. 
Drees zich op de avond van de verkie
zingsdag liet verleiden. Onze oud-minis
te!' president wees herinneren wij het 

ons wel, speciaal de VVD aan als leve
ranciers van zulk voer. En we weten: 
dr. Drees is sinds het Kamerdebat, dat 
tot de crisis leidde met heel zijn partij 
feller dan ooit gebeten op de VVD. Wij 
kunnen wel tegen een stootje en nemen 
dr. Drees als partijman zijn onbehouwen 
uitval niet zo heel erg kwalijk, zelfs al 
hebben wij nooit een woord van vermaan 
uit zijn mond gehoord, bijv. wanneer 
de propaganda zijner partij de VVD kwa
lificeerde als de partij die Vrijheid voor 
Dividendjagers nastreeft. 

Wat prof. Smits doet is erger. Hij 
neemt in de rust van zijn studeerka
mer de uitlating van dr. Drees niet alleen 
over, doch verzekert dat daarmee geen 
woord teveel gezegd is. En anders als dr. 
Drees noemt hij niet met name de VVD 
doch spreekt - uiteraard zonder schijn 
van bewijs! - slechts heel in 't algemeen 
van "partijen die het sterkst de pretentie 
hebben van zich tot de intellectuelen, tot 
het denkend deel der natie te wenden, 
die hier het gruwelijkst zouden hebben 
gezondigd". Au bon entendeur demi mot 
suffit! En de goede verstaander herinnert 
zich d~:~n· wel, dat hiermee "liberaal" ver
eenzelvigd werd met het denkend deel 
der natie. 

Zou dr. Smits het niet zo kwaad be
doeld hebben als wij, en velen met ons, 
aannemen? Er is reden dit te vragen, nu 
juist onlangs deze zelfde schrijver zijn 
excuus aan zijn lezers moest maken voor 
een woord dat, naar hij toegaf hem 
inderhaast (ook in de studeerkamer is het 
niet altijd even rustig!) was ontvallen? 

Schrijvende over bepaalde elementen 
in Paulus theologie had prof. Smits te 
kennen gegeven dat men "zijn portie 
wel aan fikkie kon geven". Dat was zijn 
lezers te gortig en daarop nam de auteur 
dit "voer" haastiglijk terug. 

Meent hij, dat het tegenover de libera
len wel wat lijden kan, dan bedenke hij 
toch, dat er ook onder de vrijzinnige 
Hervormden veel liberalen zijn, die de 
zaak waarvoor zij strijden allerminst ge
diend achten met de "Seitentrieb" op 
politiek terrein als dr. Smits zich thans 
veroorloofde! de R. 

Elders in dit blad namen wij over 
hetzelfde onderwerp nog een inge
zonden stuk op van drs. F. J. Hooft
man uit Gouda. red. V. en D. 

beralisme doordat zij na de oorlogsjaren 
door de praktijk van het socialisme heb
ben ondervonden, dat dit politiek begin
sel, in stede van de sociaaleconomische 
toestand werkelijk te verbeteren, deze 
door geldontwaarding ongezond maakt. 
Om niet te spreken van de beangstigende 
zaken, die zich onder het semi-socialis
tische bewind hebben voorgedaan (DML
affaire, geval majoor-K, trottylfabriek, 
geval-Meulenbelt, e.d.) 

Maar laat ons terugkeren tot de hand
arbeiders, die voor de socialisten nog 
steeds een welkome prooi zijn, Deze hou
den zich uit de aard van hun maat
schappelijke positie nu niet zo elke dag 
met "de. hogere politiek" bezig en voor 
zover ze socialistische dag- en/of week
bladen lezen, zorgen deze wel, dat de 
vraagstukken, welke zich in deze hogere 
politiek voordoen, hun verdraaid worden 
voorgeschoteld. 

Echter. in de democratie is het nu ,,en
maal zó, dat de meerderheid van de be
volking het regeringsbeleid bepaalt. Der
halve, als de V.V.D. ooit een partij wil 
worden, die een blijvende invloed naar 
de aard van haar beginselen op het 
staatsbeleid wil uitoefenen, dan zal zij 
als partij ook oe handarbeiders moet2n 
aantrekken. Ook de handarbeider moet 
onder de bekoring van het neo-liberalis
me kunnen komen' Daar heeft hij recht 
op en het zou onzerzijds onverantwoor
delijk zijn, wanneer wij juist hém aan 
het moderne communo-socialisme van 
de Partij van de Arbeid ten prooi lif~ten. 

Afgezien nog van het feit, dat wij hem 
nodig hebben voor de instandhouding 
var. de ongerepte democratie en de ver
dediging van de staat tegen het opdrin
gende communo-socialisme - zou het 
niet alleen onverantwoordeiijk zijn, 
maar onmenseU.ik. wanneer wij geen po
gingen zouden doen hem ervan te weer
houden zijn eigen graf te graven door de 
satrapen van dit communo-socialisrne 
aan de macht te helpen, de satrapen, die 

hem - zoals in de "volksdemocratieën" 
is geschiE'd - tot een staatsslaaf zullen 
maken. 

Ik geloof. dat deze kwestie niet alleen 
voor de V.V.D., maar voor de gehele ge
meenschap van het hoogste belang is en 
ik zou er daarom bii de leiding van onze 
partij op willen aandringen, maatrege
len te beramen voor het voeren van een 
speciale propaganda onde!' de hand
arbeiders. eventueel door het aanstellen 
van een propagandist, die met deze ma-
terie vertrouwd is. P. VAN BAER. 

REDACTIONELE AANTEKENING. . 
De geachte inzender gebruikt enige 

termen, die ons wel wat te kras zijn 
en die wij dan ook geheel voor zijn 
rekening laten. 

Met zijn algemene gedachtengang 
kunnen wij ons echter verenigen. 

Het staat vast, dat bij de jongste 
verkiezingen, niet alleen de Kamer- , 
verkiezing van dit jaar, maar óók , 
reeds bij de Staten- en Raadsverkie-. 
zingen van het vorige jaar, talrijke 
handa1·beiders hun stem op de lijsten 
van de V.V.D. hebben uitgebracht. 

De met 200 tot 300 pct toegenomen 
stemmenpercentages in de z.g. "ar
beidersbuurten" in de grote steden 
hebben dat onweerlegbaar aangewezen.: 
Ook in de verkiezinQsanalyses van so-, 
cialistische zijde is dat erkend. . 

De enquête, welk de P.v.d.A. vóór 
de Statenverkiezingen van het vorige 
jaar instelde, had reeds de eerste aan
wijzing daarvoor gebracht. 

In het verslag van de algemene ver
gadering te Vlissingen gehouden, heeft' 
inzender kunnen lezen, dat een vaste' 
commissie voor werknemersbelangen' 
zal worden ingesteld en dat prof. Ouá 
heeft toegezegd, dat deze commissie 
zal worden verzocht, voor de volgen
de vergade1·ing een interim-rapport 
ove1· dit onderwerp uit te brengen. 

- Red. V. en D. 

UIT DE PARTIJ 
Jaarvergadering 

der afdeling Amsterdam 
Op donderdag 14 mei 1959 houdt de af

deling Amsterdam in de grote zaal van 
Americain, ingang Marnixstraat, haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

De agenda voor deze vergadering is 
aan de leden toegezonden. 

Centrale Haarlem/Velsen 
vergaderde 

Op 10 april j.L werd een algemene 
vergadering gehouden van de gecombi
neerde kieskringen Haarlem-Velsen on
der voorzitterschap van de heer Van 
Holten. 

De jaarverslagen van secretaresse en 
penningmeester werden voorgelezen en 
kregen de goedkeuring van de vergade
ring. 

Het concept-reglement voor de Staten 
Centrale Haarlem-Velsen' werd, behou-

dens enkele kleine wijzigingen aangeno-· 
men. 

Dt verkiezingspropaganda zoals die· ge
voerd was voor de laatste verkiezingen 
van de Tweede Kamer werd nog eens 
kritisch bekeken. Verschillende leden de
den suggesties voor toekomstige propa
ganda. 

Secretariaat afdeling Weesp 
Het secretariaat voor de afdeling 

Weesp is overgenomen door de heer J. 
G. Goudberg, G. H. Breitnerstraat 19 te 
Weesp. Telefoon 02940-2422. 

Ons Verkiezingsfonds 
Gaarne maak ik hier nog melding van 

een nagekomen gift voor ons Verkiezings
fouds en wel van de Afdellnc Olst tea 
bedrace v- I 100.-. 

Ook aan deze afdeling alsnog mijn har
telijke dank! 

Sidney J. van den Bergh, 
penningmeester. 



"Houdt de vrijheid hoog!" 
11 "~ ~ ::~~>·jj die de waarheid bedekken 

worden NIET verstrekt door 

ALGEMEEN 1-IANDELSBLAD 

De NederlandJe motor 

met een wereldreputatie! 

H. V. Appi11geclammer lr011smotorenfabrlek 

Appl11tetl-

Ankersmit's Textielfabrieken n.v. 
DEVENTER 

Spinnen 
Verven 

BI.JNA 

Weven 

JAAR 

Betonpaal· 
funderingen 

OOK IN KELDERS 

STALEN PALEN 
DAMWANDEN 

GRONDONDERZOEK 

DE WAALPALEN 
A'DAM, &EN. VmERSTR. 51, 

TEl. 11810-17414 

Bleken 
Drukken 

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 

Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen R'DAM, THORLEDEWEl 11, 
rn. 15211 

~--------------J. 

N. V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfabriek 

VOORHEEN 

J. C. DEN HAAN 

GORINCHEM 

CAPTAIN A. DE JONGE 
Gecontroleerde Particuliere pag- en Nacht Bewakingsdienst. 

Bewaking van Schepen, Kaden, Loodsen, Wagons en opgeslagen goederen. 
Vakkundig en Technisch personeel voor verhalen van schepen, 
openen en schoonmaken van ruimen, binnen- en buitenboord 
verven, ketel en tank reinigen, aflos donkeyman, matrozen, 

koks, enz. 

8b VAN VOLLENHOVENSTRAAT, ROTTERDAM 
Telefoon dag en nacht 123578-127441-116539 

JJJ P. A. VAN ES & Co. I.V. 
REDERS CARGADOORS EXPEDITEURS 

BEVRACHTERS 

Rotterdam • Amsterdam • Groningen - Hamburg 

Scheepswerf & Machinefabrieli 
v.h. H. J. K 0 0 P MAN N.V. 

DORDRECHT - TEL. K 1850 - 504.1 en 5042 

SCHEEPSBOUW MACmNEFABRIEK KETELMAKERIJ 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN 1\IOTOREN .. 

Vraagt ,COMFORT meubelen 
SLAAP- EN HUISKAMERS 
T.V. EN RADIO TAFELS 
EETKAMERTAFELS 

Alleen via de handel. 

Electr. Meubelfabriekel1 

J. M. BORSJE N.V. 
GOUDA TEL.2287 
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Onze bankservlee stut ter beschik-~ 
klng v.n de nederlendae zakenman, 

I 
die prijs stelt op een vlotte en juiste I 
behandeling van zijn belangen, 

waar ook ter wereld. 

I I I I Oolf voor U: de HBU ) I 
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.v. 

L AMSTERDAM • DEN HAAG • ROTTERDAM .J 
-~---



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

ARTONEX RESISTENT 
Het beproefde verfsysteem voor chemisch-agressieve sfeer 

FABRIEK VAN 

~~~~~~~~~~~~ COMPOSITIEVERVEN 

A. VAN HOBOI{EN & Co. 
AN N 0 1'7'74 

DEVIEZENBANK 

• 
PARKLAAN 32-St, TEL 110320 (1 lijnen). TELEX :!11'70 

ROTTERDAM 

N.V. BOELE'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ RO'ITERDAM) 

• 
REPARATIE EN NIEUWBOUW 

TELEFOON 12861 ROTTERDAM 

Superfosfaat 

ULTRA SUPER 

Mengmeststoffen 

AS.F. KORRELS 

• 
TELEGR. BOELE-BOLNU 

Technisch Fosforzuur 

Dinatriumfosfaat 

Trinatriumfosfaat 

Kiezelfluornatrium 

N. V. Scheepswerven "PIET HEl N" 
v.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 

NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
inclusief inbouw 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 

Telephones: 

Rotterdam: 71354.-77355 Dordrecht: 3774-8329 
Toor wed Bolnes PapendrecM 

Ridderkerk: 2102 
Bol-

N.V. LIJ~I- EN GELATINEFABRIEK 

TWEE TORENS 

TELEFOON 25242 - DELFT 
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en DEMOCIATIE 
De heer Voskuil 

'Weigert 
(Zie pa~. 3) 

NIEUW KABINET ZONDER SOCIALISTEN 
EN MET DRIE LIBERALEN 

fV-(j J;Vensell het behouden vaart, in de jlfÏSte koers 

Prof Beel en prof De Quay zijn 
er met vereende krachten 

tenslotte dan toch in geslaagd, een 
nieuw Kabinet te formeren. 

Een Kabinet m e t liberalen en 
z o n d e r socialisten. 

T~jdens de verkiezingen had prof 
Oud aangekondigd, dat de V.V.D. 
in geen geval haar medewerking 
zou verlenen aan de samenstelling 
van een Kabinet, waarin ook socia
listen zitting zouden hebben. 

Het politieke leven was immers 
volkomen verstard. Het brede-ba
sis-Kabinet miste iedere regeer
kracht, omdat het in zichzelf ver
deeld was. De brede basis van so
cialisten en confessionelen had 
zichzelf volkomen overleefd. 

Van de vijf grote partijen be
haalde de V.V.D. aanzienlijke 
winst en zij werd de derde partij 
~n het land. De K.V.P. handhaafde 
zich met moeite en dan nog alleen 
dank zij mr. Van Rijckevorsel, die 
nog vele twijfelaars voor de K.V.P. 
behield. De Partij van de Arbeid, 
de Anti-Revolutionaire Partij en 
de Christelijk-Historische Unie 
moesten zetelverlies incasseren. 

Deze duidelijke uitspraak van 
de kiezers is nu gehonoreerd. Aan 

S. J. VAN DEN BERGH 

Minister van Defensie 

de brede basis met de socialisten 
is een eind gekomen. 

* * * 

Gemakkelijk is het niet ge
gaan, maar dat heeft in 

geen geval aan de V.V.D. gelegen. 
Dat is trouwens algemeen erkend, 
ook door de voorzitter van A.R.
partij. 

De confessionele partijen hadden 
in eigen kring echter heel wat 
weerstanden te overwinnen. 

De socialistische propaganda en 
de socialistische mentaliteit ble
ken wel zeer diep in de rijen der 
confessionele groeperingen te zijn 
doorgedrongen. Zij hebben zich 
daar slechts met grote moeite van 
los kunnen maken. 

Maar nu het eenmaal zover lijkt 
te zijn, willen wij daar maar niet 
verder op ingaan. Het gaat nu niet 
meer om hetgeen in het verleden is 
geschied; het gaat nu om de toe
komst. 

"Als de poging van de heer De 
Quay zal vermogen te slagen, zul
len in onze politiek nieuwe wegen 
worden bewandeld. Ik acht dit van 
zo uitnemend belang, dat wij ons 
uiterste best zullen moeten doen 
om de nieuwe samenwerking, als 
zij komt, te doen slagen. Vooral 
ook, omdat ik ervan overtuigd ben, 
dat dan in de praktijk zal blijken, 
dat er voor vrees, dat het nieuwe 
bewind in sociale gezindheid tekort 
zal schieten, geen grond bestaat". 

Aldus sprak de heer Oud enkele 
weken geleden op onze Vlissingse 
Jaarvergadering. 

Het is een blijk van duidelijk ver
trouwen, waarmee onze Kamer
fractie het nieuwe Kabinet zal te
gemoet treden. 

* * * 

Over dat vertrouwen had de 
heer Oud daarvóór al· iets 

meer gezegd. Verantwoordelijk 
voor het optreden van het Kabinet 
en voor zijn program zijn de geza
menlijke ministers. Maken libera
len er deel van uit, dan zullen zij 
dus verantwoordelijk zijn voor de 
aanvaarding van hun portefeuille. 

Drs. H. A. KORTHALS 
Minister van Verkeer en Waterstaat 

Vice-minister-president 

Daartegenover is het de verant
woordelijkheid van onze Kamer
fracties, te beslissen of zij aan het 
Kabinet al dan niet hun vertrou
wen menen te kunnen geven. 

De heer Oud noemde het echter 
terecht vanzelfsprekend, dat dit 
vertrouwen te gemakkelijker wordt 
geschonken, naar mate er een 
hechtere persoonlijke band is tus
sen de ministers en de leden der 
fracties, die hun geestverwant z~jn. 

Uit de overweging, dat het be
staan van zulk een band voor de 
samenwerking tussen Kamer en 
Regering van het grootste belang 
is, is het parlementaire stelsel ge
groeid. 

Het is echter deze vertrouwens
band, welke honderd maal hech
ter is dan de band der bindende af
spraak. 

En de heer Oud voegde daaraan 
toe, dat het zijn vurige wens was, 
dat zo'n band van vertrouwen tus
sen het Kabinet en de fracties 
waarop het zal komen te steunen, 
zal worden gelegd. 

* * * 
Die hechte persoonlijke ver-

trouwensband is er zeker 
tussen de drie liberale ministers 
- de heren Korthals, Van den 
Bergh en Toxopeus - en de frac
ties van de V.V.D. 

Dat vertrouwen kan ook ge-

schonken worden aan het Kabinet 
in zijn geheel. 

Vertrouwen, in de aanvang ge
schonken, is van grote waarde. 
Vannog groter belang is het, dat 
dit vertrouwen door het optreden 
en de politiek van het Kabinet zal 
kunnen worden bevestigd en ge
handhaafd. 

Allen, die hebben uitgezien naar 
het ogenblik, dat Nederland zou 
worden bestuurd door een Rege
ring, waarin de na-oorlogse over
heersende socialistische invloed 
zou zijn uitgeschakeld, wensen het 
Kabinet een goede vaart toe bij 
zijn nieuwe, juistere koers. 

De ons geestverwante ministers, 
die wij van harte gelukwensen met 
het gewichtige ambt, dat hun is 
toevertrouwd, hebben belangrijke 
departementen toegewezen gekre
gen. 

Hun taak zal zwaar zijn en zij 
zullen hebben samen te werken in 
een Kabinet van gemengde samen
stelling. 

In onze Nederlandse verhoudin
gen is dat laatstê nu eenmaal on
vermijdelijk. 

Moge die samenwerking een 
vruchtbare blijken te zijn, waarbij 
ook in het totale regeringsbeleid 
tot uiting zal komen de versterkte 
invloed, welke de kiezers aan de 
V.V.D. hebben toegekend! 

A.W.A. 

Mr. E. H. TOXOPEUS 

Minister van Binnenlandse Zaken 
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W at'een socialistisch landbouwbeleid voorstaat 
De heer Egas gaf hiervan voor de V ARA-microfoon onlangs nog duidelijk blijk 

Uit mijn jeugd herinner ik mij nog, dat mijn Yader mij vertelde, dat een Yan zijn 
collega's de methode propageerde om de suikerbieten met behulp yan een ploeg te 
rooien; men kon ze dan heel gemakkelijk uit de grond trekken. Toen werd hem de 
vraag gesteld, hoe hij de bieten en het loof van het land wilde rijden, wanneer regen 
deze geploegde grond onbegaanbaar maakte. Het antwoord hierop luidde: als ik met 
~:oiets bezig ben reken ik op droog weer! 

fieke vervangingswaarde van de postkan
toren. Met recht geldt hier het Groninger 
gezegde, dat ieder, ook de regering, een 
dief is in zijn eigen nering en dat tweeër
lei weegsteen haar niet altijd een gru
wel is. 

Pachtbeleid in moeilijkheden Iets soortgelijks moet de heer Egas voor de geest hebben gezweefd, toen hij op 
~:ondag 3 mei voor de V ARA sprak over het onderwerp: het vraagstuk van de pacht 
en de noodzaal~ van een herziening van de pachtnormen. De heer Egas heeft toen 
gedacht: ik reken alleen met het belang van de pachters en de andere kanten van 
het vraagstuk bestaan voor mij niet. Vanuit deze eenzijdig·heid redeneert het ge
makkelijk en het betoog vloeit vlot; toch geloof ik, dat de heer Egas zijn hoorders 
onderschat, wanneer hij mPent, dat deze eemdjdig·heid er nu ook als zoett> l<ot>k ingaat. 

Het pachtbeleid is daardoor in Neder
land in grote moeilijkheden gekomen, om
dat men niet tijdig heeft gezorgd voor een 
behoorlijke vergoeding van de eigenaars
lasten; als men een beleid voert, waarbij 
de eigenaar van de grond een redelijke 
rente maakt van zijn kapitaal en zijn ge
bouwen goed kan onderhouden en af
schrijven, dan waarborgt onze Pachtwet 
een goed bestaan voor de pachter. 

Zij bestaat hieruit, dat er eensdeels ach
ter iedere pachter een verpachter staat 
en dat meer dan de helft van onze boer
derijen geëxploiteerd wordt door boeren, 
die óf die boerderij zelf bezitten ófwel 
dat deze bezit is van hun nog levende 
ouders. 

Deze beide belangrijke groepen van be
langhebbenden zijn door de heer Egas vol
komen genegeerd en aangezien ik zijn 
intellect niet mag onderschatten door aan 
te nemen, dat hij deze zijde van het vraag
stuk niet ziet, moet ik wel besluiten, dat 
hij het uit verlegenheid heeft gedaan. 

Deze verlegenheid kan ik mij wel be
grijpen, want de Partij van de Arbeid 
zit met dit vraagstuk, naar het mij voor
komt, behoorlijk verlegen; er wordt in 
socialistische kringen over dit vraagstuk 
ook verschillend gedacht en de discussie 
erover is in hun kring plezierig node pro
pagandistisch profijtelijk. 

Waar gaat het nu om? De kern van de
ze zaak is, dat ook een eigenaar en dus 
ook een boer-eigenaar zijn gebouwen moet 
kunnen onderhouden en moet kunnen re
t~erveren voor een eenmaal noodzakelijk 
geworden nieuwbouw. Daarnaast is onze 
huidige samenleving niet denkbaar en ook 
de handhaving van dit deel van de natio
nale eigendom niet bestaanbaar, wanneer 
de eigenaar - hetzij verpachter hetzij 
%elf-gebruiker - niet een behoorlijke 
rente kan maken van het in het land be
legde kapitaal. 

Het in Nederland gevolgde landbouw
prijsbeleid ging tot 1956 uit van de ver
pachte boerderij; hieruit vloeiden zulke 
grote moeilijkheden voor de verpachters 
en eigen-boeren voort, dat minister Mans
holt bij de ruk aan de bel in 1956 tege
moet kwam aan het verlangen van het 
Landbouwschap voortaan uit te gaan van 
de boer, die op eigen grond boerde en 
meer aandacht te besteden aan de zgn. 
eigenaarslasten. 

Wel werd door minister Mansholt nog 
maar op zeer bescheiden wijze aan dit 
verlangen tegemoet gekomen, maar deze 
a;tap was toch in beginsel gezet; Minister 
Vondeling bleek een duidelijke voorkeur 
te hebben voor het vroegere beleid en 
wenste in ieder geval de schrielheid ten 
aanzien van de zgn. eigenaarslasten nog 
te vergroten. 

Twee punten van schrielheid 
Het zijn vooral twee punten, waarin de

ze schrielheid ten aanzien van de eige
naarslasten zich openbaart en wel in de 
rente, die toegekend wordt aan het in het 
land gestoken kapitaal, n.l. 1 V:. à 2%, en 
de afschrijvingsnorm, die op de gebou
wen wordt toegepast. Wij weten allen, 
dat de bouwkosten veel sterker zijn ge
stegen dan het algemene kostenniveau; 
men schrijft daarom in het bedrijfsleven 
de gebouwen dus ook af op de zgn. spe
cifieke vervangingswaarde, wat betekent, 
dat men per jaar voor nieuwbouw meer 
reserveert dan bij afschrijving volgens de 
zgn. algemene vervangingswaarde, welke 
parallel loopt met de algemene stijging 
van de kostenindex. 

Voor de landbouw schrijft men de ge
bouwen nu evenwel af op de algemene 
vervangingswaarde, wat in wezen niet 
meer is dan een foefje om er wat goed
koper af te komen. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
Officllel aoedtelteurd 

Talrijke atte1taa. 

Veel meer waard 
dan ~e kostprijs ! 

SIMPLUS H. V. 
DORDRECHT 

Ik ga nu uit van de gedachte, dat de 
uitoefening ·van het landbouwbedrijf in 
Nederland noodzakelijk wordt geacht om
dat, al kan men op dit ogenblik op de 
wereldmarkt voedsel in overvloed kopen, 
wij toch weten, dat dit ook anders kan 
zijn en dat het daarom een algemeen Ne
derlands belang is, dat ons volk een be
langrijk voedselfundament behoudt bin
nen zijn grenzen. 

Aannemende nu, dat b.v. tarwe voor 
ons volk even noodzakelijk is als het kun
nen beschikken over de diensten der 
P.T.T., dan zien wij, dat de overheid een 
volkomen verschillend beleid voert, wan
neer zij een rente- en afschrijvingspoli
tiek in de tarweprijs verdisconteert of in 
de postzegel. 

In de tarweprijs dus een zeer matige 
rente en de goedkoopste afschrijvings
norm, in de postzegel de normale rente, 
waarvoor men geld kan lenen en de af
schrijving volgens de veel duurde speci-

Maar ons landbouwprijsbeleid plaatst de 
Grondkamers voor de ellendige opgave 
armoede te verdelen, d.w.z. zij moeten 
dikwijls de pachter een hogere pacht la
ten betalen dan door het prijsbeleid mo
gelijk wordt gemaakt en nochtans de 
eigenaar-verpachter afschepen met een 
pacht, die voor hem veel te laag is. Waar 
niet is, heeft de keizer zijn recht verloren 
en het is onbillijk de Grondkamers ver
wijt te maken, wanneer zij dit onoplos
bare probleem niet hebben weten op te 
lossen. 

Steeds weer heb ik de gedachte gepro
pageerd en zij wordt ook door de V.V.D. 
voorgestaan, dat het landbouwbeleid erop 
gericht moet zijn, dat het sociaal en eco
nomisch verantwoorde bedrijf in het be
zit kan blijven van een boerengeslacht, 
d.w.z. dat het landbouwprijsbeleid in ge
slachten gaat denken en het voortbestaan 
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€En oub€ naam vooR c;o€b€ wiJn 
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Deze Burger 
is een man van goede wiL De vLoed van jaren die zijn knieën stmm, zijn 
haren wit en zijn voeten tmag hebben gemaakt, maakte zijn hart miLd en 
zijn glimlach welwillend. 

Hij zit op dit eigenste ogenbLik op zijn smalLe plaats in de zon. Het is 
zondag. Het is 10 mei 1959. Het is heerlijk. 

Rondom hem is het geroezemoes van mensenstemmen. Vóór hem is een 
wijd strand waar kinderen doen wat kinderen-op-het-strand altijd ge
daan hebben, altijd doen en aLtijd zullen doen: kuilen graven, kastelen 
bouwen, zandtaartjes bakken. De zee en de hemel zijn lichtblauw. Ge 
zoudt u kunnen verbeelden dat de wereld vervuLd is van vrede en dat 
alle mensen het goed menen met de mensen. ZuLke mei-morgens zijn 
zeldzaam. Men moet ze in hoge ere houden. 

Achter mij klinkt een vrouwenstem: "Ze zitten maar te zeuren met 
die kabinetsformatie; 't is prutse1·swerk; je zou ze met de koppen tegen 
elkaar slaan". 
En een mannenstem antwoordt: "Al dat gedoe ... 't Is allemaal onmacht. 
Allemaal kinde1·spel. Je wordt er misselijk van". 

Ik zou mij kunnen omdraaien en zeggen: "heren ... ik bid u om ver
geving dat ik mij meng in uw gesprek . .. maar het is een prachtige zon
dagmorgen vandaag ... ziet hoe de zon te stralen staat aan het zwerk; 
hoort hoe de zee ruist in eindeloze deining en hoort gij de v1·olijke stem
men der dartelende jeugd, zich vermakend in 't spel? Dit is een dag der 
dagen De mensen doen zich te goed aan zonnewarmte en ballen gehakt, 
aan zee-geruis en vette frieten, aan vrijheid, limonade en augurken. 
Zoudt gij op zulk een zeldzame zondag, nu niet liever gaan lonken naar 
de lieve dames in de zon, dan af te dalen naar de duiste1·nis der hoge 
landspolitiek? Zoudt gij niet liever het zoete van zulk een meidag proe
ven dan de bitterheid van Beels bezige bedoening?" 

Maar ik heb dit alles niet gezegd. Ik heb mij niet omgedraaid. Ik 
heb hun de bitterheid gelaten en gedacht: het is nu een goede dag in de 
zon en nog vele dagen zullen komen en zeker zal daarbij één zijn, die de 
geboortedag van het nieuwe kabinet zal zijn. Misschien deze week nog. 
Misschien nog voor dit stukje in druk verschijnt, of anders volgende 
week. Of de daarop volgende. En als het die niet is, dan een ande1·e. 
Maar komen z à l het, ons fiere kabinet. 

Dit is, denk ik, een schone, glanzende zekerheid. Waarom dan bitter 
zijn, ongeduldig en schamper? De zon schijnt, de mensen zijn gelukkig en 
eten broodjes wo1·st, en Beel, hij ploegt voort. 

Dankbaarheiçl in stede van schamper ongeduld past 

van een boeren.stand, die boer is op een 
zelf-bezeten - wat niet steeds behoeft te 
betekenen een onbezwaard - bedrijf mo
gelijk maakt. 

En ons landbouwprijsbeleid èn ons fis
caal beleid maken de mogelijkheid daar
toe op het ogenblik hoogst twijfelachtig. 
Reeds dikwijls heb ik erop gewezen, dat 
hier een koude socialisatie van ons grond
bezit aan de gang is, d.w.z. dat wij als 
volk ons boerenbezit langzaam maar ze
ker opteren in onze dans om het gouden 
kalf van het indexcijfer voor het levens
onderhoud en dat met name de christelij
ke partijen zich in dezen hun verantwoor
delijkheid wel terdege bewust moeten 
zijn. 

Men kan nu eenmaal niet aan de ene 
kant bezitsvorming voorstaan en aan de 
andere kant een landbouwbeleid voeren, 
dat bestaand zeer waardevol bezit lang
zaam maar zeker uitholt. 

Niet in één kabinet 
Ik geloof, dat wij hier op het punt zijn 

aangekomen, dat ons doet inzien waarom 
de heer Oud terecht heeft gezegd, dat de 
liberalen niet met de socialisten in één 
kabinet kunnen samenwerken. De achter
grond toch van de maatschappij-inrich
ting, welke de socialisten voor ogen staat, 
is een geheel andere, dan die welke wij, 
als liberalen, wensen. 

Dit spreekt ook zeer duidelijk uit deze 
radiorede van de heer Egas; wij kunnen 
alleen maar speculeren of zijn partij en 
hijzelf streven naar een warme of koude 
socialisatie van ons grondbezit, maar een 
van tweeën staan hun voor ogen of mis
schien wel beide, waarbij de laatste ge
bruikt wordt om de eerste mogelijk te 
maken. 

Wij behoeven de socialisten om deze op
vatting heus niet kwaad aan te kijken; 
zij hebben er recht op in dezen een eigen 
opvatting te huldigen. 

Het is onze plicht als liberalen onze op
vatting daartegenover te stellen en vooral 
ook te zorgen, dat de socialistische niet 
schuil gaat achter een eenzijdig praatje 
over de belangen van de pachter, zoals 
de heer Egas hield. Het is verder vooral 
ook de verantwoordelijkheid van de chris
telijke partijen zich duidelijk bewust te 
zijn welke koers de Partij van de Arbeid 
hen tracht op te dringen en waartoe die 
dans om het gouden kalf van het index
cijfer voor het levensonderhoud ook hen 
kan brengen. H. D. LOUWES 

IN MEMORIAM 
N. BODEGRAVEN 

Dezer dagen bereikte ons het droeve 
bericht van het overlijden van de heer 
N. Bodegraven te Nieuwkoop. 

Vele jaren heeft de heer Bodegrav~ 
:r:ich in zijn woonplaats en omgeving zeer 
actief bezig gehouden met de propaganda 
voor de liberale zaak en speciaal voor 
ons weekblad. Vele nieuwe abonnees wer
den door hem in de loop van de tijd ver
worven. Lange jaren maakte de heer Bo
degraven deel uit van het bestuur van de 
Kieskring Leiden. 

Zijn vurig enthousiasme en zijn opge
ruimde geest maakten het een voorrecht 
met hem in contact te zijn. 

Hij ruste in vrede! 

Frank Rijsdijk's 
lndustrieele On
dernemingen n. v. 

Hendrik-Icto-Ambacht 
Tel. H.-I.-Ambacht 245 

Rotterdam 117615 

SCHEEPSSLOPERiol 
HANDEL in: 

e Oud IJzer, 
e Nieuw IJzer, 
e Bruikbaar IJzer, enz. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

* tc4n WEEK to.t WEEK * 
De heer· V os kuil 'Weigert . .. 

De heer K. Voskuil, hoofdredacteur van 

het Socialistische Vrije Volk en radio

spreker voor de V.A.R.A., houdt er vreemde 

opvattingen op na. 

Wanneer de heer Scheps, een andere socialis

tische radiospreker, de V.V.D. of een harer 

voormannen aanvalt, zendt hij ons secretariaat 
achteraf altijd afschrift van hetgeen hij ge

meend heeft te moeten zeggen. 
Meestal doet hij dat uit zichzelf en anders in 

ieder geval na een daartoe onzerzijds gedaan 

verzoek. 
Andersom doen radiosprekers van ons des

gelijks. 
Een radiocommenh~ar van de heer Voskuil, 

op zaterdag 2 mei door deze gegeven, gaf ons 

Algemeen Secretariaat aanleiding, deze schrif

telijk een afschrift van zijn rede te verzoeken. 
Het antwoord van de heer Voskuil, gedateerd 

5 Inei 1959 luidde: 
"In antwoord op Uw bovenaangehaald schrij

ven deel ik U mede, dat ik, gezien de wijze waar

op Uwerzijds in een van Uw organen een cam

mentaal' van mij dermate tendentieus verminkt 

is gepubliceerd, dat het tegengestelde van wat 

ik gezegd heb werd gesuggereerd, heb ik be

sloten U geen teksten meer toe te zenden". 
Waar de heer Voskuil op doelt, weten wij niet 

en het interesseert ons ook maar matig. 
De heer Voskuil, die, waar het bestrijding 

van de V. V.D. betreft, zoveel boter op het hoofd 

heeft, deed beter zich niet zo aan te stellen als 

de verdrukte onschuld. Wij zouden dan wel eens 
een bloemlezing kunnen geven van hetgeen on

der verantwoordelijkheid van de heer Voskuil 
zoal aan - zacht gezegd - onjuistheden over 

de V.V.D. is gespuid. 
Met deze weigering schendt de heer Voskuil 

een normaal gebruik in de politieke omgang en 

wekt hij de indruk, het maar prettiger te vin

den, dat hetgeen hij voor de microfoon beweert, 

niet zwart op wit op papier komt te s~aan. 

* * "' 

Beslagen rode bril 

zoals de aandachtige lezer zich zal herin-

neren, heeft ons Eerste Kamerlid, de 

heer H. D. Louwes, in ons blad van 2 mei j.l. 

een artikel geschreven, dat de titel droeg "Kan 
de vermogensbelasting nog gehandhaafd wor

den of moet zij verdwijnen?" 

Wij hebben zijn beschouwing gaarne gepubli
ceerd. Dit vanwege zijn bespiegelende opbouw 

en naar onze mening ook, omdat de argumenta
tie bepaald sterk was te noemen. Maar bij dit 

alles heeft vanzelfsprekend voorop gestaan een 
grondslag te leggen voor een eventuele nade

re discussie over een belangr~jk en eveneens in
teressant onderwerp. 

Dit zal een ieder duidelijk zijn geweest, be
halve natuurlijk weer de hoofdredactie van Het 
Vrije Volk, die popelde van ongeduld om haar 

lezers weer eens een eigen visie op deze pro
bleemstelling te geven met het vooropgezette 

doel- hoe kan het ook anders -de V.V.D. op 
haar bekende demagogische wijze te bestrijden. 

Onder de veelzeggende kop "Weg met de be
lasting" maakt Het Vrije Volk melding van ge

noemde beschouwing. Maar wat wij daarbij zo 

graag hadden gezien is weer niet gebeurd. De 

argumenten van de heer Louwes worden n.l. 
nergens op een steekhoudende wijze bestreden. 

vVel worden er enige vragen gesteld, zoals de 
na volgende: 

"Waarom schenken zij", aldus het Vrije 
Volk, "die vinden dat het bezit van vermogen 

geen extra draagkracht geeft en dat de ver
mogensbelasting een loden last legt op hun be

staan, dat vermogen niet weg? En waarom be
perken zij zich niet tot de heerlijke zekerheden 

van de sociale verzekeringen?" 

Ziedaar de socialistische "argumentatie". 

* * * 

Hoera, voor het 
staatskapitalisme 

Als het ooit duidelijk is geworden hoe de 

Nederlandse socialisten in feite naar 

Staatskapitalisme streven dan is het wel uit 
de hierboven aangehaalde "Vragen" van Het 
Vrije Volk. 

Dat van een dergelijk streven naar nivelle

ring de zelfstandige arbeider, de middenstander 
en de boer de dupe worden schrijft Het Vrije 
Volk er niet bij. 

Neen, de zelfstandige arbeider, de midden
stander en de boer mogen het niet zo ver bren

gen, dat zij met inzet van alle gaven van hoofd 

en handen tot een eigen bedrijf komen. Neen, 

arbeider, middenstander en boer spant u maar 
niet verder in en laat u terugvallen tot de so

ciale zekerheden. Wilt gij dan toch nog iets 
extra's presteren, schenk dan de vruchten 

van uw arbeid maar weg. Persoonlijk initiatief 

is geen eigenschap, die door de socialisten 

wordt erkend. 
• * • 

Waarover spraken zij, die drie daar op 
dit plaatje? Het werd genomen door 
onze geestverwant de heer M. Abbas 
te Alblasse1·dam op ons jaarlijks con-

gres te Vlissingen 
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ALGEMEEN SECRETARIAAT V.V.D. 

Koninginnegraeht 61 • "s-Gravenhage 
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Stoot onder de gordel 

om de schijn van objectiviteit te wekken 

schrijft Het Vrije Volk na de hierboven 
genoemde vragen te hebben gesteld: 

"Maar nu in ernst ( !. ?. laatstvermelde lees
tekens van ons- red) Als de heer Louwes had 

betoogd: "de vermogensbelasting werkt soms 
onbillijk, en daar moet iets aan gedaan worden 

dan was een gesprek mogelijk". Nu zegt hij: 

Weg met die belasting, en nu het officiële or
gaan van de V.V.D. dit rustig opneemt blijkt 

andermaal, dat voor deze partij het "ons is niets 
te dol" opgaat, als het over belastingzaken 
gaat". 

Kijk, dat zijn weer debatteermethoden ten voe· 

ten uit van de heer Voskuil, die dergelijke onzin 
publiceert of onder zijn verantwoordelijkheid 
laat publiceren. 

Onze conclusies: 

le Heeft de heer Louwes in zijn artikel duidelijk 

gesteld, dat er iets aan de onbillijkheid van de 

vermogensbelasting gedaan diende te worden. 
Zoals reeds opgemerkt, droeg zijn betoog dui

delijk het kenmerk van een bespiegeling, een 
aansporing om zich te bezinnen op het vraag

stuk. Dat de heer Louwestenslotte in zijn arti· 
kei tot de persoonlijke conclusie komt, dat de 

vermogensbelasting moet worden afgeschaft, 

doet bij dit alles niet ter zake. 

2e. Natuurlijk, hebben wij de beschouwing 

van de heer Louwes "rustig" opgenomen. 

Waarom ook niet? Wij zijn een democratisch 

blad van een democratische partij waarin een 
Kamerlid zeker zijn mening kan uiten. 

3e. Het Vrije Volk bedient zich van discussie

methoden, waarvoor de term "bedenkelijk" nog 
maar een gematigde uitdrukking is. 
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POLITIEK EN KATHOLICISME 
EEN VERWEER VAN Mr. Dr. J. M.H. DASSEN 

Het mag in de andere delen van ons 
land wellicht opzien baren, doch 

in het katholieke zuiden, dat vrijwel uit
sluitend beheerst wordt door de katho
lieke pers, moet men zich hoeden pu
bliekelijk te getuigen, dat men sympa
thiseert met de V.V.D. Want dan loopt 
men de grote kans door die pers ook 
publiekelijk te worden gekraakt of ge
ridiculiseerd en als een soort van af
vallige aan de kaak te worden gesteld. 
Een paar treffende staaltjes konden in 
de weken die aan de jongste kamerver
kiezingen' voorafgingen, worden gesigna
leerd. Af en toe leek het op een soort 
van inquisitie en zo kon het gebeuren, 
dat duizenden katholieken in het zuiden 
het niet konden opbrengen hun gevoelens 
van sympathie met het streven der 
V.V.D. te uiten, bevreesd als zij waren 
voor repercussies van sociale of econo
mische aard. Dat dit in een vrij demo
cratisch land als Nederland, dat meer dan 
welk ander land ook in Europa de ramp
zalige gevolgen ener politieke terreur aan 
den lijve moest ondervinden, mogelijk is, 
moet eenvoudigweg beschamend worden 
genoemd. En het lijdt dan ook geen twij
fel, dat de katholiek-kerkelijke overheid 
daarover weinig gesticht zal zijn. 

In dit verband moge worden gewezen 
op een artikel, dat op 18 april jl. ver
scheen in het Weekblad voor Geloofs
verkondiging "De Bazuin", dat geredi
geerd wordt door de paters Dominicanen 
\lit Nijmegen. Daarin werd de uitspraak 
gehekeld van prof. Romme, die, blijkens 
een verslag in "De Tijd", in zijn verkie
zingsrede te Maastricht op 6 maart, zou 
hebben verklaard: "Prof. Ouds uitnodi
ging tot de katholieke kiezers van 
Maastricht om op de V.V.D. te stemmen, 
is niets minder dan verraad aan het 
christendom en aan Christus". 

"De Bazuin" vond het jammer, dat der
gelijke beweringen nog heden ten dage 
worden uitgesproken: "zij horen", aldus 
dit katholieke weekblad, "immers thuis 
in een tijdperk dat achter ons ligt: zij 
ademen geheel en al de geest van het 
gesloten katholicisme der contra-refor
matie, waar alleen al het in deze samen
hang zo karakteristieke woordje "ver
raad" ondubbelzinnig op wijst". En "bij
zonder betreurenswaardig" achtte het de 
wijze waarop in de aangehaalde woorden 
de naam van Christus en het christendom 
worden gebruikt. Want afgezien van het 
feit, dat men er in het algemeen niet goed 
aan doet om Gods naam bij alles en nog 
wat te betrekken, vond het blad het "een 
hachelijke zaak de naam van God, van 
Christus en het christendom al te nauw 
in verband te brengen met een politieke 
keuze". "Achter dit alles", zo vervolgde 
dit blad, "staat de vrome dwaling van het 
confessionalisme, dat namelijk de band 
tussen "wereldbeschouwing" en politieke 
keuze zó scrupuleus of fanatiek of ra
tionalistisch op de spits drijft, dat een 
politieke partij zo ongeveer tot een god
delijke instelling wordt, gelijk de kerk 
zelf, met als noodzakelijk gevolg, dat on
trouw jegens het een ontrouw jegens het 
ander insluit". 

Men zou zo zeggen, dat deze duidelijke 
taal kwalijk voor tweeërlei uitleg vatbaar 
is en dat men het alleen èn als katholiek 
èn als Nederlander diep moet betreuren, 
dat zij niet vóór 12 maart, de dag der ver
kiezingen, werd uitgesproken. 

De Nieuwe Limburger", het meest 
" verspreide katholieke dagblad in 

Limburg, dat, als het in haar politieke 
kraam van pas komt, "plus catholique 
que Ie Pape" is, kwalificeerde in haar 
blad van 21 april jl. deze "aanval. ... op 
~e Katholieke Volkspartij" als "grof on
recht", dat zij, "de zeereerwaarde redac
tie :!Van .,De Bazuin" wel bijzonder kwa
lijk: neemt... Immers, deze redactie kan 
èn Jnoet weten, aldus De Nieuwe Lim
l>urge!l; i!at het gevaarlijk is om een 
!h!Qu1sitolr te bouwen op één zin uit een 
krantenverslag, zó gevaarlijk zelfs, dat 
:reclitvaardigheid en naastenliefde bijna 
steeds in het gedrang komen, als men 
äat tocll iloet. 

:Wat :nu éiie "één zin uit een kranten
verslag" J)etreft, bestaat er, behalve dan 
VOO\IIl ;De Nieuwe Limburger, voor géén 
zinntg hlens enige reden om er aan te 
twijfelen, äat hetgeen door prof. Romroe 
blijkens het katholieke dagblad "De Tijd" 
in cïie ene zin werd uitgedrukt, ook voor 
f!e volle honderd procent aldus bedoeld 
werd te zeggen. Het was overigens niet 
(Ie eerste en ook niet de enige maal, dat 
het katholieke volksdeel op dergelijk 
fraais getracteerd werd. En natuurlijk 
óók door De Nieuwe Limburger zelv-e I ! 

Want in haar zo van oprechte christe
lijke rechtvaardigheid en naastenliefde 
overdruipende "Open Brief" aan onder-

getekende van 5 maart jl., schrijft De 
Nieuwe Limburger letterlijk als volgt: 

"Wat zegt men van de Christus? 

Maar wat betekenen christendom en 
christelijke grondslag in het spraakge
bruik van de V.V.D.? Als men aan leiders 
en volgelingen in de V.V.D. de vraag van 
Christus voor zou leggen: Wat zegt men 
van de Christus?, hoeveel verschillende 
en diametraal tegenover elkaar staande 
antwoorden, geachte heer Dassen, zou 
men niet verkrijgen. Wij verklappen toch 
geen geheim, dat de meest vooraanstaan
de kopstukken van de V.V.D. een opvat
ting over Christus hebben die hemels
breed met die van ons, katholieken, ver
schilt. Er zijn er die niet in Christus ge
loven, die volkomen godsdienstloos zijn, 
die zich bewuste heidenen noemen, die de 
Godheid van Christus ontkennen. Het 
kunnen en zullen veelal ook wel als mens 
voortreffelijke lieden zijn, maar met hen 
een op christelijke grondslag berustende 
samenleving bouwen zal toch wel geen 

{Het actief optreden van de V. V.D.\ 
in Limburg bij de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer in maa1·t 
j.l. heeft krachtige weerklank ge
vonden in katholieke kringen, 
hetgeen o.m. tot uiting kwam in 
beschouwingen in de R.K. pers. 

Mr dr J. M.H. Dassen, kort ge
leden toegetreden tot het hoofd
bestuur van de V.V.D., gaf in het 
Algemeen Handelsblad" van 6 

~nei j.l. een repliek op enkele van 
deze beschouwingen. J 

Met toestemming van de hoofd
redactie van het Handelsblad ne
men wij deze repliek hier gaarne 

\...volledig over. 

katholiek willen, kunnen of zelfs maar 
vermogen te doen. En van katholiek 
standpunt ontkennen wij dan ook finaal, 
volstrekt en zonder enig voorbehoud, dat 
een katholiek kan onderschrijven wat in 
artikel 1 van het Beginselprogram van de 
V.V.D. staat: dat gelijk inzicht aangaande 
staatkundig beginsel bestaanbaar is on
danks verschil van mening omtrent de 
diepste levensgrond. En evenmin kan de 
katholiek onderschrijven, dat het maar 
aan het individuele geweten kan worden 
overgelaten hoe de geestelijke overtuiging 
waaruit het staatkundig beginsel voort
komt, dient te worden verstaan." 

Welnu, wie zal het kunnen ontkennen, 
dat het De Nieuwe Limburger is, 

die terwille van verhoopt politiek gewin, 
hie~ met de naam van "Christus" en het 

Christendom" solde! En werd hier niet 
door De Nieuwe Limburger de band tus
sen "wereldbeschouwing" en "politieke 
keuze" zó fanatiek op de spits gedreven, 
dat de K.V.P. zo ongeveer met de R.K. 
Kerk vereenzelvigd werd en ontrouw aan 
de K.V.P. als het ware gelijkgesteld werd 
met ontrouw aan die R.K. Kerk? Nog 
afgezien van het onmiskenbare feit, dat 
er slechts één Christus en één Christen
dom bestaat, waarvan: de pluraliteit al
leen door het verpolitiekte confessiona
listisch brein van De Nieuwe Limburger 
gefantaseerd wordt! Want alleen op die 
manier kan deze slechte dienaresse van 
de katholieke zaak datgene, wat de Bis
schoppen met hun in gestrengheid zéér 
ver-gaand Mandement aan de Nederland
se katholieken niet wilden verbieden, als 

verraad" aan het Christendom en Chris
tus doen voorkomen! 

En zulks terwijl De Nieuwe Limburger 
even goed als Prof. Romroe ervan op de 
hoogte is, dat in het beginselprogram der 
V.V.D. wordt uitgegaan niet alleen van de 
"historische waarde van het Christendom 
als beschavingsfactor" doch tevens zeer 
nadrukkelijk wordt gesteld, dat het "een 
onafwijsbare eis is, dat door versterking 
van de christelijke geest de zedelijke ont
worsteling en het geestelijk nihilisme 
worden overwonnen". (art. 3 van het Be
ginselprogramma der V.V.D.). 

Desondanks ziet De Nieuwe Limburger 
als zélatrice van de christelijke recht
vaardigheid en naastenliefde er geen been 
in om haar lezers als volgt voor te 
lichten: 

"De V.V.D. erkent immers slechts de 
historische waarde van het christendom 
als beschavingsfactor, maar neemt de le
vende werkelijkheid van de christelijke 
leer niet als uitgangspunt, noch als richt
snoer voor haar daden. In concreto be
tekent dit bijvoorbeeld, dat de naasten
liefde van de V.V.D. voorbehoedmiddelen 
kan aanprijzen, maar dat die van de 
K.V.P. voldoende woonruimte en loon 
probeert te verschaffen voor het volgens 

christelijk geweten opgebouwde gezin. Of 
dat de V.V.D. haar normen voor sociale 
rechtvaardigheid eerder vindt in econo
misch nut, doch dat deze normen voor de 
K.V.P. primair liggen in de wezenlijke 
broederschapsgedachte van het christen
dom .... 

Dit is een journalistiek, die van een te 
aag en gering allooi is om te worden 

weersproken en waarover men zich als 
katholiek tegenover andersdenkenden 
enkel kan schamen. 

Maar goddank hebben wij katholieken 
niet uitsluitend en alleen dergelijke 

ongelukkige zij het helaas niet steeds 
even onnozele stuntelaars als woord
voerder in de katholieke pers te onzer 
beschikking. Zo moge in dit verband ge
noemd worden een alom geacht en ge
waardeerd katholiek figuur als Prof. Mr. 
F. J. F. M. Duynstee, hoogleraar in het 
Staatsrecht aan de Nijmeegse Alma Ma
ter. Niet, wijl deze zijn hart zou hebben 
verpand aan de VVD, ir:lègendeel!! Want 
hij was juist een der grote voorvechters 
voor de terugkeer van een afzonderlijke 
katholieke partij in 1945: hij was een 
van diegenen, die zich verzetten t_egen de 
vrij algemeen aanvaarde opvattmg, dat 
er geen katholiek beginsel was, dat het 
herstel van een afzonderlijke katholieke 
partij eiste, maar dat de feitelijke om
standigheden hiertoe beslissend dienden 
te zijn. (Hieruit kunt u de principiële be
staans-noodzaak der KVP afleiden!!). 
Welnu Prof. Duynstee hield zijn lezers 
wel een iets anders getekend portret van 
de VVD voor dan onze karaktervolle 
.,Nieuwe Limburger", toen hij zeer on
langs in "De Tijd" onder de titel "De 
basis van het kabinet" het volgende 
schreef: 

"Iets geheel anders is het, dat men in 
bepaalde kringen uitgaat van o.i. sterk 
verouderde of zelfs onwaarachtige ideeën 
omtrent de VVD. Men moet zich toch 
realiseren, dat in bijna alle sectoren van 
onze maatschappij en van ons staatsap
paraat de liberale houding een wezenlijk 
deel uitmaakt in de leiding. Of men nu 
ziet naar het bedrijfsleven, naar belang
rijke sectoren van de ambtelijke wereld, 
naar de wetenschap, telkens wordt men 
getroffen door het zeer sterke en vrucht
bare aandeel van onze medeburgers met 
liberale politieke gezindheid, en door de 
invloed welke ook van deze gezindheid 
op de gang van zaken in ons vaderland 
pleegt uit te gaan. De werkgelegenheid 
in ons land is voor een zeer centraal en 
zeer omvangrijk deel de vrucht van in
spanning en bekwaamheid van mensen 
die politiek liberaal zijn. De harmonie, 
welke in ons bedrijfsleven overweegt, 
zou onde~kbaar zijn geweest, als liberale 
ondernemers en staven hieraan niet van 

harte hadden meegewerkt, niet omdat zij 
hiertoe gedwongen werden, maar omdat 
zij op grond van economische en sociale 
overwegingen deze medewerking gaarne 
gaven, en meenden te moeten geven. 
Men spreekt alom van "osmose" tussen 
staat en maatschappij; voor wat de libe
rale partij aangaat hebben velen kenne
lijk de realiteit van deze osmose en haar 
consequenties nimmer goed begrepen. 

Hier komt bij, dat de liberale partij 
enigszins analoog is aan de CRU op het 
punt van interne verschillen van menin
gen en van accenten. Er zijn bijna even
veel gradaties van liberalisme als er lei
dende liberalen zijn, dit was in het ver
leden zo; en dit is niet veranqerd. Het 
aandeel van liberalen in de vestiging van 
betere sociale verhoudingen en van so
ciale wetten is buiten elke discussie zéér 
aanzienlijk en soms zelfs beslissend ge
weest." 

Dit klinkt wel een tikkeltje ander dan 
het preventie-gewauwel en het econo
misch-nut-lastertie van de "De Nieuwe 
Limburger", nietwaar! 

.,. Tolledig parallel aan deze even des
V kundige als objectieve en eerlijke 

constatering van feiten door Prof Duyn
stee loopt de conclusie van de volgeling 
van den H. Dominicus in "De Bazuin". 
Na de bij wijze van bonhomie gelanceer
de katechismus-vraag te hebben gesteld 
en beantwoord, nl.: "Hoe worden wij lid 
van de KVP?" Antwoord: "Wij worden 
lid van de KVP door het heilig Doopsel", 
besluit hij met de woorden: 

,.Maar wanneer het stemmen van een 
katholiek op de VVD geacht wordt te 
zijn "verraad aan het Christendom en aan 
Christus", begint het er heel hard op te 
lijken, dat die katechismusvraag niet lan
ger scherts is doch serieuze werkelijk
heid. Maar dan is het ook hoog tijd, 
dat onze katechismus in dit opzicht eens 
grondig wordt herzien. Want noch voor 
de KVP zelf, noch voor de Naam van 
God, Christus en het Christendom valt 
ook maar eii.ig heil te verwachten van 
een dergelijk confessionalisme. Integen
dee1!" 

Het is alles geheel en al in overeen
stemming met de opvatting van een an
dere Nijmeegse hoogleraar Mr. L. G. A. 
Schlichting, die het woord "katholicis
me" misleidend noemt, indien men het 
wil bezigen ter aanduiding van een be
paald politiek of maatschappelijk stelsel 
nààst of tegenover andere "ismen". Want 
dan, aldus prof. Schlichting, betekent 
dat woord iets dat (zoals Metternich in 
1852 aan Donoso Cortes schreef) "méér 
katholiek of anders katholiek is dan de 
Kerk en haar zichtbaar opperhoofd". 

Mr. dr. J. M. H. Dassen 

N.V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 
Telefoon 8 

* Bagger- en llavenw~~rlcen 
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leden voor de V.V.D.! 



VRIJHEID EN DEMOCRATm 

Liberale 
. . 

VlSle op actuele onderwijsproblemen (lil) 

Pleidooi voor instelling van een 
dag der openhare school 

Een korte schets van een nadere uitwerking 
De uitspraak, dat de beste verdediging nog altijd de aanval is, moge misschien in 

sommige gevallen of omstandigheden opgaan, naar mijn vaste overtuiging geldt zij 
niet voor het openbaar onderwijs. 

Nimmer heb ik enig heil verwacht van de bestrijding van het bijzonder onderwijs 
ter versterking van de openbare school. Zelfs wanneer in de kringen van de ver
woede voorstanders van bijzonder onderwijs nóg wel eens ondoordachte en ongemoti

veerde aanvallen op het openbaar onderwijs worden g·edaan, blijf ik van mening, 
dat de voorstanders van de openbare school zich moeten onthouden van het terug 

betalen met gelijke munt. 
Zeker, ik weet, dat na de gelijl<stelling· nog altijd bij sommigen de drift om het 

openbaar onderwijs te bestrijden niet is verdwenen. Maar ik herhaal het met grote 
nadruk: geen voorstander van de openbare school moet zich in dergelijke gevallen 
la,ten verleiden tot dezelfde strijdmethoden. 

De strijd voor 'Ie openbare school dient op waardige wijze te worden gestre,len. 
Dat betekent: het bewaren en het betonen van respect voor de opvatting van anders
denkenden, het voortdurend naar voren brengen van wat men zelf als de hoogste 
waard<'n van het openbaar onderwijs ziet. 

Daarom bepleitte :k in mijn vorige bij
drage een bezinning op de achtergronden 
van de openbare school, daarom ook zeg 
ik nu, dat het openbaar onderwijs zélf de 
beste propaganda is voor de openbare 
school. 

Ik houd het dan ook liever bij dat an
dere bekende gezegde en wel uit 't zaken
leven: een goed artikel verkoopt zichzelf! 
Op grond van eigen ervaringen durf ik 
verklaren, dat er geen betere propaganda 
voor de openbare school kan worden ge
maakt dan door te zorgen, dat het daar 
gegeven onderwijs aan de hoogste eisen 
voldoet. 

Doch om dat te kunnen bereiken is er 
behalve de bekwaamheid en de ijver van 
de onderwijzers(es) - die ik hier bewust 
primair stel - meer nodig. Op dat "meer" 
nu komt het dikwijls aan. 

Laai ik enkele voorbeelden noemen: in 
slecht onderhouden schoolgebouwen kan 
met bovenmenselijke inspanning van de 
zijde der leerkrachten stellig goed onder
wijs worden gegeven. doch, wat zou met 
die zelfde inspanning kunnen worden be
reikt in modern ingerichte scholen! 

Zelfs mei oude en \•ersleten leermidde
len vallen, alweer met bovenmatige in
spanning, goede resultaten te boeken, 
doch een leek kan begrijpen, dat met een 
zelfde ijver en bekwaamheid, gesteund 
door goede leermiddelen, nog betere re
sultaten zijn te verkrijgen. De ervaring 
bewijst herhaalde malen, dat zelfs in 
klassen met meer dan 48 leerlingen nog 
wel behoorlijke reswtaten kunnen wor
den verkregen, doch ik vrees van nie
mand tegenspraak te ontmoeten als ik 
zeg, dat bij een klasbezetting van 32 leer
lingen de situatie voor de kinderen veel 
en veel gunstiger is. 

Enquète gewenst 
Het is een niet te weerleggen feit, dat 

er nog altijd openbare scholen zijn, waar 
men niet in deze gunstiger omstandig
heden verkeert tengevolge van een niet 
voldoende behartiging van deze scholen. 
Hr.t lijkt mij mogelijk en zeker dringend 
gewenst, dat van de zijde van de voor
standers van de openbare school wordt 
nagegaan hoe, landelijk bezien, de om
standigheden van de openbare scholen 
zijn. Het deel van ons volk, dat voor zijn 
kmderen openbaar onderwijs verlangt -
en het is een aanzienlijk deel heeft er 
recht op te weten, hoe het er met de 
openbare scholen bijstaat. 

poging tot versterking van ons nationaal 
bestaan. De vraag, hoe een dergelijke 
enquête moet worden ingericht is een 
kwestie van latere zorg; zeker is, dat 
daarbij aandacht zal moeten worden ge
schonken aan de staat van het school
gebouw, de leermiddelen. de klassebezet
ting en de vraag door welke oorzaken of 
omstandigheden een niet gewenste toe
stand kon of blijft vool·tduren. 

Kort na de bevrijding heb ik in het 
orgaan van onze purtij met klem een 
jaarlijkse inventarisatie van het aantal 
onbemiddelde begaafden bepleit en de 
wegen aangegeven, hae men een dergelijk 
onderzoek zou kunnen instellen. Dat on
derzoek is er gekóm·èn. Ik vlei me met de 
gedachte, dat wat ik hierboven bepleit op 
kortere of langere termijn eveneens ver
wezcnlijkt zal worden. 

Een ander initiatief 
Op de betekenis van een ander initia

tief, te nemen door de voorstanders van 
het openbaar onderwijs, zou ik thans wil
len wijzen. Zoals ik al eerder heb op
gemerkt, zal van het openbaar onderwijs 
uit alles moeten worden gedaan om de 
openbare school weer haar plaats te her
geven in ons maatschappelijk bes'tel. 

Naast de middelen. die ik reeds aan
duidde wil ik het volgende noemen: de 
instelling van een dag voor de openbare 
school. 

Ik geef gaarne toe, dat er reeds ver
schillende "dagen" bestaan: moederdag, 
vaderdag, dierendag, hervormingsdag 
voor de protestanten, 1-meidag, enz. Moet 
daar nu nog een dag voor de openbare 
school bij komen? zal men mij toewerpen. 

Op het eerste gezicht lijkt het inder
daad wel wat te veel van het goede en 
zelfs wel een verzwakking van hetgeen 
men wenst te bereiken. Doch een en ander 
verkrijgt een ander aspect als men wat 
dieper op de gelanceerde gedachte inga·at. 

Elke beweging, elke politieke partij, 
vereniging of instelling belegt jaarlijks 
een algemene vergadering, waarop men 
de gang van zaken in het voorbije jaar 
overziet en nagaat, wat men in het ko
mende jaar hoopt te verwezenlijken. Men 

BETONKEIEN 
en 

bezint zich op de taak, die wacht en 
sterkt zich daartoe, waarbij het feit, dat 
men met vele anderen bijeen of in de 
geest verenigd is, van niet te onderschat
ten betekenis is. 

Welnu, deze omstandigheid doet zich 
voor als eenmaal in het jaar alle voor
standers van de openbare school over het 
gehele land zich bezinnen op de betekenis 
en de taak van het openbaar onderwijs. 

Laten we ons maar eens voorstellen, 
dat op deze dag in alle openbare scholen 
leerkrachten en kinderen zich bezighou
den met de school, waarin zij leven en 
werken. 

Natuurlijk zullen ze niet spreken over 
de betekenis van het openbaar onderwijs 
of over de achtergronden ervan, maar 
wel acht ik he,t mogelijk, dat ze die dag 
een feestelijk tintje geven, iets voor de 
eigen school doen (bijv. het aanbrengen 
van een wandversiering, de verzorging 
van het schoolplein, enz. enz.) en dat ze 
dan tevens bewust zijn, dat op die dag 
overal in Nederland in elke openbare 
school iets dergelijks wordt gedaan. 

Ik denk verder aan de mogelijkheid om 
des avonds met de ouders, eventueel ook 
oud-leerlingen, voorstanders van de open
bare school, leerkrachten, enz. een bij
eenkomst te beleggen, een soort reünie, 
ter gelegenheid waarv;:;.n men zich geza
menlijk bezighoudt met de school en de 
taak van het openbaar onderwijs. Daar
naast zou men via de pers, de radio en de 
televisie aandacht kunnen schenken aan 
het openbaar onderwijs. 

Eén doel voor ogen 
Wanneer bij dit alles slechts één doel 

voor ogen wordt gehouden; de waardige 
propaganda voor de openbare school, zal 
naar mijn diepste overtuiging, een derge
lijke massale manifestatie niet nalaten in
druk te maken. 

Uiteraard zouden bij dergelijke mani
festaties de plaatselijke en landelijke in
stellingen. die het openbaar onderwijs 
welgezind zijn, volledig moeten samen
werken met de oudercommissies en de 
personelen van de openbare scholen. 

Het moet dunkt mij mogelijk zijn, dat 
eenmaal per jaar alle voorstanders van 
het openbaar onderwijs, elk in de eigen 
gemeente en in de eigen scholen, zich 
bezinnen op de taak en de plaats van dit 
onderwijs in ons volksbestaan. 

Alom hoort men de klacht, dat het on
derwijs nog altijd niet een publieke zaak 
is en dat daardoor de onderwijsvernieu
wing niet op gang komt, het onderwijs 
vele moeilijkheden moet doormaken, die 
het, als het anders ware, stellig niet zou 
ondervinden. Misschien zou de instelling 
van een dag, zoals ik hierboven aanduid
de, ook daarin verandering kunnen bren
gen. 

De kansen voor een herleving van de 
belangstelling voor het openbaar onder
wijs zijn gunstiger dan ze in lange tijd 
zijn geweest. het komt er alleen maar op 
aan, dat de openbare school en allen, die 
haar voorstaan ze niet onbenut laten' 

J. VAN MOURIK 

Een dergelijk onderzoek kan niemand 
zien als bestrijding van het bijzonder on
derwijs of als een poging om de school
strijd te doen herleven; integendeel: het 
bi.!zonder onderwijs kan er slechts belang 
b1.1 hebben. Bovendien meen ik, dat dit 
onderzoek onze gehele natie ten nutte 
kan komen. 

BETON ANTI-KRUIPSTEEN 

Elke poging, die leidt tot verbetering 
van het onderwijs is tegelijkertijd een 
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HOE KOMEN UW 

BOODSCHAPPEN BOVEN? 
Dit is een vraag voor de velen, die 

een flat bewonen en dat zijn 
er steeds meer. 
Voor haar allen is het boven komen 
van de boodschappen een belangrijk 
punt en niet alleen voor haar, ook 
voor haar leveranciers. Er zijn liftjes, 
mandjes en kastjes bedacht om leve
ranciers en huisvrouwen het geloop te 
besparen; hoe bevallen die dingen in 
het dagelijks gebruik? 

De vrouwenadviescommissies voor 
de woningbouw en de Ned. Huishoud
raad zijn aan het verzamelen van ma
teriaal over de ervaring, die er mee 
opgedaan is. Daarvoor zijn vragen
lijsten opgesteld, waarmee leden van 

vrouwenadviescommissies flatbewoon
sters bezoeken om zo'n lijst in te vul
len. 

Ook niet leden van VAC's kunnen 
meewerken. Wie dat wil doen, schrij
ve een briefka:ut. Men krijgt dan een 
aantal vragenlijsten (met toelichting) 
thuisgestuurd. 

Door het bijeenbrengen van prak
tische ervaringen hoopt men dan 
enig inzicht te kunnen krijgen wat de 
meest doelmatige, (maar tevens be
taalbare!) voorziening h;. 

HET KAN OOK ZONDER 

Telke.~s en telkens weer ontvangen 
WIJ van vrouwengroepen ver

zuchtingen, dat het zo moeilijk is 
spreeksters te krijgen. 

Dat het mogelijk is samenkomsten 
te houden, zonder een spreekster van 
buitenaf uit te nodigen, bewijst de 
vrouwengroep uit F.zinge. 

Op de driemaandPlijkse bijeenkoms
ten in september en december jl. wer
den respectievcliik de e<'rste en de 
tweede vragenlii>t lniPt de bovenge
noemde, maar onze Pi Qen) besproken, 
die de secrctarC'ssf' t0lk0ns vnn te vo
ren doorgenomen h:>rl. 

In april werd \\'eer 00n hijPPnkomst 
f(ehouden, ten huize v:m een der le
den, nu mevr. d0 Hoop-HamminE!h te 
Kl<'in Garnwcrd. w:wr weer ren hoog 
percentage v:::~n d0 vrotnliiC'no:rn<'p r1nn-

\Vii harlden dE'Z<' keer ,<?;een vragcn
liist tP beband<'lPn, zo scbrijft de see
retaresse. mr-vr. nrot1V·.rens-Wiik, maar 
er \V8ren g·eno0~ 0nclere zaken te be
spreken, o.a. rlc gunstige uitslag van 
de Tweede Kamerv<'rki<'zing en onze 
bezoeken aan dr vE'rschillende spre
kers op de propag::mdavere;aderingen 
in de ondercentrale West0rkwartier in 
de provincie Groningen; de ,innrliikse 
gewestelijke bii<'enkomst van d<' Vrou
wen in de V.V.D. (let op, andere pro
vincies! J. S.) en de rede van prof. 
Oud in het stampvolle Beursgebouw; 
de laatste twee vergaderingen in de 
stad Groningen gehouden. 

Mevrouw Wiersum-de Jong vertelde 
weer van haar werk als lid van het 
Comité voor Vrouwelijke Hulpverle
ning. 

Zo ziet men, dat het mogelijk is sa
men te komen zonder spreekster. Zou 
het zelfs geen aanbeveling verdienen 
in elk geval af en toe zo'n "praatbij
eenkomst" te houden? Het bestuur 
zou tevoren wat gesprekspunten kim
nen verzamelen en dan komen de ton
gen wel los . 

Tenslotte is er nog de mededeling, 
dat de afdeling Ezinge aan de vrou
wengroep een subsidie van f 50,
heeft gegeven, wat wij hier met ge
noegen en waardering vermelden; te
vens als zachte wenk aan sommige 
afdelingspenningmeesters. 

J. H.S. 
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DE GEESTELIJI(E INFLATIE 
VAN DEZE TIJD 

r 
VliJHElD EN 
DEMOCRATIE 

Weekblad van de VolksparliJ 

VriJheld en Democratie 
voor 

Vrijer baan 
(Van een bijzondere medewerker) 

Een van de verontrustende symptomen 
van het moderne wetenschappelijke en 
technologische tijdperk is de inflatie == 
inflare, een woord dat eigenlijk "opbla
zen" betekent. De fabel van Phaedrus 
vertelt immers reeds van de kikker die 
zich tot een os trachtte op te blazen. 

De economen zijn het noch over de 
oorzaken noch over de voor- of nadé
len van '"opgeblazen" geld eens; de lite
ratuur over dit onderwerp is even uitge
breid als tegenstrijdig. De lange reeks 
van geleerden, staatslieden, politici, werk
gevers en werknemers die zich in de loop 
van vele eeuwen met dit vraagstuk bezig 
hield heeft geen overeenstemming be
reikt over de oorzaken en gevolgen van 
onstabiel geld. 

Met het oog op deze internationale war
winkel van wetenschappelijke economi
sche, politieke en sociale tegenstrijdighe
den rijst de vraag in hoeverre inflatie een 
verstandelijke of geestelijke achtergrond 
heeft. Zijn m.a.w. het individu en de door 
hem georganiseerde samenleving niet de 
slachtoffers van een verstandelijke of 
geestelijke "opgeblazenheid"? De lezer 
vergeve dit afschuwelijke maar duidelij
ke woord. 

Het antwoord op deze vraag luidt naar 
onze mening bevestigend. Men staart zich, 
in het algemeen gesproken, blind op de 
"wonderen" van wetenschappelijke, tech
nische en materiële vooruitgang, en daar
om wordt niet beseft dat er aan deze voor
uitgang veel, zéér veel, hapert. De "won
deren" van wetenschap en techniek ver
blinden de samenleving o.a. voor het feit, 
dat de veel geprezen materiële of uiter
lijke vooruitgang gepaard gaat met stil
stand in de morele, zedelijke of ethische 
sfeer, zodat de moderne mens, evenals 
voorheen het geval is geweest, aan een 
!paatschappelijke "toren van Babel" 
bouwt. 

* * 

Economische inflatie moet in wezen het 
symptoom of het resultaat zijn van ver
standelijke of geestelijke krachten, welke 
economische of monetaire factoren in be
weging zetten. Zonder menselijke infla
toire impulsen is een geld-, loon-, of prij
zeninflatie niet denkbaar. In de loop van 
de eeuwen heeft de geestelijke of ver
standelijke "opblazerij" er toe geleid, dat 
de samenleving, dank zij haar verbijste
rende wetenschappelijke en technische 
vooruitgang - om met Huizinga te spre
ken - aan verzwakking van oordeel is 
gaan lijden. 

Men beseft niet, of althans niet vol
doende, dat, zoals de Russische geleerde 
Berdjajew het formuleert: de moderne 
techniek, en met haar de moderne weten
schap, het menselijk leven ontmenselij
ken en de mens geheel in een technische 
functie veranderen. 

Niet voldoende wordt erkend, dat ver
heffing of volmaking van beschaving of 
cultuur alleen mogelijk zijn wanneer haar 
zedelijke, morele of ethische ontwikkeling 
gelijke tred houdt met haar wetenschap
pelijke, verstandelijke of geestelijke pres
taties. 

Het valt niet te loochenen, dat de we
tenschappelijke en technologische voor
uitgang van deze eeuw gepaard is gegaan 
met morele of zedelijke stilstand. Deze 
bittere realiteit wordt echter door de 
heersende geestelijke inflatie zodanig ver
sluierd, dat zij ons o.a. doet vergeten dat 
de slachtingen, vernietigingen en marte
lingen van de "beschaafde" twintigste 
eeuw het barbarisme uit vroegere tijdper
ken volkomen in de schaduw stellen. 

Hoewel de maatschappelijke problemen 
en spanningen dagelijks toenemen, wordt 
bewust of onbewust verondersteld, dat 
deze problemen en spanningen weten
schappelijk en technisch opgelost kunnen 
worden krachtens de een of andere vorm 
van organisatie. 

Tegenwoordig zijn super-organisatie en 
super-organen zelfs aan de orde van de 
dag, hoewel de super-mensen uiteraard 
ontbreken. Deze generatie lijdt als het wa
re aan een bureaucratisch-organisatorisch 
messianisme. 

Dat de ontwikkeling van wetenschap en 
techniek zonder evenredige morele of ze
delijke vooruitgang slechts uiterlijke ver
schijnselen zijn, wier innerlijke of zede
lijke voosheid zich onvermijdelijk zal ma
nifesteren, wordt dank zij de geestelijke 
inflatie over het hoofd gezien. 

* " * 
Er is niets nieuws onder de zon. Niet al
leen in de Bijbel, maar eveneens in voor
Christelijke godsdiensten en filosophieën 

voor de morele krachten! 
is met klem gewaarschuwd tegen maat
schappelijke constructies en ontwikkelin
gen, welke niet berusten op deugdelijke 
zedelijke fundamenten. Niettemin i'S de 
maatschappij in de loop van de eeuwen 
wetenschappelijker en veelomvattender 
geworden, terwijl haar morele of zedelijke 
basis allerminst is versterkt of vernieuwd. 
De bovenbouw neemt, om zo te zeggen, 
dagelijks in omvang toe, terwijl het fun
dament niet wordt verbeterd; een ondeug
delijke en gevaarlijke constructie. 

In dit tijdperk van atomische vernieti
gingsmiddelen is het meer dan ooit nood
zakelijk, dat aan de verwarrende en on
dermijnende krachten van geestelijke in
flatie meer aandacht wordt besteed dan 
aan de problemen, welke door geldont
waarding ontstaan. Dat zulks tot dusver 
niet geschiedt, is verontrustend en teke
nend voor de omvang der geestelijke in
flatie. Churchill schreef vóór Wereldoor
log II: 

"Het valt niet te betwisten, dat ter
wijl de mens met toenemende en on
metelijke spoed kennis en macht verza
melt, zijn deugden en wijsheid in de 
loop der eeuwen geen verbetering to
nen". 

terwijl hij in 1945 o.m. in het Lagerhuis 
verklaarde: 

"Iedereen beseft hoezeer de weten
schap de menselijke deugd overtreft". 

Jammer genoeg heeft zelfs deze grote 
staatsman het daarbij gelaten en niet ge
poogd in de na-oorlogse periode de ont
wikkeling van maatschappelijke deugd en 
wijsheid te bevorderen. Intussen neemt 
de belangstelling toe voor de morele, ze
delijke of ethische elementen ·van de 
maatschappij. De professoren Böhler en 
Ranselman hebben gepleit voor morele 
verheffing van het individu en voor "gees
telijke hygiëne" in de samenleving. 

In het septembernummer 1958 van het 
Amerikaanse tijdschrift "Fortune" waar
schuwt de theoloog Dr. Finkelstein voor 
een groot gevaar: het morele verval en 
pleit ook hij voor een beter begrip van 
de morele of zedelijke wereld. In ons land 
heeft de Orde van Raadgevende Inge
nieurs zich op haar jaarlijkse bijeen
komst afgevraagd of de Westerse cultuur 
ondergaat in de techniek, of wij het ma
chine-wezen ervaren als de nadering van 
een onheilspellende onweersbui en of wij 
ons doodarm voelen tussen de resultaten 
van het menselijk vernuft. 

Ook andere verenigingen of stichtingen 
houden zich bezig met de zedelijke lou
tering van mens en maatschappij. Maar 
helaas is de publieke en .... politieke opi
nie nog niet doordrongen van de geva
ren, die anno 1959 voortspruiten uit ver
standelijke of geestelijke inflatie en de 
daarmede gepaard gaande materiële en 

organisatorische overwaardering. 
De problemen, spanningen, conflicten 

en .... uitvindingen, waarmede de samen
leving vandaag wordt geconfronteerd, zijn 
echter van zodanige aard, dat men als 
het ware tot vermenselijking en ver
innerlijking gedwongen wordt, en er dus 
meer begrip kan ontstaan voor de morele 
crux der maatschappelijke verhoudingen. 

Naar gelang deze morele evolutie voort
schrijdt en de zedelijke hygiëne toeneemt 
kunnen op de lange duur de onbeschaafde 
spanningen en conflicten in beschaafde 
ontspanning en harmonie verkeren. Het 
is in onze eeuw van super-vernietigings
middelen noodzakelijk, dat de verloren 
tijd met "super-snelheid" wordt inge
haald; de wetenschappelijke en technische 
apparatuur zijn voor dit doel ruimschoots 
voldoende. 

Wordt deze apparatuur niet tijdig en 
doeltreffend ingeschakeld, en blijft de sa
menleving voorthollen op de bekende en 
gebruikelijke paden van egocentrisch ma
terialisme, dan heeft zij de jammerlijke 
gevolgen van dit verzuim alleen en uit
sluitend aan zichzelf en haar leiders te 
wijten, en niet aan bepaalde systemen of 
"ismen". 

Er is inderdaad niets nieuws onder de 
zon, zelfs niet in het moderne weten
schappelijke en technologische tijdperk. 
Het individu en de door hem georgani
seerde samenleving behoeven zedelijke 
verjonging, een therapie die reeds twin
tig eeuwen geleden werd aanbevolen door 
een goed en wijs man: "Gij moet verjongd 
worden in Uw zedelijk inzicht". (Efez 
4-24). 

* * 

Het teleurstellende verloop van de ka
binets-{in) formatie bewijst hoezeer een 
zedelijke of morele verjonging in ons land 
noodzakelijk is. Voor hen die niet ziende 
blind zijn is het duidelijk dat in politicis 
- ondanks fraaie en veelbelovende con
fessionele en socialistische leuzen -
groeps- en partijbelangen, d.w.z. het de
moraliserende egoisme en materialisme, 
de hoofdschotels zijn van de onverteer
bare politieke spijskaart. Het is een ge
lukkig verschijnsel dat blijkens de verkie
zingsresultaten het geloof in zulke vage 
en .... loze leuzen begint te tanen. 

Het is te hopen dat de publieke opinie 
in de toekomst nog intensiever zal be
seffen dat de noodzakelijke zedelijke, mo
rele en.... politieke loutering en daar
mede het algemeen welzijn het beste ge
diend worden door hen die niet geloven 
in de verzuilde broeikast-atmosfeer van 
een kwasi-beschermend, bureaucratisch 
en inflatoir dirigistisch-etatisme. 

De morele kracht van een volk kan al
léén in een vrije atmosfeer gedijen en 
groeien; het liberalisme beoogt aan deze 
morele krachten vrijer baan te schenken, 
om aldus de geestelijke inflatie te bestrij
den. E. H. 
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VERMOGENSBELASTING 

EN KLEINE BEZITTE:RS 
De heer J. van de r B ij, te Arnhem, 

schrijft ons: 
Met het artikel van de heer Louwes in 

uw blad van 2 mei j.l. "Kan de vermo
gensbelasting nog gehandhaafd worden 
of moet zij verdwijnen?" ben ik het vol
komen eens. 

In mijn ogen is deze belasting voor zo
ver zij wordt geheven van kleine bezit
ters met gering inkomen hoogst onso
ciaal, daar zij met de draagkracht geen 
rekening houdt. 

Voorzover zij tot verkoop van bezit 
dwingt is zij, evenals de successiebelas
ting onmaatschappelijk, want zij onder
graaft de bestaansmogelijkheid van nut
tige maatschappelijke groepen. Vooral 
denk ik hierbij aan eigengeërfde boeren, 
zelfstandige ambachtslieden en indu
strieëlen, huiseigenaren, enz. 

Toch geloof ik, dat, gezien de politieke 
constellatie, er weinig kans is op af
schaffing. Dit zou koren zijn op de pro
pagandamolen van onze tegenstanders. 

Een voorstel om de vermogensbelas
ting aftrekbaar te maken voor de in
komstenbelasting zou meer kans van 
slagen hebben en een gedeelte van de 
moeilijkheden oplossen. • 

In elk geval was het dan onmogelijk, 
dat iemand aan inkomsten- en vermo
gensbelasting tezamen meer betaalt dan 
zijn gehele inkomen bedraagt. 

Als het doel van de heer Louwes blijkt 
niet bereikbaar te zijn, streve men voor-: 
lopig naar dit meer beperkte doel. 

ONS VERKIEZINGSFONDS 
Ook deze week kan ik weer melding 

maken van een nagekomen gift ten bate 
van ons Verkiezingsfonds en wel van de 
Afdeling Weesp ten bedrage van f 55.-. 

Ook aan deze afdeling mijn hartelijke 
dank! 

Sidney J. van den Bergh, 
Penningmeester. 

Boeien.d betoog van 
j aarver~: aderin.g 

mr. de Wilde tijderts de 
Centrale Zwolle 

De Liberalen hebben in de toekomstige 
constellatie een wezenlijke taak. 

Met deze woorden van het Eerste Ka
merlid mr. J. A. de Wilde is diens rede 
op de jaarlijkse algemene vergadering 
van de centrale Zwolle van de VVD 
precies gekenmerkt. 

Het is een goede gewoonte van de 
Centrale Zwolle om de Jaarvergadering 
af en toe in een andere plaats te hou
den. Dit jaar was Emmeloord in de gele
genheid .deze bijeenkomst te organiseren 
en de afdeling heeft dit voortreffelijk ge
daan met de medewerking van de VVV 
aldaar. 

's Morgens werd er een excursie door 
de nieuwe polder gehouden, waarbij de 
belangstellende leden uit de provincie 
Overijssel veel interessante bijzonderhe
den van de polder getoond werden. Van 
"'t Voorhuys" te Emmeloord ging de 
tocht via het dieselgemaal bij Urk naar 
het bedrijf van de heer van. de Weele, 
waar alle machinis, die bij een modern 
groot landbouwbedrijf horen bedrijfsklaar 
stonden opgesteld. Vele nieuwe zaken 
werden getoond. De familie van de Wee
Ie toonde begrip voor het grote pro
gramma dat nog moest worden afge
werkt, door op een heerlijke portie soep 
en alsof het de gewoonste zaak betreft 
op een aardappelen-bedrijf, bovendien 
nog op patates frites te tracteren. 

van de 
Na deze prettige ontvangst ging de 

tocht door het tuinbouwgebied bij Ens, 
naar Voorst en vervolgens met een grote 
boog weer naar Emmeloord. Hierna be· 
gon de Jaarvergadering, waarvan de ver. 
slagen snel werden afgehandeld om tijd 
te winnen voor het belangrijkste, n.l. de 
rede van de heer de Wilde, die op zijn 
bekende geestige en onderhoudende ma
nier het vrij talrijke gehoor meer dan 
een uur wist te boeien. 

Na een korte kenschetsing van de be
staande politieke partijen, waarbij hij de 
teruggang van de confessionele partijen 
verklaarde, kwam spr. op de thans be
staande situatie. Het gaat nu eenmaal 
tusen twee dingen: gaan we verder op de 
weg van de socialisten of is er een moge
lijkheid om door meer verdraagzaamheid 
tot een oplossing te komen, waarbij 
het particulier bezit en initiatief gewaar
borgd wordt. 

In de afgelopen periode zijn vele 
belangrijke beslissingen eenvoudig uit
gesteld totdat men tenslotte de SER om . 
advies heeft gevraagd, Dit advies is nu 
uitgebracht en de toekomstige regering 
moet nu wel beslissingen nemen, Vooral 
op het gebied van de subsidies en de 
huren. Het is van eminent belang, dat er 
een homogeen kabinet gevormd wordt, 
met de moed om weinig populaire maat-

regelen te nemen. Dit verklaart ook de 
angst van sommige partijen om weinig 
spectaculaire ministeries te bezetten. De 
VVD heeft zich hier van haar beste zijde 
getoond, door bereid te zijn het ministe
rie van Defensie voor haar rekening te 
nemen. 

Spr. verklaarde duidelijk waarom ver
schillende pèrsonen voor het ministers
ambt hebben bedankt, met als achter
grond de moeilijkheden in eigen partij. 
Hij herhaalde nogmaals de noodzakelijk
heid van een homogeen kabinet, dat een 
keuze moet doen de weg op te gaan 
van een politiek op basis van de particu
liere eigendom, waarbij de overheid een 
complementaire taak heeft, of collecti
visme. Een andere mogelijkheid is er 
niet. 

Hierna werden diverse vragen ge
steld. 

Tot slot spoorde de heer de Wilde de 
leden aan toch vooral steeds onze begin
selen duidelijk naar voren te brengen, 
zodat onze tegenstanders, maar ook de 
kiezers in het algemeen een juiste voor
lichting krijgen. 

Het komt veel voor, dat een voorstel 
van VVD-zijde met gehoon wordt ont
vangen, maar na korte of lange tijd komt 
hetzelfde voorstel van de andere zijde en 
wordt het aangenomen. 
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en DEMOCIATIE 
Gecamoufleerde 

'Woningnood 
(Zie pag. 3) 

Oe socialistische ~begroeting' van het Kabinet-Oe Quay 
Het nieuwe Kabinet, waarin 

voor de eerste maal sedert 
het einde van de oorlog geen so
cialisten zitting zullen hebben, is 
in de socialistische pers weinig 
vriendelijk begroet. 

Dit wekt geen verwondering en 
wij treuren daar ook helemaal niet 
om. De Partij van de Arbeid voelt 
zich nu de "oppositie" en daar zal 
zij dankbaar gebruik van maken. 

Menig socialist stelt zich daar 
veel van voor. De gedachte: oppo
sitie is a l t ij d voordelig, is nu 
eenmaal tamelijk wijd verbreid. 
Toch gaat zij niet altijd op, het
geen, om nu alleen maar bij het 
jongste verleden te blijven, het 
voorbeeld van de anti-revolutio
nairen duidelijk aantoont. 

De anti-revolutionairen hebben 
gedurende de jaren, dat zij in de 
onderscheidene Kabinetten heb
ben gezeten, inderdaad in belang
rijke mate aan stemmen en zetels 
ingeboet. maar ...... in de tijd, ge-
durende welke zij oppositie waren, 
was het beeld voor hen vrijwel ge
lijk. 

Zoals een vooraanstaand woord
voerder van de anti-revolutionai
ren het destijds zelf spijtig moest 
vaststellen: "Toen wij in de oppo
sitie waren, gingen wij achteruit 
en nu wij in de Regering zitten, 
gaan wij óók achteruit". 

Wij hebben oog voor de tragiek 
van het geval en het is ook geens
zins onze bedoeling, daarop nu 
verder in te gaan. Wij wilden er 
echter de aandacht op vestigen, 
dat het in de politiek niet zo een
voudig ligt en dat niet alles vol
gens een vast schema verloopt. 

Wij willen tevens de hoop èn de 
verwachting uitspreken, dat w ij 
bij de volgende verkiezingen met 
voldoening zullen kunnen vast

stellen: "Toen wij in de oppositie 
waren, gingen wij vooruit en nu 
vooraanstaande geestverwanten 
van ons in de Regering hebben ge
zeten, zijn we w e e r vooruit ge
gaan". 

* * * 

De Partij van de Arbeid gaat 
dus in de oppositie en wij 

voelen ons niet geroepen, haar 
daarb~j van advies te dienen. 

Toch moet het ons van het hart, 
dat wij er niet zeker van zijn, dat 
zij deze rol met takt zal weten te 
spelen. Deze twijfel komt bij ons 
op, nu wij gezien hebben, hoe reeds 
de eerste reacties in deze kring 
zijn op het nieuwe Kabinet. 

ATTENTIE!! ATTENTIE!! 

Luistert op vriidag, 29 mei 
a.s., over de zender Hilver
sum I (402 m), van 19.20-
19.30 uur naar 

.,DE STEM VAN DE V.V.D." 

Het fraaiste in dit opzicht maakt 
het "Vrij Nederland", het (onaf
hankelijk) socialistische week
blad. 

Dit blad van een richting, welke 
wat beruchte Kabinetsformaties 
betreft wel heel veel boter op het 
hoofd heeft, begint al meteen met 
grof geschut in de koppen: "De 
stuntelige Kabinetsformatie" en: 
"Nederlandse kiezers bij de neus 
genomen". 

In het artikel zelf struikelt men 
over de herhaling van het woord 
"blunder" en prof. Beel maakte 
volgens het blad zelfs een "onher
stelbare blunder". Die onherstel-
bare blunder is dan ...... dat prof. 
Beel, als informateur-bemiddelaar, 
het eerst mr. Burger ontving en 
niet het eerst prof. Romme! 

Het treffendste is echter de so
cialistische zelfingenomenheid, 
waarvan het blad blijk geeft op 
een wijze, die, als men het langs 
deze kant denkt te kunnen spelen, 
de P.v.d.A. beslist geen winst 
zal opleveren. 

De P.v.d.A., zo stelt het blad na
melijk vast, heeft "het land een 
reeks van ministers opgeleverd 

van een kwaliteit, waaraan alle an
dere partijen tesamen niet kunnen 
raken". 

En tenslotte voorspelt het dan, 
dat ook de politiek onervarenen nu 
wel spoedig zullen bemerken de 
"zegeningen van het bewind van 
deze eerste na-oorlogse conserva
tieve regering" ! 

* * * 
"Het Parool" doet het wat 

kalmer aan, maar de lijn 
der redenering is toch precies de
zelfde, evenals trouwens die van 
"Het Vrije Volk". Het Parool ge
waagt van "de toch wel bijzonder 
katterige voorgeschiedenis van dit 
met moeite en zuchten tot stand 
gekomen Kabinet" en het meent, 
dat er geen reden is om met hoog
gespannen verwachtingen het op
treden van "deze confessioneel
liberale concentratie" tegemoet te 
zien. Gejuich kan er, naar het blad 
meent, in elk geval alleen maar 
worden aangeheven in de kring 
van hen, die meenden, dat het 
hoog tijd was het over een heel an
dere boeg te gooien en een heel 
andere koers te varen dan tot nog 
toe. 

Voor het overige wacht het (on
afhankelijk) socialistische blad 
"zonder veel vertrouwen" op de 
woorden en vooral de daden van 
het Kabinet-De Quay. 

Dat "Het Vrije Volk" helemáál 
zonder vertrouwen is, behoeven 
we nauwelijks te vermelden. Dat 
het Kabinet "een duidelijk behou
dend karakter heeft" is voor het 
blad vanzelfsprekend, want ........ . 
er zitten drie V.V.D.-ers in! En 
niet alleen dat die drie V.V.D.-ers 
er w e 1 in zitten, maar er zit 
niet één man in uit het C.N.V. en 

de K.A.B. En hoe zou een Kabinet 
voor het Vrije Volk "progressief" 
kunnen zijn, wanneer er geen "ver
tegenwoordiger" van een vakbond 
in zit? 

En tenslotte was aan dit alles 
reeds vooraf gegaan de stem van 
i r. H. V o s, vice-voorzitter 
van de Partij van de Arbeid, die 
voor de televisiekijkers krokodil
lentranen stortte over het feit, 
dat de P.v.d.A. "in de oppositie 
was gedrongen". 

Terecht, naar wij menen, bracht 
"Het Vaderland" in herinnering, 
dat de heer Vos de linkervleugel 
in zijn partij vertegenwoordigt en 
dat het van zijn standpunt uit 
waarheidsgetrouwer was geweest, 

wanneer hij er zijn v r e u g d e 
over had uitgesproken, dat de 
P.v.d.A. nu in de oppositie is. 

"' "' * 

De vorige week beredeneer• 
den wij van het positievtt 

uit, dat dit Kabinet - waaryan 
ook wij de daden natuurlijk verdel" 
moeten afwachten - om te begin· 
nen zeker ons vertrouwen verdient. 

Deze week kunnen wij datzelfde 
doen van het negatieve uit. De 
nervositeit en geïrriteerdheid in 
P.v.d.A.-kring, dat dit Kabinet 
toch is tot stand gekomen, kun
nen bij o n s het vertrouwen 
slechts versterken. 

A.W.A. 

DE VOS EN DE DRUIVEN 

Jean de la Fontaine, zeer vrij vertaald 

Hein V os. Pee uan de Ajer 
Zag in. de hoogte druiuen hangen 
Ze waren rijp. maar hij zag ze 

Quajer. 

Er van te smullen was zijn ucrlangell 
Hij sprak dramatisch: 
Omdat hij er toch niet bij kon. 
"Ze zijn te zuur en ondemocratisch''• 
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Liberale actuele . . 
VlSle op onderwijsproblemen (IV) 

De verhouding tot 
nog eens 

de hijzondere 
geanalyseerd 

school 

BELANCRIJKE ROL J7 AN DE OVERHEID 
Een belangstellend lezer, die zei overtuigd te zijn, dat hij namens vele andere voor

standers van de openbare school sprak, heeft mij gevraagd aandacht te willen schenken 

aan het vraagstuk van de nieuwe bestuurs- en beheersvorm van de openbare school. 

Ik hoop t.z.t. een uitvoerig en gedocumenteerd overzicht te geven van wat in liberale 

kring daaromtrent is opgemerkt en wordt voorgestaan. De zaak is nl., dat dit vraag

stuk uitermate ingewikkeld en bovendien nog altijd in studie is bij een destijds in

cestelde commissie. 

Wel wil ik hier reeds opmerken, dat sinds 1946 de liberalen zich voorstanders hebben 

getoond van een zodanige bestuurs- en beheersvorm, die enerzijds het wezenskenmerk 

van het Overheidsbeheer behouden en anderzijds meer zorg en bestuurlijke aandacht 

mogelijk maken dan thans het geval is. 

Hoewel dit onderwerp in het beginsel
program der partij niet uitvoerig wordt 
toegelicht en eveneens in de brochure 
"Opgaande lijnen" geen nadere bespre
king heeft verkregen, wil ik er de aan
dacht op vestigen, dat in het commentaar 
op het gemeente-program 1949 door mij in 
de onderwijsparagraaf er op gewezen is, 
dat de VVD met grote belangstelling de 
ontwikkeling volgt en het een verheugend 
feit acht, dat in de nota van het N.O.V., 
Volksonderwijs, de Nederlandse Ouder
raad en 't Nut vervatte wensen de onver
deelde instemming hebben van die vier 
organisaties. 

Overigens: ik acht dit alles een logisch 
uitvloeisel van hetgeen in art. II van het 
beginselprogram terzake van het open
baar onderwijs en de plaats van de open-
bare school in ons staatsbestel wordt op
gemerkt. Men leest daar immers o.m. dat 
de partij het in de eerste plaats nodig 
acht, dat het beheer der openbare school 
wordt gelegd in handen van organen, sa
mengesteld uit voorstanders van openbaar 
onderwijs. 

Mij dunkt, dat dit duidelijk genoeg is. 
En voor wie het nog duidelijker wil, de 
partij "verlaagt, dat ruime aandacht zal 
worden besteed aan de inschakeling van 
ltet ouder-element, opdat met de verlan
cens der ouders ten opzichte van onder
wijs en opvoeding zoveel mogelijk reke
ning zal kunnen worden gehouden". 

Geen negatieve wensen 

Deze liberale wensen en verlangens zijn 
niet gericht tegen de positie van het bij
zonder onderwijs; zij tasten dit onderwijs 
In geen enkel opzicht aan. Het is nodig, 
dit telkens met nadruk op te merken: 

\.. 

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 

Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen 

immers, zoals ik al meermalen te kennen 
gaf, de strijd vóór de openbare school ge
lijk de liberalen die willen voeren en 
zullen blijven voeren is geen strijd te
g e n het bijzonder onderwijs, omdat het 
liberalisme zonder enig voorbehoud het 
beginsel van de vrijheid der ouders bij 
het kiezen van de school voor hun kinde
ren aanvaarden en tenvolle eerbiedigen. 

Anderzijds mag en moet worden ver
wacht, dat de voorstanders van het bij
zonder onderwijs zich niet zullen verzet
ten tegen hetgeen de voorstanders van 
het openbaar onderwijs ·voor dit onder
wijs trachten te bereiken. Ik heb dan ook 
nooit goed begrepen waarom woordvoer
ders van confessionele partijen ernstige 
bedenkingen konden uiten tegen dit stre
ven. 

zO,om een enkel voorbeeld te noe
men, de heren Stokman en Tilanus in 
1947 tijdens de behandeling van de be
groting van Onderwijs, K. en W. voor 
1948. "Wanneer men in die kringen (van 
het openbaar onderwijs. vM) werkelijk 
energie heeft en men wil, dat de ouders 
invloed hebben op de school, dan is er 
maar één weg: Een oudervergadering bij
eenroepen en de nodige gelden bijeen 
brengen om de waarborgsom te kunnen 
storten, dan kan men de openbare school 
overnemen en volledige zeggenschap 
daarover verkrijgen", aldus de heer Tila
nus. En even later: "Wil men werkelijk, 
dat de belangstelling van de ouders voor 
het openbaar onderwijs zal toenemen, laat 
men dan de school overnemen en er een 
neutrale bijzondere school van maken". 

Zeer terecht heeft de woordvoerster 
van de liberalen, mevr. Fortanier-de Wit 
toen nog eens duidelijk uiteengezet, dat 
het wezenskenmerk van de openbare 
school het Overheidsbeheer is, doch dat 
niet behoeft in te sluiten een beheer, zo
als op het ogenblik is geregeld. "Denk
baar is, dat een vorm gevonden wordt, 
waarbij de ouders meer in directe vorm 
worden betrokken bij de bestuursvorm. 

De ontwikkeling van het gehele staat
kundige en maatschappelijke leven wijst 
in de richting van voorschakeling van be
langhebbenden en deskundigen. Of dit 
voor het openbaar onderwijs ook moge
lijk en wenselijk is, is zeker de overwe
ging waard". 

Versus de heer Tilanus 
Tegenover de mening van de heer Tila

nus (en van hen, die er precies zo over 
denken), dat de voorstanders van open
baar onderwijs de gedachte koesteren, dat 
door het creëren van nieuwe bestuurs
organen voor het openbaar onderwijs de 
achteruitgang van het openbaar onder
wijs in de laatste jaren zou kunnen wor
den gestuit, zou ik de opvatting willen 
stellen, die meer in overeenstemming is 
met de ware bedoelingen. 

Wanneer de achteruitgang van het open
baar onderwijs in de laatste jaren het ge-

volg is van het feit, dat steeds meer 
ouders op grond van levens- en wereld
beschouwing hun kinderen naar een con
fessionele school sturen, zal een nieuwe 
bestuursvorm voor de openbare school 
deze ontwikkeling niet kunnen voorko
men. 

Wanneer evenwel iedere verkiezings
uitslag aantoont, dat een partij, die de 
openbare school de haar toekomende 
plaats en belangstelling wil schenken, 
zonder afbreuk te doen aan het recht op 
de vrije schoolkeuze, versterkt naar vo
ren treedt, mag men aannemen, dat deze 
gang van zaken dan ook inderdaad tot 
meer kansen op vervulling van die wen
sen leidt. 

Wanneer daarenboven blijkt, dat de 
achteruitgang van de openbare school me
de een gevolg is van ongunstige omstan
digheden, die ongetwijfeld bij een verbe
tering van de bestuursvorm zouden ver
dwijnen, moet het ieder onbevooroordeel
de duidelijk zijn, dat het streven naar een 
nieuwe beheersvorm voortvloeit uit het 
verlangen het openbaar onderwijs te die
nen. 

Moet in ons land het dienen van om 
het even welke zaak dan altijd maar be
tekenen het bestrijden van wat anderen 
dienen? 

Strijd voor en tegen 

Ik heb het al herhaalde malen betoogd 
en ik zal het blijven betogen: er is geen 
sprake van een strijd tégen het bijzonder 
onderwijs, maar uitsluitend van een strijd 
vóór het openbaar onderwijs. Niemand 
zie in een krachtige behartiging van het 
bijzonder onderwijs - het recht en de 
plicht van elke voorstander van dat on
derwijs - een bestrijding van de openbare 
school. Maar men moet ook omgekeerd 
de moed weten op te brengen de zaken 
zo te zien. 

Er zijn diverse omstandigheden, die de 
openbare school kwetsbaar doen zijn en 
haar bloei kunnen belemmeren. Ik wil 
er hier enkele noemen. 

Daar is allereerst het feit, dat aan deze 
school leerkrachten kunnen worden be
noemd, die niet het vertrouwen hebben 
van de ouders. Het is zelfs mogelijk, dat 
personen in deze scholen werkzaam zijn, 
die geen voorstander zijn van het open
baar onderwijs. Een ander voorbeeld: de 
Overheid kan, tegen de wensen van de 
ouders in, het geven van lessen in een 
vreemde taal bijv. door de betrokken 
leerkrachten, verbieden, in de school en 
daarbuiten. 

De Overheid kan boventallige leer
krachten aanstellen om de klasse-bezet
ting te verlagen, doch kan dit ook nala
ten, als zij van oordeel is, dat tengevolge 
van de gelijkstelling, zulks tot te hoge 
uitgaven leidt. De ouders kunnen in dit 
laatste geval niet door bijdragen zelf een 
leerkracht bekostigen, immers zij benoe
men niet en kunnen ook niet doen-be
noemen. 

De Overheid kan de kosten per leer
ling van het openbaar onderwijs drukken 
- hetgeen tevens tot een ongunstige toe-
stand voor de in die gemeente bestaande 
bijzondere scholen kan leiden - en daar
mee de bloei van de openbare school be
lemmeren. 

De Overheid kan doof blijven voor de · 
wensen van de openbare school en haar 
voorstanders of zo lang met voorzienin
gen traineren, dat leerkrachten naar el
ders solliciteren en ouders hun kinderen 
ten lange leste van school nemen. 

Wat de overheid 
nog meer kan doen 

De Overheid kan het initiatief nemen 
tot stichting van nieuwe openbare scho
len in nieuwe stadswijken, maar zij kan 
ook de zaken op hun beloop laten, hetgeen 
tot gevolg kan hebben, dat een school
vereniging "net een slag vóór is". De 
Overheid kan lang aarzelen alvorens een 
vroeger gesloten openbare school weer 
op te richten. 

Geen gemeentelijke Overheid kan, ge
steld dat zij voorstandster is van open
baar onderwijs, zo maar eens op het 
grondgebied van een nabijliggende ge
meente een openbare school stichten, 
maar een schoolbestuur, dat in een grote 
gemeente een leerlingenaantal moet heb
ben overeenkomstig de eisen, die daar
voor gelden, kan vlak in de nabijheid in 
de kleinere buurgemeente, waar minder 
leerlingen vereist zijn, wel een school 
stichten. 

De gemeentelijke overheid zal door
gaans de cursusaanvang van het school
jaar stellen op een tijdstip of hoogstens 
twee, elk schoolbestuur kan meer tijd
stippen vaststellen. 

Zo komt het voor, dat sommige bijzon
dere scholen de cursus 1e leerjaar laten 
aanvangen op respectievelijk 1 januari, 
1 maart (of 1 april) en 1 september, het
geen bepaalde voordelen met zich brengt, 
n.l. dat ouders hun kinderen vroeger naar 
de grote school kunnen sturen. Afgezien 
van de vraag, of dit voor de kinderen nu 
wel een voordeel is, blijft het feit be
staan, dat er toch altijd ouders zijn, die, 
als ze dat kunnen hun kind liever al in 
januari dan eerst in september naar de 
lagere school sturen. 

Ik wil allerminst beweren, dat er bij 
het openbaar onderwijs behoefte bestaat 
om een dergelijke gunstige situatie te ver
krijgen, maar dat men er streeft naar 
opheffing van omstandigheden, die men 
niet gunstig kan vinden, acht ik alleszins 
begrijpelijk en verdedigbaar. 

Dat er op het ogenblik in kringen van 
de openbare school optimistische klanken 
worden gehoord, zal, gezien de politieke 
ontwikkeling, stellig geen nadere verlda
ring vergen. 

J. VAN MOURIK 

BIJNA JAAR 

Betonpaal
funderingen 

OOK IN KELDERS 

STALEN PALEN 
DAMWANDEN 

GRONDONDERZOEK 

DE WAALPALEN 
A'DAM, GEN. VETTERSTR. 58, 

TEL. 111810-87414 
R'DAM, THURLEDEWEG 19, 

TEL. 85219 
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* ~"" WEEK to.t WEEK * 
Gecamoufleerde 
woningnood (I) 

De vereniging van leidinggevende ambtena~ 

ren, belast met de uitvoering van de 

woonruimtewet 1947 heeft dezer dagen verga~ 

derd en haar ongerustheid uitgesproken over de 

optimistische manier, waarop tegenwoordig over 

de opheffing van het woningtekort wordt gespro~ 

ken. Er is volgens haar een schokkende tegenstel~ 

ling tussen de werkelijke woningnood en het sta~ 

tistische woningtekort. 

Deze conclusie werd neergelegd in een belang~ 

wekkende rede van de heer A. B. Leeneman, 

hoofd van het Bureau voor Huisvesting van de 

gemeente Apeldoorn, welke deze hield tijdens de 

jaarvergadering van de vereniging. 

Voor hen, die een woning kunnen kopen of een 

hogere huur kunnen betalen, is de woningnood 

geheel of gedeeltelijk opgelost. 

Aan een groqt aantal gezinnen, die niet over 

de middelen beschikken wordt gezegd: wacht 

maar. 

Volgens de heer Leeneman wordt er bij het sta~ 

tistisch vaststellen van het woningtekort onjuist 

gerekend. Bijvoorbeeld wordt volgens hem geen 

rekening gehouden met de kwaliteit van de he~ 

staande woningen, zodat voor de woningvoorraad 

elk bewoond kippenhok en zomerhuisje, elke ba~ 

rak, verbouwde schuur of bewoonde zolder wordt 

meegeteld. 

De statitische cijfers, aldus de heer Leeneman, 

camoufleren de werkelijke woningnood, die schrij~ 

nend tot uitdrukking komt in de uitgestelde hu~ 

welijken van duizenden jonge mens~n. 

Gecamoufleerde 
woningnood (II) 

Blijkens een beschouwing van de heer A. 

Linthorst, directeur van het Huisvestings~ 

bureau te Enschede, werd tijdens de jaarvergade~ 

ring van de hierboven genoemde vereniging de 

vrees geuit, dat het beeld van het statistische wo~ 

ningtekort ook bij diegenen, die geroepen zijn he· 

slissingen te nemen, misleidend werkt. 

Volgens een publikatie van het ministerie van 

Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in ,.Bouw" 

van juni 1958 waren er 208 gemeenten, die geen 

statistisch woningtekort meer zouden hebben. 

Inmiddels is dit aantal nog gestegen. De kans 

bestaat dus, dat over een aantal jaren, aldus 

schrijft de heer Linthorst, het statistische woning~ 

tekort is opgeheven, terwijl de woningnood niet is 

opgelost. Voor de vaststelling van die nood zal 

men dus andere middelen moeten gebruiken. 

De heer Leeneman gaf daarom ook in zijn ü1lei~ 

ding in overweging in elke gemeente, volgens Jan~ 

delijke richtlijnen, een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek naar de werkelijke woningnood in te 

stellen. 

Gecamoufleerde 
woningnood (lil) 

Het is bekend, dat de uitvoerige verslagen in 

de dagbladen over de verklaringen van 

de heer Leeneman onder ons volk op zeer grote 

schaal ongerustheid hebben gewekt. 

Daardoor is er niet zo zeer in technisch, doch 

wel degelijk in psychologisch opzicht een grote 

ongerustheid ontstaan en een bepaald wantrou~ 

wen ten aanzien van de tot nu toe officieel gepu

bliceerde cijfers met betrekking tot de woning~ 

bouw. Cijfers, die in de regel met grote opge~ 

maakte koppen een bepaald optimisme suggereer~ 

den, waarvoor dus in feite geen redelijke grond 

aanwezig is. 

Wij willen hiermee zeggen, dat thans door een 

deskundige een uiterst belangrijk vraagstuk is 

aangesneden, waarvoor in brede lagen van ons 

volk een zeer grote belangstelling bestaat. 

Het ware te wensen, dat dit b~paald alarme~ 

rende vraagstuk op hoog niveau werd bekeken en 

dat er maatregelen werden genomen, die tot een 

juister en eerlijker voorlichting zouden leiden. 

Tenzij de heer Leeneman ongelijk zou hebben, 

hetgeen wij overigens niet geloven. 

Maar mocht dit wel het geval zijn, ook dan zou 

een duidelijke verklaring van de overheid op zijn 

plaats zijn. Wij herhalen een d u i d e 1 ij k e ver~ 

kalring. 

Dus niet een, waarin met statische foefjes wordt 

gewerkt, die door de grote massa niet worden be~ 

grepen. 

Want menverliezenimmer uit het oog: het wo~ 

ningvraagstuk is voor heel ons volk van een groot 

levensbelang. Het is ook e·en vraagstuk, waarmee 

men zich - vooral de jongeren - bij wijze van 

spreken dag en nacht bezighoudt. 

V erkiezingsklap voor Labour 

De jongste gemeenteraadsverkiezingen in 

Engeland hebben voor de Labour Party 

een gevoelig verlies opgeleverd. De Londense 

correspondent van Het Vrije Volk steekt dit in 

een beschouwing niet onder stoelen of banken 

en vertelt zijn lezers, dat de verliezen .. groter en 

gevoeliger zijn dan men aanvankelijk had aange~ 

nomen". 

Het totale verlies bedraagt n.l 322 zetels. 

Niet minder verontrustend is, aldus deze cor~ 

respondent, dat de Arbeiderspartij bij de raads~ 

verkiezingen in Schotland 28 zetels heeft verloren 

en slechts 18 zetels heeft gewonnen. 

Bijzonder interessant is wel in deze beschou~ 

wing, dat ook het nationalisatievraagstuk weer 

eens wordt aangesneden, waaromtrent in de so~ 

cialistische kring nogal een grote verdeeldheid 

schijnt te zijn ontstaan. De correspondent is te~ 

recht van oordeel, dat deze verdeeldheid op de 

gemeenteraadsverkiezingen overigens wel van 

weinig directe invloed zal zijn geweest. 

Niettemin leek het ons de moeite waard op de~ 

ze verdeeldheid wat nader in te gaan. 

Wat willen de Engelse 
socialisten? 

De Londense correspondent van Het Vrije 

Volk deelt o.m. mee, dat een paar dagen 

geleden het z.g. instituut van commissarissen een 

strijd tegen Labour is begonnen, die waarschijn~ 

lijk indruk zal maken op de talrijke aarzelende 

kiezers. 

Genoemd instituut, dat, volgens de correspon~ 

dent, verklaart het Britse bedrijfsleven tegen de 
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Staat te willen beschermen, heeft een groot~ 

scheepse aanval ingezet op een belangrijke, maar 

vage en daardoor juist kwetsbare zin in het par~ 

tijprogramma van de Britse Arbeiderspartij. 

In dit programma getiteld "De toekomst, die 

Labour u biedt" staat, dat zes honderd particulie-' 

re bedrijven het hele economische leven van En~ 

geland overheersen. 

De betreffende zin luidt: "Labour gelooft, dat 

de tijd is gekomen, waarop de openbare controle 

moet worden uitgebreid om te verzekeren, dat be~ 

slissingen van de raden van commissarissen, die 

een vitale invloed op onze economie hebben, op 

één lijn staan met de belangen van het volk". 

Het instituut, aldus gaat de correspondent ver~ 

der, citeert in advertenties die ook in het Labour~ 

blad de Daily Herald zijn verschenen, hoe zes 

prominente socialisten deze zin opvatten. 

Welnu, uit deze uitspraken blijkt een dermate 

grote verdeeldheid, dat wij de ongerustheid van 

de Londense correspondent van Het Vrije Volk 

kunnen begrijpen. En daarom hebben wij dar. 

ook boven dit artikeltje de vraag gesteld, wat de 

Engelse socialisten nu eigenlijk precies willen. 

Zesvoudige verdeeldheid 
ziehier dan wat wij zouden willen noemen de 

zesvoudige verdeeldheid in de Britse La~ 

bour Party. 

Partijsecretaris Morgan Philips zei, dat de par~ 

tij nooit officieel~heeft verklaard nieuwe nationa~ 

lisaties te willen. 

Partijleider Hugh Gaitskell vond, dat Labour 

eerst de algemene verkiezingen moet winnen al~ 

vorens over de te nemen stappen te beslissen. 

De toekomstige minister van Financiën, Harold 

Wilson, zei ronduit, dat de uitbreiding van het 

publieke beheer betekent; nationalisatie. 

De partijvoorzitter van het vorige jaar, Tom 

Driberg, was van oordeel, dat het kapitalisme 

moet worden afgeschaft. 

Volgens Jan Mikardo, dit jaar plaatsvervan~ 

gend voorzitter en na oktober partijvoorzitter, 

moeten de aandelen van de zes honderd belang~ 

rijke bedrijven door de Staat worden opgekocht. 

De toekomstige minister van Buitenlandse Za~ 

wen, Aneurin Bevan, zei, dat het openbaar bezit 

het hart en het centrum is van het socialisme. 

Een staalkaart van meningen, die inderdaad itt 

hun nuancering verdeeld zijn, doch die voor de 

aandachtige lezer en ook dus voor de aandachtige 

Engelse kiezer toch wel een zelfde ondergrond 

vertoont. Moge het waar zijn, dat de leidende En~ 

gelse socialistische heren nog niet precies weten 

wat zij willen, vast staat in elk geval, dat nog 

steeds het oude stokpaardje van de nationalisatie 

wordt bereden. 

Een typisch socialistische karaktereigenschap, 

die ook in ons eigen land geen vreemd verschijn~ 

sel is. 

Voor wie nog mocht denken, dat het met de 

realisering van de socialistische principes nog zo'n 

vaart niet loopt, moge hier het Engelse voorbeeld 

nog eens voor ogen worden gehouden. 
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CHRISr-fELIJKE POLITIEK IN 
LIBERAAL PAR TIJVERBAl~D 

Reactie van proj. Romme • 
lil 

In het vorige nummer van ons blad namen wij het artikel over, dat onze Limburgse 

&"eestverwant mr. dr. J. M. H. Dassen in het "Algemeen Handelsblad" van 6 mei 

J.l. wijdde aan het onderwerp: "Politiek en Katholicisme". In dit artikel leverde dr. 

Dassen in het bijzonder kritiek op een aantal uitlatingen van prof. mr. C. P. M. 

Romme, de fractievoorzitter van de K.V.P. 

Op zijn verzoek heeft de hoofdredactie van het "Algemeen Handelsblad" de heer 

Romme nu gelegenheid gegeven, hierop een korte repliek te geven. 

Dit antwoord-artikel, dat in genoemd dagblad van 14 mei verscheen, laten wij thans 

bier eveneens volgen: 

In het Algemeen Handelsblad van 6 de

" zer komt een artikel voor van mr. dr. 

J. M. H. Dassen onder de titel "Politiek 

en Katholicisme". Hierin wordt medede
ling gedaan van het feit, dat het Week

blad voor Geloofsverkondiging "De Ba

zuin", dat geredigeerd wordt door paters 
Dominicanen uit Nijmegen, in zijn num

mer van 18 april U. een zin heeft aange

haald uit een "Tijd"-verslag van mijn 
verkiezingsrede in Maastricht van 6 

maart 11. en die zin als "uitspraak" mij
nerzijds heeft gehekeld. De bedoelde zin 

luidt: "Prof. Oud's uitnodiging tot de ka

tholieke kiezers van Maastricht om op de 

VVD te stemmen is niets minder dan 
verraad aan het christendom en aan 

Christus". 
Het is niet mijn bedoeling, hierover te 

gaan polemiseren. Want deze "uit-

------ _ . SD!'aak''__is_çlQQJ'Jil.ti__niet_Keçl_a~Il·_. Ik .stel 
er prijs op, dat ook de lezers van het 

Algemeen Handelsblad dit weten - ge

lijk het inmiddels bekend is geworden 

aan de lezers van "De Bazuin". 
Voorts is de redactie van het Algeineen 

Handelsblad zo vriendelijk, mij op mijn 

verzoek de gelegenheid te geven tot uit
eenzetting van wat ik in Maastricht over 
christelijke politiek in liberaal partijver

band wèl heb gezegd. Waar ik weet, dat 

ik de redactie een groot genoegen ermee 
doe, deze uiteenzetting zo. beknopt moge

lijk te houden, beperk ik mij tot dat ge
deelte van het door mij gesprokene, 

waarop de verslag-zin van "De Tijd" 

doelt, maar waarin het wezenlijke van het 
door mij gezegde niet is terug te vinden. 

Ik heb in Maastricht bezwaar gemaakt 
tegen het feit, dat prof. Oud in zijn ver

kiezingsrede daar ter plaatse de VVD bij 
oe katholieken onder zijn toehoorders in

gang heeft willen doen vinden, door de 
christelijke inslag in zijn partij te bena

ärukken. Ik meende zijn gedachtengang 

als volgt juist weer te geven: de VVD is 
een partij van de Westerse bes~having, en 

äe Westerse beschaving is een christelijke 
beschaving; of men Christus belijdt of 
niet, is politiek een onverschillige zaak, 
want het gaat ten deze over de christe

lijke zeden; welnu, de verworvenheden 
van het christendom leven ook in de 
:VVD; ergo kan de christen zich in de 
:VVD volkomen thuis voelen. 

Deze redenering heb ik in Maastricht 
een pijnlijke redenering genoemd, 

äie alleen verklaard kan worden door een 

:wanbegrip met betrekking tot het levende 
christendom, een wanbegrip dat tweeër
lei omvat. 

Het stelt vooreerst het christendom 
voor als een voltooide, als een uitgedien
de zaak. Naar die voorstelling zijn wij 
zedelijk gechristianiseerd. Over verder 
christianiseren valt dus niet te zeuren. -

Maar deze voorstelling verdraagt zich 
niet, aldus mijn Maastrichtse betoog, met 

bet levende christendom. :.Want dit kent 

niet alleen verworvenheden, maar het is 

ook uit en moet steeds uit zijn op nieuwe 

verwervingen. Als ·zuurdesem tot het ein

de der tijden, als groei naar de jongste 
dag, moet het christendom zijn normen 

telkens opnieuw doen werken in alle ver

anderende omstandigheden van de na
tuurlijke orde, moet het zijn zegenrijke 

invloed en werking daarin telkens nieuw 

en opnieuw doen gelden. 

* * 
Ten tweede meende ik als wanbegrip 

te moeten signaleren de afscheu
ring van het christendom van de Chris

tus, of beter gezegd: de wegwerking van 

Christus uit de wereld der christelijke be
schaving, Uitgedrukt in het beeld van de 

wijnstok en de ranken, betekent dit, dat 
de rank van de wijnstok wordt afgesne
den; dat de wijnstok zelf wordt wegge-

-. vaagd.; en dat de dode rank tot christen
dom wordt verklaard. - Hiertegenover 

heb ik gesteld, dat het levende christen
dom, om welks toepassing en dóór
dringing het ook in de politiek gaat, on-
losmakelijk 
sprong en 

Vruchtbare 

verbonden is met zijn oor

bezieling, die Christus is. 

christelijke politiek - die 
ertoe leidt, dat nieuwe verwervingen 

straks ook weer verworvenheden zullen 
zijn voor iedereen, ook voor de niet

christen - kan alleen worden gevoerd in 
de nauwste verbondenheid met de Wijn

stok, die ons steeds opnieuw zijn sappen 

toevoert, welke voor ons beperkte en on-

Het vak van pers

fotograaf hangt 

natuurlijk ook af 

van de plaats wáár 
je staat, maar t.och 
vereist deze opna
me een zeliere 
I<Oelbloedigheid, 
parate activiteit 
voor het kritieke 
moment en een 
goede fotograaf. 

het Algemeen Handelsblad 

geregelde menselijke kunnen en kennen 

onontbeerlijk zijn. 

In dit kader van verweer tegen de libe

rale opvatting, als zou de al of niet be
lijdenis van Christus onverschillig zijn 

voor het voeren van een christelijke poli

tiek, heb ik in Maastricht in het onder
werpelijke deel van mijn toespraak ge

waagd van een uitnodiging tot verraad 

aan het christendom en aan Christus. Ik 
gebruikte dit woord niet voor de uit
nodiging aan katholieken om op een vrij

zinnige politieke partij te stemmen, maar 
wel voor de (uit verkeerd begrip van het 
levende christendom geboren) uitnodiging 

om dit te doen tot versterking en verdie
ping van de christelijke zeden." 

ROMME 

Aantekening van de redactie van 
V. enD.: 

(de R.) Helaas kunnen wij prof. 
Romme's toelichting slechts matig 
waarderen. Z~i moge -dan zijn omstre
den uitspraak wat verzachten, de uit
spraak zelve wor·dt er niet door teniet 
gedaan. 

Sterker, pr·of. Romme erkent, dat hij 
de uitnodiging tot katholieke kiezers 
om op de V.V.D. te stemmen, gekwa
lificeerd heeft als verraad aan het 
Christendom en Chr·istus. 

Dat dit ons hoog zit, moet hem toch 
wel duidelijk zUn. En onze ·veront
waardiging hierover kan hij kwalijk 
weggenomen achten nu hij ve1·klaart, 
niet deze uitnodiging zelve als "ver
raad" te beschouwen, doch wel omdat 
z~i geboren zou zijn uit een z~ins in
ziens verkeerd begrip van het levende 
Christendom, dat ertoe zou kunnen 
leiden niets te doen tot versterking en 
verdieping van de christelijke zeden. 

De tegenstel!ing, welke hij hier 
schept, tussen een juist en een verkeerd 
begrepen Christendom, verwe1·pen wij 
voorts als volkomen willekeurig. Geen 
V.V.D.-er heeft ooit beweerd, dat het 

enkel gaat om de "verworvenheden" 
van het Christendom. Het beginsel
programma van de V.V.D. stelt veeleer 
nadrukkelijk, dat het bovenal de 
Christelijke geest is, die ons volk de 
waarde en de vrijheid van de mens en 
zijn vemntwoordelijkheid heeft doen 
beseffen en dat zij het daar·om een on
afwijsbare eis acht, dat door verster
king van deze geest :zedelijke ontwor
teling en geestelijk nihilisme word en 
overwonnen (art. 3 beginselprogram,). 

Hoe - zo vragen wij - zou hieruit 
te herleiden zijn, dat de V.V.D., die zo 
duidelük spreekt van de Christelijke 
geest, het Christendom beschouwt als 
,;een voltooide, ja, als een uitgediende 
zaak, waarover ver·der "niet valt te 
zeuren"? 

Hoe ook dat de V.V.D. het Christen
dom afscheurt van Chr·istus, of hem 
zou wegwerken uit de wereld der 
Ch1'istelijke beschaving? Hier komt 
prof. Romme - hij ho11de ons de op
rnerking ten goede - bepaaldel~jk in 
strijd met het Nieuwe Testament, dat 
niet ééns, maar her·haaldelijk betuigt, 
dat het de geest is die levend maakt. 

Zou tenslotte prof. Romme zich, ter 
staving van zijn stè!ling, dat het voor 
de V.V.D. een politiek onver·schillige 
zaak zou zijn of men Christus belijdt 
of niet, willen beroepen op de laatste 
zinsnede van genoemd ar-tikel 3 van 
ons beginselpr-ogram, dan ver·zekeren 
wij hem, dat zulk een beroep niet op
gaat. 
. Deze zinsnede immers luidt: "Zij 
(de V. V.D.) geeft er zich daar·b\i ten 
volle rekenschap van dat de zedekun
dige beginselen van het Chri:stendom 
worden aangehangen door zeer- velen, 
die de Christelijke godsdienst niet be
lijden" - en dit is heel iets anders. 
Hier toch wordt met dankbaarheid iets 
geconstateerd, waarover zich zelfs een 
leider der K.V.P. zou moeten verheu
gen! 
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Is "Wending" socialistisch partijorgaan? 
In "V. en D." van 2 mei haalt de eme

ritus-predikant ds. de Ridder een artikel 
aan van ds. Landsman in het maandblad 
"Wending", waarin o.a. ook de P.v.d.A. 
becritiseerd wordt. Ds. de Ridder vindt 
qat vreemd, omdat "Wending" immers 
"een maandblad is, dat zijn lezers stuwt 
in de richting van een socialistische par
tij" en voorts "dat Wending een van de 
machtigste propagandamiddelen is in de 
kringen der intellectuelen voor het he
dendaagse socialisme". 

Ik meen hierbij aan te moeten tekenen, 
dat ds. de Ridder zich hierin toch schro
melijk vergist. Wending is een maand
blad voor Evangelie en Cultuur, uitgave 
van de N.V. Boekencentrum, de officiële 
uitgeverij van de Ned. Herv. Kerk. Het 
is zeker een blad, dat men vooruitstre
vend kan noemen, maar is dat tegenge
steld aan liberaal? Ik ben er tenminste 
met zeer veel genoegen op ;:;eabonneerd 
en met mij zeer vele jongeren. In NCSV 
en VCSB-kringen b.v. en ook bij vele ge
reformeerden is het "bon ton" om Wen
ding te lezen. Het is inderdaad een 
maandblad voor Ev::tnaelie en Cultuur, en 
politiek komt niet op de eerste plaats. 
Van de redactie en ook van de schrijvers 
is een deel (zeker lang niet allen) socia
listisch getint, en wanneer politiek aan de 
orde komt, dan wordt daar critisch over 
geschreven (de discussie Dippel-Ruiten
berg b.v., enkele jaren geleden). Verder 
geeft Wending uitstekende speciale 
nummers uit: b.v. Evanston, Dienst, Man 
en Vrouw, Onderwijsvernieuwing, Kerk 
en Kunst e.d. 

Ik vind het zelf bijzonder spijtig, dat 
zo weinig liberale voormannen op het 
gebied, dat Wending bestrijkt, van zich 
laten horen. Dat publicaties over econo
mie e.d. een belangrijker plaats schijnen 
in te nemen in de liberale wereld, is een 

Antwerpen en de 

Indonesische produkten 

Ons Tweede-Kamerlid mr. dr. C. 
Berkhouwer heeft de volgende 
schriftelijke vragen gesteld aan de 
minister-president en de minister 
van Buitenlandse Zaken: 

1. Heeft de Regering kennis ge
nomen van de berichten, volgens 
welke een der rechtsgeleerde raads
lieden van het Department of State 
der Verenigde Staten van Amerika 
tijdens een recente bijeenkomst van 
Amerikaanse volkenrechtbeoefe
naars de onteigening der Neder
landse ondernemingen in Indone
sië heeft gediskwalificeerd wegens 
hun volkenrechtelijke onrechtma
tigheid, zulks met name op grond 
van hun discriminatoir karakter en 
het feit, dat tot dusverre iedere 
onverwijlde daadwerkelijke en ade
quate schadeloosstelling van de 
eigenaren dezer ondernemingen is 
uitgebleven? 

2. Heeft de Regering kennis ge
nomen van de berichten, volgens 
welke het staatshoofd van Indone
sië tijdens een ontmoeting met bui
tenlandse verslaggevers te Kopen
hagen gezegd heeft, dat van Ant
werpen, wegens de gunstige ligging 
van de Scheldehaven, de grote 
transitohaven gemaakt kan worden 
voor alle Indonesische produkten, 
waaronder dus de produkten van 
de onrechtmatiglijk genationali
seerde Nederlandse bedrijven, als
mede dat de internationale mark
ten van een aantal goederen, wel
ke nog plaatsvinden te Amsterdam 
en Rotterdam, zouden dienen' te 
worden overgeplaatst naar Ant
werpen? 

3. Acht de Regering het niet ge
wenst om, indien de in vraag 2 ge
stelde mededelingen inderdaad zou
den blijken te zijn gedaan, zich 
tot de Belgische Regering te wen
den, ten einde deze mede te delen, 
dat, zolang schadeloosstelling, als 
bedoeld sub vraag 1, uitblijft, de 
Nederlandse Regering zich niet kan 
voorstellen, dat van Belgische zijde 
wordt medegewerkt om het ver
handelen in Europa van goederen, 
afkomstig van de onrechtmatiglijk 
genationaliseerde Nederlandse be
drijven, te bevorderen, er daarbij 
de nadruk op leggende, dat de Ne
derlandse Regering het niet aanne
melijk acht, dat men van Belgische 
zijde een en ander in overeenstem
ming zou achten met de nauwe, 
uit verscheidene traetaten voort
vloeiende, bondgenootschappelijke 
verhouding en de uit anderen hoof
de bestaande eensgezindheid tussen 

\...Nederland en België? ,} 

van de redenen, waarom vele Christenen 
huiverig staan t.o.v. de V.V.D. Bijdragen 
aan Wending of oprichting van een libe
raal getint blad op dit gebied zou aan de 
liberale partij een betere dienst bewijzen 
dan te trachten Wending in de socialis
tische hoek te drukken. Ik blijf althans 
als hervormde liberaal dit blad met in
stemming lezen. 

Delft. F. Wagenmaker. 

(In de aanhef van ons artikel noemden 
wij "Wending" een van de machtigste 
propaganda-middelen voor het heden
daagse socialisme in de kringen der intel
lectuelen. Dat is ~g wel iets anders dan 
een socialistisch partijorgaan! En wij er
kennen volmondig, dat dit maandblad die
per op de problemen ingaat dan in de 
normale socialistische partijorganen ge
schiedt. Daarin ligt onze waardering voor 
zijn inhoud besloten. 

Dat het een maandblad voor Evangelie 
en Cultuur is, uitgegeven door het Boe
kencentrum, de officiële uitgeverij van 
de Ned. Herv. Kerk, is ons als geregeld 
lezer van dit orgaan uiteraard niet on
bekend. Dat het in de door inzender be
doelde kringen tot de "bon ton" behoort, 
Wending te lezen, bevestigt slechts wat 
wij schreven. De doorbraak-socialistische 
auteurs die overwegend het blad vullen, 
hebben daarin een van de machtigste pro
pagandamiddelen voor het hedendaagse 
socialisme in de kringen der intellectue
len. 

Met inzender zouden wij het toejuichen, 
wanneer men kon komen tot oprichting 
van een liberaal getint blad op het gebied 
van Evangelie en Cultuur. Of bij de thans 
in de Herv. Kerk leiding gevende figuren 
daarvoor veel animo zou bestaan .... ? 

deR. 

UIT DE PARTIJ 
R. Zegering Hadders 

vice-voorzitter V. V .D .-fractie 
In plaats van drs. H. A. Km-thais, die 

zitting heeft gekregen in het nieuwe Ka
binet, heeft de fractie van de VVD in de 
Tweede Kamer als haar vice-voorzitter 
~angewezen de heer R. Zegering Had
ders. 

Ledenvergadering afd. Tilburg 

Op 28 april j.l. werd een ledenvergade
ring van de afdeling Tilburg der Partij 
gehouden, in welke vergadering het be
stuur als volgt werd samengesteld: 

Voorzitter: E. L. van den Bergh, secre
taresse: Mevrouw R. de Jonge, Burg. van 
Meursstraat 45, Tilburg, penningmeester: 
Mr. G. J. A. Balvers, overige bestuurs
leden: F. Dalenoord, E. J. H. Wilmink en 
J. C. de Winter. 

Ons Verkiezingsfonds 
Wederom kan ik melding maken van 

een nagekomen gift voor ons Verkiezings
fouds en wel van de Afdeling Huizen ten 
bedrage van f 160.50. 

Mijn hartelijke dank aan deze afde
ling! 

Sidney J. van den Bergh, 
Penningmeester. 

Gecee nteraadsverkiezing 

in Roermond 
In verband met de samenvoeging van 

de gemeenten Roermond en Maasniel 
zullen op 1 juli a.s. in deze gemeenten 
verkiezingen voor een nieuwe gemeente
raad worden gehouden. 

Op dinsdag, 19 mei j.l. werden de kan
didatenlijsten voor deze verkiezingen in
geleverd. 

Door de organisator-propagandist der 
Partij, de heer L. van Vlaardingen, wer
den in opdracht van het Dagelijks Be
stuur verschillende besprekingen voor de
ze kandidaatstelling in Roermond gevoerd. 

In overleg met het bestuur van de af
deling Limburg der Partij werd op dins
dag 19 mei een kandidatenlijst voor de 
V.V.D. ingediend: 

1. A. R. M. van Heeswijk 
2. E. P. M. Geradts 
3. J. Cober 
4. H. ll. de Jonge 
5. Mevr. J. M. Bonman-der Kinderen. 

Voor het eerst in het bestaan van cmze 
Partij doen wij thans aan verkiezingen 
in een gemeente in de provincie I-im
burg mede. 

Vol spanning zien onze leden en geest
verwanten in de provincie Limburg uit 
naar het resultaat van deze verkiezing. 

--

~~~' ~.~'""~ c;"oen i:~.~ a 
~·~·-·-··· 

V. V.D. en Katholicisme 
Onder bovenstaande kop schreef het 

katholieke Haagse dagblad "Het Binnen
hof" van zaterdag 9 mei naar aanleiding 
van het bekende artikel van ons hoofd
bestuurslid mr. dr. J. M·. H. Dassen in 
"Het Algemeen Handelsblad": 

Mr. dr. J. M. H. Dassen, baanbreker 
voor de V.V.D. in Limburg en onlangs als 
eerste katholiek toegetreden tot het hoofd
bestuur van de liberale partij, is in het 
geweer gekomen tegen verwijten in een 
deel van de Limburgse pers geuit aan 
het adres van katholieken, die de begin
selen van prof. Oud c.s. steunen. 

De reactie van de heer Dassen laat zich 
verstaan in zoverre dat de wijze betreft 
waarop mede hemzelf verwijten gedaan 
zijn. Zoals naar onze mening gold in het 
geval van de Katholieke Werkgemeen
schap in de P.v.d.A., moet ook in het ge
val van de heer Dassen c.s. zorgvuldig 
ertegen gewaakt worden, dat politieke 
commentators of journalisten bij het toet
sen van daden aan geloof, zeden en ker
kelijk leergezag de gewichtige redenen 
over het hoofd zien, die het episcopaat 
wel tot het laten van enige, overigens 
zeer kleine ruimte, heeft gelaten. 

Meer dan eens is van bevoegde zijde 
erop gewezen, dat de partij, waarvan het 
beginselprogram het meest strookt met de 
voor een op het christendom gebaseerde 
maatschappij wenselijke politiek daarmee 
nog geen kerkelijke partij is. Wanneer po-

litici en commentators proberen bisschop 
te spelen, scheppen ze grote risico's en 
doen ze altijd meer kwaad dan goed. 

Er zijn trouwens andere argumenten 
om de politieke keuze van de heer Das
sen te betreuren. Bijvoorbeeld het argu
ment, dat het maatschappijbeeld, dat de 
katholiek krachtens de richtlijnen van 
het Evangelie aanspreken moet, in de 
V.V.D.-politiek maar wem1g garanties 
vindt voor haar realisering. Dat de prak
tische politiek van de V. V.D. twijfel recht
vaardigt of het moderne liberalisme on
der christelijke geest wel hetzelfde ver
staat als de katholiek, wanneer in het 
V.V.D.-program wordt gesteld (de heer 
Dassen verwijst hiernaar in zijn verweer 
in het Algemeen Handelsblad van woens
dag): .... het is een onafwijsbare eis, dat 
door versterking van de christelijke geest 
de zedelijke ontworteling en het geeste
lijk nihilisme worden overwonnen .... " 

Wordt hier onder "christelijke geest" 
toch niet de geest verondersteld van een 
christendom, te zeer gelijk gesteld met 
de zedelijke idealen van een niet-chris
telijk humanisme? 

Redactionele aantekening: 
Voor ons commentaar kunnen wU 

verwijzen naa1· de aantekening, gesteld 
onder het uit het "Algemeen Handels
blad" overgenomen antwoord-artikel 
van prof. Romme. 
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Copie voor deze rubriek te zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexonder

stroat 16, Haorlem. 

Vrouwengroep Schiedam 
en ...... ? 

De vrouwengroep Schiedam hok 
indertijd de aandacht en ver

oorzaakte een glimlach, doordat het 

begin letterlijk helemaal niets met 
politiek te maken had. Maar wie het 

laatst lacht, lacht het best. De op
richtsters hadden gelijk. Langz::.mer
hand is uit dat begin van uitganget
jes een geïnteresseerde vrouwengroep 

ontstaan, zodat de beide oprichtsters 
(de dames I. M. Schade van Westrum
Uytenbogaart en A. Moll-Lips) het 

ogenblik gekomen achten tot uitbrei
ding van het bestuur over te gaan. 
Dat is nu als volgt samengesteld: 

Mevr. t M. Schade van Westrum
Uytenbogaart, Mr. L. A. Kespenveg 

33B, Vlaardingen, voorzitster. 

Mevr. A. Mol!-Lips, Rotterdamsedijk 
211 B, Schiedam; secr.-pcnningmees

teresse.; 

Mej. N. van Buysen, Lange Nieuw

straat 59, Schiedam; vert. i.h. Centraal 
Vrouwencomité. 

Mevr. H. Hazenbroek-de Boom, B. 

K. laan 264 a, Schiedam. 

Mevr. A. Dirkzwager-v. Zoelen, 

Burg. v. Haarenlaan 1415, Schiedam. 

De voorzitster is naar Vlaardingen 
verhuisd en heeft plannen voor een 

gecombineerde groep Schiedam
Vlaardingen. Gezien het succes in 
Schiedam lijkt ons de kans erop groot! 

Het gezichtsveld van de 
vrouwengroepen 

Op welk terrein ligt de taak van 
onze vrouwengroepen? Het 

eigenlijke doel is natuurlijk: verster
king van de liberale gedachte. Poli
tieke lezingen van liberale spreek
sters en sprekers zullen daarom op 
de voorgrond staan. Maar daarnaast 
vermelden onze statuten ook: voor
lichting en scholing in kennis van 
staat en maatschappij. een zeer uit
gebreid terrein, waarop wij nooit uit
gekeken raken. 

Die kennis hebben wij ook nodig 
om de liberale gedachte te toetsen en 
om deze op de juiste wijze te kunnen 
toepassen. In deze tijd van lotsverbon
denheid van bijkans de geheel we
reld, moeten wij ook niet ons beper
ken binnen onze grenzen. 

Bovenstaande overwegingen hebben 
geleid tot de aansluiting van de vrou
wengroep Kennemerland-Zuid bij het 
Haarlemse Centrum voor internatio
nale lezingen. Onlangs heeft onder
getekende daarvan een debatavond 
bijgewoond, gepresideerd door onze 
mevr. Stoffels-van Haaften. 

Sprekers waren prof. mr. B. V. A. 
Röling, hoogleraar- aan de Rijksuni
versiteit te Groningen, en prof. dr. 
Gesina H. J. van der Molen, hoog
leraar aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam over het onderwerp: 
"Grondslagen van een wereldvolken
recht". 

Het waren dus sprekers van uiteen
lopende richting en beslist niet de 
onze! Maar het was een zeer inte
ressante en boeiende ayond .. 

Waarmee ik maar zeggen wil: als 
er bij U ook zo'n centrum is, sluit U 
er bij aan. Of geef de stoot tot op
richting. Voor een grote groep van 
verenigingen is het gemakkelijker 
vooraanstaande sprekers te krijgen 
dan voor een enkele. 

J.H.S. 
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De Nederlandse arbeider en de. V.V.D. 
Enige kanttekeningen bij 

(Ingezonden) 

Het complex van vragen, in bovenstaande hoofdtitel aangeduid, is weer eens aan de. 
orde gesteld door een ingezonden stuk in ons weekblad van 9 mei j.l. Uit de aan
tekening, die de redactie daarbij maakt, blijkt, dat mede ter behandeling van die 
vragen een "vaste commissie voor werknemersbelangen" is ingesteld van welke voor 
de volgende jaarvergadering ed-interim rapport wordt verwacht. 

Het betreft hier een onderwerp, dat, dunkt mij, voor de ontwikkeling der politieke 
verhoudingen van veel belang is. Ik veronderstel, dat een nader ingaan op dit probleem 
een serie van misverstanden uit de weg zal kunnen ruimen. 

Het volgende zij bedoeld om een bijdrage tot die opruiming te leveren. 
Laat ik beginnen met twee vragen te stellen. 
1. Wie is arbeider? 
2. Hoe is de Nederlandse arbeider? 

Dit schijnen eenvoudige vragen. Maar 
wie er op ingaat zal ervaren, dat het ant
woord niet eenvoudig is en dat een enigs
zins volledig antwoord veel meer ruimte 
zou vragen dan die van een artikel in dit 
blad. Toch dient iemand, die de arbeiders 
wil benaderen zich erover te beraden. Als 
inleiding tot nader beraad dus het vol
gende. 

Ad 1. Wie is arbeider? 
Het begrip "arbeider" als aanduiding 

van een groep in de maatschappij heeft, 
sedert ruim honderd jaar geleden het 
Communistisch Manifest de "Proletariërs 
aller landen" opriep om zich te verenigen, 
in de westerse landen een geheel gewij
zigde inhoud gekregen. 

Het was, in de tijd van de zich ontwik
kelende aldra socialistisch georiënteerde, 
arbeidersbeweging een erenaam, waarme
de een zich met reden outrecht voelende 
groep haar saamhorigheid als lotsgemeen
schap en strijdgemeenschap tot uitdruk
king bracht. 

Sedertdien heeft, eerst in langzaam, 
later in steeds sneller tempo, de "eman
cipatie", de "gelijkwaardigwording" van 
die groep zich doorgezet. 

Thans kan gezegd worden dat in de 
meeste landen van West-Europa in een, 
historisch gesproken korte spannen tijds, 
die groep in een betrekkelijk weinig felle 
strijd haar emancipatie, althans in for
mele zin, op haar tegenstandster "de 
bourgeoise" heeft veroverd. 

Met het aflopen van een strijd verliezen 
ook de strijdmiddelen, dat zijn in dit ge
val de leuzen en de ideologieën, die aan- · 
vuurden in overtuiging hun waarde. 

Het eens magische woord "proletariër" 
heeft in het Westen zijn bezielende kracht 
geheel verloren, en het begrip arbeider 
duidt al lang niet meer op een homogene 
en gesloten maatschappelijke groep. Dat 
er, buitën het formele om, van een wer
kelijk bestaand gevoel van inferioriteit 
enerzijds en van superioriteit tegenover 
de zich emanciperende gro~p anderzijds 
nog heel wat is overgebleven, kan nie
mand verwonderen die weet hoe moei
lijk zulke gevoelens, die met het gevoel 
van eigenwaarde verband houden, uitslij
ten ook als de basis er aan is ontvallen. 
Eer moet het verbazing wekken, dat de 
verandering in de wederzijdse waarde
ring der vroegere tegenstanders zo snel 
verloopt. Dat de grote versnelling van 
het levenstempo onder de gevolgen der 
gebeurtenissen van de laatste dertig ja
ren daar mede oorzaak van is, is wel 
waarschijnlijk. 

De emancipatie der arbeiders, hun ge
lijkstelling met de overige burgers is 
naar de wet thans een feit geworden, 
al is het zo, dat dit feit in de geest.van 
burgerij en arbeiders nog pas geleidelijk 
wordt verwerkt. Naarmate die geestelij-
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ke verwerking voortgang vindt, wordt de 
geesteshouding van het geheel der ar
beiders meer gelijk aan die in Amerika, 
waar de uit een lange historie bewaarde 
standendiscriminatie nooit heeft bestaan 
En in Amerika denkt niemand aan een 
politieke arbeiderspartij, omdat de arbei
ders er nooit een homogene groep heb
ben gevormd, die door eigeri gemeen
schappelijke aspiraties en perspectieven 
eh dus door het gemeenschappelijk heb
ben van tegenstanders wordt bijeenge
houden. 

Ditzelfde zien we hier ook gaan wor
den: De kwalificatie "arbeider", die se
dert het begin van de strijd der arbei
ders om hun emancipatie een emotionele 
inhoud had, heeft die inhoud al groten
deels verloren; heel velen, die in de zin 
van "het oude socialisme van de klas
senstrijd" tot de groep der arbeiders gere
kend zouden moeten worden, zijn er hele
maal niet meer op gesteld om zo aange
sproken te worden; en dat niet meer al
leen onder de hoofdarbeiders. 

Een definitie 
Wil men toch een definitie van "ar

beider" geven, die nu zin heeft, dan zou 
men daaronder moeten verstaan: die 
loontrekkenden, wier functie in het be
drijfsleven door arbeid met de handen 
wordt uitgeoefend. 

Maar men moet dan wel bedenken, dat 
het hier geen homogene, en ook geen 
gesloten groep betreft. 

Er is door de technische ontwikkeling 
en de daarmee verband houdende wij
ziging in de organisatie en de grootte der 
ondernemingen een dusdanige differen
tiatie in de aard van het door arbeiders 
verrichte werk en de daarvoor vereiste 
bekwaamheid en opleiding ontstaan, dat 
m:en de mede-arbeider, die in een veel 
hoger (of veel lager) gekwalificeerde soort 
van werk zijn functie uitoefent nauwelijks 
äls collega. kan erkennen. Een hoog-ge
kwalificeerde arbeider, zeg een zelfstan
dige . electricien of instrumentmaker zal 
zich zeker ·niet de collega van de poet
ser gevoelen. 

In de tweede plaats vindt er in toene
mende mate doorstroming plaats van de 
arbeiders naar witte-boordenfuncties, als 
die bij de controle, het toezicht, de ad
ministratie, het speurwerk en dergelijke, 
functies waarin de arbeid niet meer met 
de handen wordt verricht. 

En er zijn ook geregeld arbeiders, die 
zich zelfstandig vestigen. 

Maar wat in deze nog meer zegt: met 
het doorgroeien der gelijkheidsmentali
teit, bevorderd door de gemakkelijker 
toegang tot onderwijs en opleiding zijn er 
steeds meer arbeiders, die voor hun kin
deren streven naar beter in aanzien zijn
de functies dan die van de "gewone ar
beider". Dat betekent, dat én die ouders 
én die jeugd naar de geest niet meer tot 
de ·groep der arbeiders behor<'n. 

Hoe is de 
Nederlandse arbeider? 

De Nederlandse arbeider is naar zijn 
gevoelens, zijn moraal en zijn aspiraties, 
wat volgens Huizinga iedere Nederlan
der is: burger. 

Nu de strijd om de emancipatie der ar
beiders vrijwel is. afgelopen door een ten 
slotte vrij gemakkelijke overwinning der 
eerst onderliggende partij, zien we nog 
in hoofdzaak zekere moeilijkheden voor 
beide partijen om geestelijk de nieuwe 
verhoudingen te aanvaarden en zich er 
bij aan te passen. 

Maar het oude strijdvuur is, tot teleur
stelling van heel veel oude strijders ge
luwd, al wordt het op gezette tijden nog 
wel eens wat geforceerd meer op- dan 
aangeblazen. 

En nu kunnen we ervaren, dat die 
strijd, waarin het vaandel waarop "So
cialisme" geschreven stond, voorop werd 
gedragen en de "bourgeoisie" de grote 
vijand zou geweest zijn, in wezen een 

een belangtijk vraagstuk 
strijd was van een groep, die zich buiten 
en beneden de burgerij gesteld zag, niet 
t e g e n het burgerschap maar o m het 
burgerschap, dus om als gelijkwaardige 
burgers te worden erkend en in de bur
gerij opgenomen. 

Dit is de door de oude socialisten en 
vele intellectuelen zo gesmade maar niet 
geloochende "verburgerlijking der ar
beidersklasse". 

De socialist Hendrik de Man heeft al 
in de twintiger jaren van deze eeuw in 
zijn nog altijd lezenswaardige boek: "de 
Psychologie van het Socialisme" opge
merkt, dat wel verre van de bewering in 
het Communistisch Manifest, de burger
lijke moraal bij de arbeiders sterker leeft 
dan bij de voorhoede der burgerij, die er 
aan ontgroeid is. 

De achting en het vertrouwen die een 
man als dr. Drees in Nederland en niet 
het minst bij de arbeiders geniet, is moei
lijk te verklaren uit "heldendom voor de 
zaak des volks" of spectaculaire karak
tertrekken van de volksleider, maar veel
eer uit burgerlijke eigenschappen, zijn 
integriteit, zijn eenvoud, zijn serieuze 
werkkracht en zijn warsheld van ijdel 
vertoon van wat de burger "kouwe druk
te" noemt. 

Men kan ervan overtuigd zijn, dat me
nig aanhanger van de Partij van de Ar
beid in zijn hart teleurgesteld geweest is, 
toen hij las van de uitdrukking "varkens
voer", die op een moment van teleurstel
ling aan de oud-minister-president ont
snapte, ter aanduiding van de verkie
zingspropaganda van tegenstanders. 

Zo iets past niet bij het beeld dat de 
burger zich gaarne van een vereerd be
windsman maakte. 

Als dat alles nu inderdaad juist is, als 
het begrip "arbeider" niet een homogene 
groep met gevoel van lotsverbondenheid 
omvat, als het streven der voorhoede van 
de arbeiders ernaar uitgaat om als ge
lijkwaardige medeburgers te worden er
kend door en opgenomen in de burgerij, 
dan kan men zich afvragen of het be
staan van een politieke partij, die zich 
in het bijzonder de vertegenwoordigster 
acht van de arbeiders, in de toekomst nog 
zin heeft. 

Er zijn inderdaad verschijnselen, niet 
alléén de steeds wisselvallige verkiezings
uitslagen, die wijzen op een zekere ma
laise in die kring. 

Wat de V.V.D. pretendeert 

De V.V.D. pretendeert niet, dat ze de 
belangen van de arbeiders in het bijzon
der zal behartigen, evenmin als ze dat 
pretendeert voor de middenstand, de boe
ren of de ondernemers. 

Maar ze wil wel er aan meewerken, 
dat de belangen van al deze groepen be
hartigd worden in het licht van het alge
meen belang, zoals dat in de loop van de 
tijd in steeds zich ontwikkelende reali
teit moet worden gezien. Dat sociale 
rechtvaardigheid onder dat "algemeen be
lang" moet worden begrepen spreekt van
zelf. 

De burger vraagt van de maatschappij 
een zo groot mogelijke mate van: Per
soonlijke Vrijheid, Bestaanszekerheid en 
Gelding. Onder het laatste wordt dan ver
staan: waardering van eigen persoon en 
arbeid en die van de groep, waartoe hij 
behoort op dezelfde voet als voor zijn 
medeburgers geldt. 

Het zal voor de arbeiders, bij wie het 
emancipatieproces nog in gang is zo l:mg 
ze nog" niet volledig en door allen worden 
"geaccepteerd", vooral het verlangen naar 
gelding zijn, dat ook door politieke maat
regelen bevredigd zal moeten worden. 

Men kan hier denken aan zulke maat
regelen als toegang tot alle vormen van 
onderwijs, opleiding, en opklimmingsmo-· 
gelijkheid en verder medewerking aan het 
verdwijnen van alle vormen van sociale' 
discriminatie, die nog resten uit de tijd, 
toen de arbeider als burger tweede klasse 
werd beschouwd. 

Maar voor de rest kan de V.V.D. aan 
de arbeiders niets anders aanbieden dan 
wat in haar programma geschreven is. 
Bij een goed geleide voorlichting, die 
zich ook richt tot de arbeiders, zullen we, 
dunkt me, overtuigd als we zijn van de 
juistheid en de waarde van onze begin
selen, met vertrouwen de ontwikkelingen 
kunnen afwachten. 

S. H. STOFFEL 

De grote schoonmaak is begonnen, Niet alleen voor de huisvrouwen, maar 
ook voor de werklieden van het Britse Parlementsgebouw. Vier dagen 
zijn deze vier mannen bezig met het schoonmaken van cllt 40 meter hoge 

raam va.ll binnen en van buiten. 



"Houdt de vrijheid hoog!" 

De N ederland•e motor 
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,,Maak de V. V.D. sterk!!'' 

AFERROX 
1. Een uitstekende hechting, ook op aluminium en gegalvaniseerd ijzer 
2. Het feit, dat reeds geverfde stalen platen zonder enig bezwaar 

kunnen worden gelast 
3. Zeer snelle droging 
4. Een opvallend goede elasticiteit 

UNI VERSAALMENIE 5. Een uitstrijkvermogen van10m 2 per kg 
6. Een hoog roestwerend vermogen. 

FABRIEK VAN 

~~~~~~~~~~~~COMPOSITIE.VERVEN 

N.V. BOELE'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ RO'ITERDAM) 

• 
REPARATIE EN NIEUWBOUW 

• 
TELEFOON '7%861 ROTTERD.~M TEI~EGR. BOELE-BOLNU 

N.V. Vereenigde Touwfabriel{en 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 
'8-GRAVENWEG 264, TEL. 11.40.60 

Fabrikanten van: 

• 

SISAL- EN MANILLATOUWWERK 
STAALKABELS 
HERCULESTOUW - PYTHONTOUW 

En van vloerbedekking onder de merken: 

JABO 
VERTO-HAARBOUCLE 

tevens van: 

COCOS VLOERBEDEKKING 

Werft 

leden voor de V.V.D.! 

Botje, Ensing & Co. 
Frieschestraattveg - Hoendiep 

GRONINGEN 

Scheepsbou.u,ers 
en Macllinelab•·ikanten 

Gespecialiseerd in de bouw van motor

kust- & binnenvaartuigen tot ca. 10 m. 

breedte, sleepboten en lichters voor de 

tropen, motorbarkassen, enz. 

VUURVASTE STfNEN IN ALLE SOORTEI'l 

.,M 0 L I S 0 L" MOLER ISOLATIESTENEN 

VUURVASTE ISOLATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

"P R 0 D 0 RITE" CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN 

LEVERT 

N.V. GOUDA VUURVAST 
VERENIGDE VUURVASTE-STEENFABRIEKEN 

GOUDA - TELEFOON 2842* - ( 1820) 

~ verhuur 

BINGHAM&CO. van 
dekkleden 

SINDS 1871 

RINGHAM & CD. 
schiedam 
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en DEMOCIATIE 
Fakkels der 

oppositie 
(Zie pag. 3) 

De principiële fundering van 
regeringsbeleid 

het 
• nieuwe 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE AL$ BELANGRIJKSTE 
COMPONENTEN 

wanneer dit nummer van ons blad de 
lezers bereikt, zal het eerste politieke 

treffen tussen Regering en Kamer reeds ach
ter de rug zijn. 

Tegen het bij herhaling enige dagen later 
verschijnen van ons blad bestonden gerechte 
bezwaren. Deze situatie stelde ons echter voor 
de moeilijkheid, onze korte beschouwing op 
deze plaats te moeten schrijven onmiddellijk 
nadat wij van de Regeringsverklaring hadden 
kennis genomen, maar dus nog vóórdat het 
Kamerdebat was gehouden. 

Wij schrijven dus in de wetenschap, dat de 
lezers inmiddels reeds bekend zijn met de af
loop van dit debat en van de kernpunten van 
het betoog van onze fractievoorzitter. 

Bovendien drukken wij in het volgende 
nummer van ons weekblad de volledige tekst 
af van de rede, zoals prof. Oud die inmiddels 
naar aanleiding van de Regeringsverklaring 
namens de V.V.D.-fractie zal hebben gehou
den. 

Dit alles deed ons besluiten, onzerzijds op 
dit ogenblik niet in te gaan op de concrete 
punten van de Regeringsverklaring, doch ons 
voor deze week te bepalen tot het geven van 
een eerste indruk van de geest dezer verkla
ring. 

• • • 

wanneer figuren uit onderscheidene po-
litieke richtingen in een Kabinet 

moeten samenwerken (en anders is in ons 
land niet mogelijk) is het onvermijdelijk, dat 
moet worden gezocht naar een synthese van 
de daarin vertegenwoordigde stromingen en 
opvattingen. 

Wij hebben dat altijd erkend, ook in de tijd 
van de brede-basis-Kabinetten met de socia
listen. Daar ging ons bezwaar dan ook niet 
tegen, maar wel tegen het feit, dat de tegen
stellingen tussen de socialistische en de niet
socialistische opvattingen zó groot waren (ge
worden), dat een doelbewust beleid steeds 
minder mogelijk werd en een gezonde synthe
se moest plaats maken voor in eindeloos 
touwtrekken verkregen onvruchtbare en on
waarachtige compromissen. 

De meest verblijdende eerste indruk, welke 
wij uit de Regeringsverklaring van het Kabi
net-De Quay kregen, was, dat het onwaar
achtige compromis eindelijk heeft kunnen 

plaats maken voor de gezonde, natuurlijke 
synthese. 

Wanneer, zoals thans het geval is, voor
aanstaande figuren uit de V.V.D. zitting heb
ben in het Kabinet, mag verwacht worden, 
dat in het te voeren regeringsbeleid de libe
rale invloed in redelijke mate tot uiting komt, 
in overeenstemming ook met de versterkte 
positie van de vertegenwoordigers dier rich
ting in de Kamer. 

Zowel in de concrete punten als in de prin
cipiële fundering van dit beleid menen wij die 
invloed duidelijk aanwezig te zien. 

* * • 

Niemand zal het ons euvel duiden, dat 
wij, als aanhangers van de Volkspartij 

voor Vrijheid en Democratie, ons er in het bij-

1

/n de Trèveszaal in Den Haag kwam 
het nieuwe kabinet voor de eerste 

\. zitting van de ministerraad bijeen, ...J 

zonder over verheugen, dat als belangrijkste 
componenten voor die principiële fundering 
van het regeringsbeleid zijn aangevoerd de 
vrijheid en de democratie. 

Wat de vrijheid betreft is het, blijkens de 
Regeringsverklaring, de overtuiging van de 
Regering, dat een essentiële voorwaarde voor 
een goede samenleving gelegen is in de eer
biediging van de vrijheid van de menselijke 
persoon en van diens persoonlijke en maat
schappelijke verantwoordelijkheid, uiteraard 
onder erkenning van de eigen verantwoorde
lijkheid van de in het maatschappelijk ver
keer optredende privaatrechtelijke en publiek
rechtelijke instituties. 

Aldus, zo lezen wij verder in de verklaring, 
moet naar het oordeel der Regering in de sa• 
menieving aan zelfontplooiing in vrijheid een 
eerste plaats worden gegeven. 

Daartoe beoogt de Regering in de eerste 
plaats bevordering van de maatschappelijke 
en culturele ontplooiing van de mens in de 
samenleving en van zijn aanpassing aan snel 
wisselende omstandigheden. 

Voorts ziet zij enerzijds als haar plicht voor
waarden te scheppen, die het de mens moge• 
lijk maken door eigen inspanning in welvaart 
en welzijn te leven, anderzijds zal de Regering 
steeds die maatregelen nastreven, welke ge
richt zijn op de voorziening in de behoeften 
van maatschappelijk en economisch zwakke· 
ren. 

Even verblijdend is de 
waarop de betekenis 

component: de democratie. 
zen. 

positieve wijze, 
van de andere 
wordt aangewe-

De Regering rekent de handhaving en de 
versterking van de democratische instellingen 
en van de idee der democratie meer in het 
algemeen tot haar eerste plichten, omdat naar 
de mate het respect voor de democratie en 
haar instellingen geringer wordt, enerzijds de 
eerbied voor het onmisbare gezag in de sa
menleving aan kracht inboet en anderszijds 
niet-democratische krachten tot ontwikkeling 
zullen komen, welke een bedreiging beteke
nen voor de grote waarden, die onze Neder
landse samenleving kenmerken. 

Het Kabinet hecht eraan tot uitdrukking te 

(vervolg op pag. 3) 



VBIJHEID EN DEMOCBATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (I) een om de daling naar de Rijn mogelijk 
te maken. 

Begroting Verkeer en Waterstaat in Eerste Kamer • Kostbare 
toekomstplannen onmogelijk alle tegelijk uit te voeren • Nieuw 
kabinet moet kiezen • Belangriike taak voor de nieuwe minister 
drs. H.A. Korthals. De aanhouder wint· Mr. dl'. R. baron de Vos 
van Steenwijk boekt succes met stoppen van expressetreinen te 
Meppel. Mr. D. A. Delprat bespreekt de scheepvaartbelangen • 

Voorts maakte de heer De Vos van 
Steenwijk attent op de waterstaatkundige 
toestand rond Meppel en uitvoerig be· 
toogde hij, dat de uitvoering van de Delta. 
werken niet een dusdanige prioriteit moet 
krijgen, dat de uitvoering van zeer ur
gente waterstaatswerken in andere delen 
van ons land - hij dacht in de eeste plaats 
aan de Zuiderzeewerken en de inpolde
ring van de Lauwerszee - achterwege 
blijft. 

Ook dat is een moeilijke kwestie, want 
volgens minister Van Aartsen dient men 
in het algemeen toch de volgorde van de 
Deltawerkzaamheden en het tempo, waar
in ze moeten worden uitgevoerd, aan te 
houden. 

Velerlei wensen. 

Het departement van Verkeer en 
Waterstaat is door de enorme wer

ken, die in uitvoering zijn en op stapel 
staan , van reusachtige betekenis ge
worden voor de toekomstige ontwikke
ling van Nederland. 

Onderhanden zijn de Delta- en Zui
derzeewerken, maar er wordt ook steeds 
sterker aandacht gevraagd voor: de ont
wikkeling van het Westerseheldebekken 
als woon- en werkgebied; het Sloeplau 
bij Vlissingen; de ontwikkeling van de 
kanaalzone in Zeeuwsch-Vlaanderen; de 
plannen van Noord-Brabant aan het 
Kreekrak, de ontwikkeling van de noor
delijke provincie met o.a. de inpoldering 
van de Lauwerszee; de Amsterdamse 
tunnelplannen; de verbetering van de 
IJ-mond; de verbreding van het Amster
dam-Rijnkanaal (met drie spoorbruggen 
over dit kanaal); de problemen rond de 
il.otterdamse Waterweg; de verbetering 
van bestaande en de aanleg van nieuwe 
wegen, enz. enz. 

Voor al deze plannen zijn in de Eerste 
Kamer op 12 mei pleidooien gehouden 
bij de behandeling van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat voor 1959. 

• • • 

Het is eenvoudig niet te doen al deze 
werken tegelijkertijd aan te van

gen, antwoordde minister Van Aartsen. 
Wanneer aan alle gerechtvaardigde wen. 
sen zou worden voldaan, zou men er 
versteld van staan, dat daarmee zulke 
enorm hoge bedragen zijn gemoeid. Het 
nieuwe kabinet zal prioriteiten moeten 
vaststellen. Daaraan valt niet te ontko
men. 

Ik zou voor mij zelf, aldus minister 
Van Aartsen, wel een zekere prioritei
tenbepaling weten te vinden. Ik zou wel 
een lijstje kunnen opstellen, waarvan 
)let een meer naar voren komt dan het 
ander. Ik zou echter mijn opvolger, in 
wie reeds een zeker vertrouwen is uit
Eesproken - dat ls mij opgevallen -
cloor mededeling van zulk een lijstje in 
Jnoeilijkheden kunnen brengen en dat 
wil ik in geen enkele omstandigheid 
doen. 

"' • * 

Onze nieuwe minister van Verkeer 
en Waterstaat, drs. H. A. Korthals, 

staat voor een grootse taak, die echter 
niet gemakkelijk zal zijn. Als er gekozen 
moet worden - en die keuze wordt me
de bepaald door de beperkte financiële 
mogelijkheden - dan zijn er altijd men
sen, die worden teleurgesteld. 

Mr dr R. baron de Vos van Steenwijk 
zei: ik zou het liefst zien, dat de Coen
tunnel en de IJ-tunnel beide werden 
gemaakt. Maar als het nodig is, dat een 
keuze wordt gedaan, geef ik de voorkeur 
aan de Coentunnel, die de gehele Zaan
streek bedient en kan meewerken tot 
het tot bloei brengen van deze streek. 

Mr D. A. Delprat zei: mijn fractiege
noot heeft de redenen uiteengezet, waar
om hij een Coentunnel noodzakelijk acht. 
Soortgelijke argumenten gelden voor de 
IJ -tunnel, die voor een behoorlijke ver
betering van de verbinding tussen de bei
de delen van Amsterdam, onmisbaar is en 
die bovendien het voordeel heeft, wat de 
verbindingswegen in de stad zelf betreft, 
een betere oplossing te geven dan de 
Coentunnel, die aansluiting zou moeten 
geven, in elk geval voorlopig, op een 
der drukste en moeilijkst te verbeteren 
pleinen in Amsterdam. 

Met beperkte financiële middelen is 
het dan moeilijk het iedereen naar de 
zin te maken, vooral wanneer men denkt 
aan de uitspraak van de minister van Fi. 
nanciën, prof. dr J. Zijlstra, dat bij al
le wensen ook altijd de wens ter tafel 
moet komen van belasting verlaging. 

• • • 

Voorlopig heeft onze geestverwant 
mr dr baron De Vos van Steen

wijk succes behaald op een punt, dat niet 
door de financiën wordt beheerst. 

Vele jaren achtereen heeft hij vergeefs 
gepleit voor het stoppen van de expres
treinen te Meppel. De aanhouder wint. 
Hij hield nu weer een pleidooi en tot ie-
ders verrassing gaf minister Van Aart-
sen goede hoop, dat met ingang van de 
winterdienstregeling de exprestreinen 

MINISTER VAN AARTSEN 
. . . . geen lijstje .... 

Voorts vroeg onze geestverwant aan
dacht voor de aanleg van een Maas-Rijn. 
verbinding door Limburg. Op de linker
oever van de Rijn is geen enkele bevaar. 
bare scheepvaartweg tussen Straatsburg 
en het Maas-Waalkanaal. Daarom zou 
een Maas-Rijnverbinding zeer gewenst 
zijn om het Europese waterwegennet tot 
eenheid te brengen en belangrijke indu
striegebieden te verbinden. 

Dit is een kanaal, waarvan de aanleg 
geen exorbitante uitgaven zal vergen. 
Het wordt een kanaal van ongeveer 40 
km en er zullen twee sluizen in zijn, 
een om de daling naar de Maasvallei en 

Deze Burger 

* * * 

{)nze geestverwant mr. D. A. Delgrat, 
wijdde een belangrijk deel van zijn 

rede aan de zeescheepvaart. Wanneer men 
dit bedrijf uit de verte beziet, zei hij, kan 
men zich waarschijnlijk lastig voorstellen 
hoe het in een ongelooflijk kort tijdsver
loop overgegaan is van een krachtige 
hoogconjunctuur naar een haast ongekend 
dieptepunt. 

Deze crisistoestand leidt er toe, dat men 
ten dele wel probeert zelf de toestand te 
saneren, maar anderzijds heeft de crisis 
tot gevolg, dat men in bepaalde landen 
nog meer dan anders kijkt naar overheids
maatregelen om in elk geval de nationale 
vlag te beschermen. 

Tot het arsenaal van beschermde 
maatregelen behoren de vlagbevoorrech
ting, de subsidies en het stelsel der goed
kope vlaggen. Dat zijn wel de voornaam
ste en de bedenkelijkste maatregelen, 
omdat men tegen verschillende van die 
maairegelen zich eigenlijk niet teweer 
kan stellen. 

Een bijzonder bedenkelijk verschijnsel 
hierbij is, dat men uit verschillende lan• 
den de stelregel kan horen verkondigen, 
dat een land een koopvaardijvloot moet 
hebben, waarvan de capaciteit in een 
bepaalde verhouding moet staan tot de 
omvang van zijn buitenlandse handel. De 
consequentie is natuurlijk, dat dàt deel 
van de buitenlandse handel onder de 
eigen vlag vervoerd moet worden. 

Dit principe, indien algemeen aanvaard 
zou natuurlijk de ondergang betekenen 
van de koopvaardijvloten der kleine lan
den. 

• • • 

I n het begin van de volgende maand 
zal te Washington een conferentie 

worden gehouden tussen de belangrijkste 
Europese maritieme naties en de Verenig. 
de Staten. Bij mijn jongste bezoek aan 

moet voor zijn dagelijkse portie kaviaar en zijn bescheiden glas cham
pagne-vóór-het-slapen-gaan wel eens op reis en dat was nu net het 
geval gedurende de laatste grootse, historische dagen dat ons Beelderige 
kabinetje, glanzend van al het politoer in de mooie opkamer van de 
natie werd .geplaatst. Met atle mooie kopjes achter de fris-gepoetste 
ruitjes. De kopjes van Van den Bergh S. J.; van Korthals (aha!), van 
magister Toxopeus en noemt u ze allemaal verder maar op. 

Ik was in Frankrijk en in het vliegtuig-terug gaf de lieve juffrouw, 
die daar voor de zuurtjes zorgt, mij Le Monde. Daar stonden ze allemaal, 
dartel als jonge eendjes in de Hofvijver, in. Ik was er echt blij mee en ik 
zei tegen de Fransman die naast mij in zijn stoeltje geklemd zat: "Je suis 
Hotlandais, devez vous savoir; et je lis justement la liste de notre nou
veau cabinèt; nous Z'avons enfin; nous · avons été sans prèsque six 
semaines; c'a été quelque chose; mais enfin notre Beel l'a décoré; j'ai 
trois amis dedans: m'sieu de la Montagne, m'sieu Ceucourt et Toxopé de 
Bréda". 

Mijn mededeling scheen niet veel indruk op de man te maken, want 
hij glimlachte vriendelijk, stak een sigaret op en zei bouh ni bah. 

Maar ik was er helemaal opgewonden van. Je hebt je wekenlang 
zo verlaten als een te vondeling gelegde baby gevoeld en dan ineens 
buigt moeder Klompé zich glimlachend over je wiegje en staan dertien 
engeltjes aan kindjes voeten-eind tegen je te knikken en ta-ta te roepen. 
Eerst lig je in een koude portiek en plotseling word je opgenomen en 
spartel je in de warme schoot van Vader de Quay. 

Niet dat ik begrijp waarom dat zo lang heeft geduurd. Als ik alle kop
jes in het kabinet bekijk, dan denk ik: dat haä best in de helft van de 
tijd gekund en waarom professor De Quay dit nu niet heeft kunnen 
klaar spelen zonder professor Beel, dat begrijp ik éérlijk niet. maar 
(zoals dat jongetje, dat voor zijn eindexamen gezakt was zei) de hoofd
zaak is, dat wij allemaal gezond zijn en wij zullen nu verder maar, in 
diep vertrouwen op de nieuwe jongens en op de inschikkelijkheid van 
mijn broeder de Burger-aller-burgers, de toekomst tegemoet gaan. Bla
kend van optimisme kijken wat er van komt. 

Om den brode, doch node verliet ik een radeloos vade1·land; terug
kerend werd ik begroet door een glimlachend volk. 

Bij het afdalen van het vliegtuigtrapje zei ik nog tegen die f1·ansoos: 
"Vous venez maintenant dans un pays heureux pa1• son nouveau mini

stère", maar de man luisterde niet eens naar 

voortaan te Meppel zullen stoppen. •ï==================================:l 
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MINISTER KORTHALS 
. . . . belangrijke taak .... 

Amerika, aldus de heer Delprat, heb ik 
reeds kunnen constateren, hoe de Amel·i
kaanse scheepvaart-"lobby" bezig is stem
ming ~e maken tegen dit gesprek op in
ternationaal niveau. 

Wij zullen op die conferentie twee din
gen in het oog moeten houden. In de eer
ste plaats de noodzaak om met onze m2de. 
standers één gedragslijn uit te st!pp2len. 
Wij zullen voorts steeds voor ogen rno2ten 
houden, dat wij strijd moeten vueren te
gen principes en maatregelen, die heus 
niet alleen in de Verenigde Staten worden 
aangehangen en toepassing vinden, maar 
die steeds verder en scherper doorwerken 
in vele andere landen ter wereld. 

Zo ooH, dan zal het nu nodig zijn tegen 
deze bedenkelijke vorm van protectionis
me stelling te nemen en daartegen op alle 
manieren en met alle kracht in te gaan. 

Wat de goedkope vlaggen betreft is 
vorig jaar op . de diplomatieke zeeconfe· 
rentie het beginsel van de .,genuine link• 
aanvaard, maar het gaat om de uitwer
king. Wanneer in de loop van het volgend 
jaar de tweede zeeconferentie wordt ge• 
houden, zal de regering de uitwerking van 
het ,.genuine link"-beginsel aan de orde 
moeten stellen. 

• • • 

Voorts hield de heer Delprat een plei
dooi voor de verbetering van de 

havenmond in IJmuiden. Dat moet worden 
bekeken bij de voorbereiding van de be· 
groting voor 1960, antwoordde minister 
Van Aartsen. 

Teleurgesteld was de heer Delprat over 
het uitblijven van de verbetering van het 
Amsterdam-Rijnkanaal. We lopen achter 
de feiten aan. Besloten is de voorbereiding 
voor de bouw van een tweede sluis bij 
Wijk bij Duurstede ter hand te nemen, 
doch daarvoor is slechts f 100.000 uitge
trokken. 

De duwvaart is een nieuw element in 
het Rijnverkeer, maar dit kan geen argu
ment zijn het project uit te stellen in 
afwachting van een nader inzicht in de 
ontwikkeling van de duwvaart. 

Als er nu een tweede sluis wordt ge
bouwd, zal deze een groot aantal jaren 
dienst moeten doen. Men zal dus een 
ruime speling moeten houden en mag het 
nieuwe werk dus niet te krap opzetten. 
Het is toch al te betreuren, dat het Am· 
sterdam-Rijnkanaal niet voltooid is vol
gens de ruimere plannen, zoals die in de 
wet zijn vastgelegd. 

Dat brengt thans natuurlijk mee, dat 
grotere bedragen aan het kanaal ten kos
te zullen moeten worden gelegd dan an
ders nodig geweest zou zijn, maar dit kan 
nooit als verontschuldiging gelden, dat 
nu de tweede sluis bij Wijk bij Duurstede 
te krap zou worden opgezet. 

Minister Van Aartsen antwoordde, dat 
bij de eventuele bouw van een nieu

we sluis met de mogelijkheid van duw
vaart in de naaste toekomst rekening zal 
worden gehouden. Dat moet dus een zeer 
brede en lange sluis worden. Voor de 
duwvaart is het Amsterdam-Rijnkanaal 
op verscheidene plaatsen te smal. 

De verbreding van het kanaal is een 
kostbare geschiedenis en de tweede sluis 
zal ook heel duur worden. Daarbij heeft 
minister Van Aartsen gezegd, dat niet al
les tegelijk kan. Het nieuwe kabinet begint 
na de bestedingsbeperking op de bodem 
van een lege schatkist, terwijl de drang 
naar op zichzelf gerechtvaardigde uitga
ven groot is. 

Het voorkomen van een nieuwe over· 
besteding - die zou moeten leiden tot 
een nieuwe bestedingsbeperking - is 
voorlopig waarschijnlijk het grootste pro
bleem voor het nieuwe kabinet 

V. V.D. 
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* cuva, WEEK to.t WEEK * 
"Laat maar praten" 

Onder dit opschrift plaatste Het Vrije 
Volk vorige week een hoofdartikeltje, 

vol gif en venijn over het nieuwe kabinet en 
over de V.V.D. 

Als men van deze socialistische "voorlich~ 
ting" dag in dag uit kennis neemt, dan zou men 
de neiging krijgen om te doen wat de kop van 
het bewuste artikel suggereert. Dat is ook ken~ 
nelijk de bedoeling van het Vrije Volk. 

Zoals de gestadige druppel de steen uitholt. 
zo moet de gestadige demagogische socialisti
scha propaganda de massa murw maken, zodat 
deze het zo langzamerhand wel gelooft. 

Men kan de gemiddelde Vrije Volk-lezer mid
den in de nacht wakker maken en als u hem 
dan vraagt: wat is de V.V.D.? dan zal hij u on
mit1àellijk antwoorden: "conservatief". Zo is 
het dan ook nu met betrekking tot het nieuwe 
kabinet. 

En passant vragen wij ons af, heeft het zin 
om steeds op de hoogst bedenkelijke voorlich
ting van het Vrije Volk in te gaan. En dan 
luidt ons antwoord meteen bevestigend. Ja, dat 
heeft zeker zin. 

Het heeft zin voor ons kader, het heeft zin 
voor elke V.V.D.-er om in het gesprek met an
dérsdenkenden beslagen tenijs te komen. Want 
men bedenke dit wel, vooral de onberedeneer
de haat tegen het liberalism<:\ neemt steeds 
scherper vormen aan. 

Maar verder ter zake. Het is zowel in jour
nalistiek als in politiek opzicht toch wel een 
zeer eigenaardige wijze van doen, om het nieu
we kabinet, waaromtrent men nog niets weet 
(toen Het Vrije Volk zijn stekeligheden spuide, 
was de regeringsverklaring nog niet eens afge
legd) reeds van te voren op een dergelijke hef
tige wijze aan te vallen en te veroordelen. 

Dit is geen faire politiek, doch stemming ma
ken met voorbedachte rade. Dit is ook zoeken 
naar een weg om oppositie te voeren om de op
positie zelf. 

De massa moet, nog voordat het nieuwe ka
binet zich aan de Karnet heeft gepresenteerd, · 
als impopulair worden voorgesteld. Waarom? 
Omdat er geen socialisten inzitten. Het is jam
mer, dat men in zijn politieke strijdmethoden 
zover is afgezakt. 

Toen en nu 

Wij hadden de socialisten wel eens willen 
horen als wij, liberalen, de nodige 

Drees-kabinetten hadden aangevallen, voordat 
zij voor de Kamer zouden zijn verschenen. Dit 
hebben wij echter nooit gedaan, omdat een der
gelijke handelwijze indruist tegen het politieke 
fatsoen. 

De liberalen hebben eerst de dad3n van deze 
kabinetten afgewacht en deze daden op hun 
merites beoordeeld. Vaak werden ze fel ver
oordeeld, soms ook gesteund, omdat het gold 
een loyale oppositie te voeren. 

Thans is het met de socialisten anders ge
steld. Het woord oppositie doet het rode bloed 
van de vroegere S.D.A.P. weer kruipen waar 
het niet gaan kan. 

De oppositie is taak geworden. Taak om de 
agitatie onder de eigen gelederen levendig te 
kunnen houden. 

Dit blijkt o.m. uit een zinsnede uit eerder ge-

noemd hoofdartikeltje van Het Vrije Volk, 
waarin o.m. wordt beweerd, dat van een voor
uitstrevend sociaal beleid van dit kabinet toch 
niets terecht komt, "omdat er geen socialisten 
inzitten". 

Welnu, dat is dan het politieke gesprek van 
vandaag met de gebelgde rode heren, wier 
advies "Laat maar praten" wij niet zullen op~ 
volgen. Wij zullen hun doorzichtige methoden 
blijven bestrijden waar en wanneer dat maar 
mogelijk is. 

Fakkels der oppositie 

Toen mr. Burger vorig jaar tijdens een bij
eenkomst van de socialistische fakkel

dragers, het politieke jasje omkeerde en de 
weg van de oppositie voor de P.v.d.A. voorbe
reidde, hebben velen zich wel over de vreem
de gang van zaken verbaasd. 

De koerswijziging voltrok zich n.l. buiten de 
parlementaire sfeer en de Kamerleden moesten 
eigenlijk uit de krant vernemen, welk een re
volte zich binnen de P.v.d.A. afspeelde. Pas la
ter werd de Kamer zelf het strijdtoneel. 

Doch later blijkt, dat de plaats van het op
treden van de heer Burger welbewust en met 
veel overleg is gekozen. 

Dit blijkt wel uit de rede, die oud-minister 
Suurhoff vorige week voor de afdeling Bus
sum van de Partij van de Arbeid hield. 

Volgens een verslag in Het Vrije Volk zei de 
oud-minister o.m. "Wij zullen een constructieve 
gedragslijn moeten volgen in de oppositie, 
waarin wij willens en wetens door de andere 
partijen zijn gedrongen. Wij hebben minstens 
een dubbel aantal fakkeldragersclubs nodig om 
onze oppositie vruchtbaar te maken". 

Men ziet, de fakkeldragersclubs spelen bij de 
P.v.d.A. een belangrijke rol in ...... de parle-
mentaire oppositie. Daarom zal mr. Burger dan 
ook wel fakkeldrager no. één zijn. 

Sociale politiek (I) 

De heer Suurhoff heeft tijdens de meer ge
noemde vergadering van de P.v.d.A. te 

Bussum nog meer interessante dingen gezegd. 
Zo wees hij er o.m. op, dat "de sociale politiek 
in engere zin door het nieuwe kabinet niet zal 
worden teruggedraaid, want daartegen zou de 
P.v.d.A. gemakkelijk de grote meerderheid van 
de bevolking kunnen mobiliseren". 

Ziehier een standaardvoorbeeld van argu
mentatie, dat meer met agitatie dan met poli
tiek gezond denken en voorlichten van doen 
heeft. 

Waarom zou de sociale politiek "in engere" 
zin door het nieuwe kabinet worden terugge
draaid? 

Wat denkt de heer Suurhoff eigenlijk wel. 
Denkt hij soms, dat de sociale verworvenheden 
in ons land alleen door de P.v.d.A. tot stand 
zijn gekomen? 

Is het niet zo, dat alle grote politieke partijen 
in nauwe samenwerking, deze sociale maatre
gelen hebben gepropageerd en aanvaard? 

Waarom zouden deze politieke groeperingen 
in de Kamer, thans hun eigen voorstellen en 
eigen initiatieven inslikken? En waarom zou
den de nieuwe ministers dit doen? 

Laat de heer Suurhoff gerust zijn. Daarom 
is zijn dreiging dan ook volslagen een slag in 
de lucht. 

30 MEI 1959 - PAG. S 

ALGEMEEN SECRETARIAAT V.V.D. 

Koninginnegracht 61 • 's-Gravenhage 

Telefoon 01700 • 111768 en 114375 

Giro 67880 

Wat bedoelt de heer Suurhoff eigenlijk met 
te zeggen, dat de Partij van de Arbeid "gemak
kelijk de grote meerderheid van de bevolking 
zou kunnen mobiliseren"? 

Wil hij een buiten-parlementaire actie ont
ketenen? Krijgen we weer de demonstraties en 
agitaties van de "oude rode rakkers"? 

Welnu, de straat is voor de heer Suurhoff 
en zijn makkers vrij. Maar ter bescherming 
van de sociale maatregelen in ons land behoeft 
hij een dergelijke actie waarlijk niet te onder
nemen. 

Sociale politiek (ll) 

Het blijft echter met rode en ook met an
dere vakbondsleiders over het vraag

stuk der sociale politiek moeilijk praten. 
Dezer dagen verscheen n.l. het jaarverslag 

van het.Centraal Sociaal Werkgeversverbond 
(CSWV), waarin o.m. een bezuiniging op d• 
sociale kosten werd bepleit. 

Dit was niet naar de zin van de Volkskrant 
(in feite het orgaan van de Katholieke Arbei
ders Beweging (K.A.B.) dat onmiddellijk alarm 
sloeg. 

Maar een ontzenuwing van het standpunt 
van het CSWV hebben we nergens kunnen Ie~ 
zen. 

Is het soms niet rationeel om kosten te be
sparen? Of moet het met de uitvoering van de 
sociale maatregelen ook de kant op onder het 
motto: waarom zullen we het eenvoudig doen 
als het moeilijk kan? 

De cijfers, die het CSWV verstrekt zijn waar~ 
lijk indrukwekkend en overtuigend. Zij leggen 
de vinger op een wonde plek van onze samen
leving, die miljoenen onnodig verslindt. Dit 
gaat ten koste van de gemeenschap. 

Wil men voorbeelden? 
De wettelijke sociale voorzieningen vergen 

thans 3 miljard gulden per jaar, waarin begre
pen aanzienlijke administratiekosten, die -
directe, zowel als indirecte - naar schatting 
250 miljoen zullen belopen. 

Het CSWV is van oordeel, dat op deze kosten 
bezuinigd kan worden en het wijst daartoe op 
de ongevallenwet, die 74 miljoen uitkeert, 
maar waarvan de administratiekosten - als 
gevolg van de ingewikkeldheid van de wet -
21,5 miljoen bedragen. Bij de ziektewet zijn 
deze cijfers: 260 miljoen en 37,5 miljoen, bij 
de invaliditeitswet 69 en 15,5 miljoen. 

Als een eerste belangrijke stap naar be
zuiniging stelt het CSWV voor, de premie
vaststelling en incasso voor de ongevallenwet 
over te brengen van de Sociale Verzekerings
bank naar de bedrijfsverenigingen. Vervel· 
gens moet zo spoedig mogelijk een einde wor· 
den gemaakt aan de premieheffing door mid
del van rentezegels met de daarbij behorende 
registratie van de invaliditeitswet. 

·welnu, een heraad over het peil der kosten 
is altijd een loflijk streven, zeker ook als het 
gaat om sociale uitkeringen. Als daar niet 
meP-r op mag worden gewezen dalen we ge
vaarlijk af naar een Staatsalmacht, waar het 
begrip effiriency er niet me~r op aan komt. 
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brengen, dat het hiertoe in de eerste plaats 
rekent de christelijke grondslag onzer be
schaving, welke van zoveel betekenis is voor 
de ontwikkeling der menselijke persoonlijk
heid. 

Het hoopt eveneens, dat het contact tussen 
f.egering en Volksvertegenwoordiging zoda
nig mag zijn, dat de idee van de democratie 
in ons volk versterkt wordt, dat de begrippen 
politiek en democratie door ons volk positief 
tegemoet getreden zullen worden en dat er 
groot begrip moge blijven voor het voorrecht, 
dat wij leven in een democratisch land; in ons 
Koninkrijk onder het Huis van Oranje. 

De waarde van de vrijheid èn de demo
cratie zien wij tenslotte erkend in de 

verzekering der Regering, dat de solidariteit 
van het Westen, onder meer belichaamd in 
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, 
primaire voorwaarde blijft en dat zij in samen
werking met anderen alles zal nastreven wat 
een positieve bijdrage kan leveren tot het 
scheppen van de voorwaarden voor een vreed
zame internationale samenleving. 

Het is een vertrouwenwekkend geluid, deze 
belijdenis van het eerste volwaardige na-oor
logse Kabinet zonder socialistische deelne
ming. 

En ook in zoverre zijn thans de juiste ver
houdingen hersteld, dat er geen formele bin-

ding is tussen fracties en Kabinet. Dat bete
kent derhalve, dat een extra accent is gege
ven aan de in ons staatsbestel geldende eigen 
verantwoordelijkheid van de Regering voor 
het bepalen en ten uitvoer leggen van het 
door haar te voeren beleid, alsmede aan de 
eigen verantwoordelijkheid van de Volksver
tegenwoordiging, tot uitdrukking komend in 
de parlementaire medewetgevende taak en in 
de democratische controle op het regerings
beleid. 

Met erkenning van deze wederzijdse eigen 
verantwoordelijkheid en de daaruit voort
vloeiende consequenties, wensen wij het nieu
we Kabinet gaarne een: "behouden vaart!" 

A.W. A. 
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Flitsen van Het Binnenhof (IJ) 

Mr. J. de Wilde bepleit nieuwe structuur van het PTT-bedriif • 
Geen investeringen uit de winst. want dat werkt hoge tarieven in 
de hand • Beschouwing van de heer H. D. Louwes over het Zuider
zeefonds • Toenemend aantal pachters doet sterke pressiegroep 
ontstaan • Eenziidige bevolkingsopbouw doorkruisen door verkoop 
van grond. 

Bij de behandeling van de .P.T.T.
begroting in de Eerste Kamer op 

12 mei, heeft onze geestverwant, mr. J. 
de Wilde, een pleidooi gehouden voor 
een beter structuur van het P.T.T.
bedrijf. 

Het recente verleden heeft duidelijk 
aangetoond, zei hij, dat de P.T.T. fi~~n
cieel te afhankelLik was van de WIJZe, 
waarop het financiële overheidsbeleid 
werd gevoerd. Op de meest abrupte wijze 
werden de middelen. die voor de geplan
de investeringen nodig waren, afgekapt. 

Voor een bedrijf als de P.T.T .. dat gro
te investeringen in duurzame bedrijfs
middelen over een reeks van jaren heeft 
te doen, is een dergelijk schoksgewijze 
onderbreken van aciviteiten, ruïneus. 

Wanneer wij daarnaast denken aan de 
vele toeleveringsbedrijven, welker produk
tie soms voor een groot deel op de P.T.T 
is ingesteld, is het een teken aan de 
wand. Tot hun schade hebben zij moeten 
ervaren, dat zij niet op hun grote afne
mer kunnen bouwen. 

Het is psychologisch en uit bedrijfg
oogpunt begrijpelijk, dat de P.T.T. de 
enige financiële mogelijkheid waarover 
~ij beschikte, nl. de herhaalde tariefs
verhoging, te baat nam. Het was echter 
de methode van de kat in nood; ook 
deze maakt vreemde sprongen. 

• • • 

Wat het beheer van de P.T.T. be
treft. staat de minister van Ver

keer en Waterstaat onmachtig tegenover 
de minister van Financiën. Het lijkt de 
heer De Wilde daarom verstandig, dat 
het bedrijf van de P.T.T. een status 
krijgt, waarbij het tegen de onmacht van 
~ijn eigen minister wordt afgeschermd, 
m.a.w. zelfstandig in zijn financierings
behoeften kan voorzien. 

Het lijkt aangewezen dan een eigen 
rechtspersoon in het leven te roepen. 
Indien men dat zou doen. zou een twee
de noodzakelijke stap kunnen worden 
gezet, nl. een meer gevarieerd salaris
beleid. Voor een goede gang van zaken 
moet het bedrijf aantrekkelijliheden kun
nen bieden zowel voor jonge. inventieve 
intellectuelen als voor rijpere, dirigeren
de mensen. Daarom heeft de P.T.'r. be
hoefte aan een vri.ier salarisbeleid voor 
verantwoordelijke functionnarisse'l. 

Wanneer men aldus grotere vriJheid 
aan de P.T.T. geeft, dient men 

het bedrijfsbelang. Er dient echter te 
worden gelet op gevaren. De P.T.T. is 
geen particulier, doch een overheidsbe
drijf. Bovendien is de dienstverlening in 
belangrijke mate monopolistisch. Ten
slotte is de P.T.T als gevolg van de tech
nische en economische ontwikkeling een 
in belangrijke mate expanderend bedrijf. 

Het voorgaande houdt een aantal con
sequenties in ten aanzien van de taak, 
tariefstelling en controle. 

De tarieven dienen zo te zijn opge
bouwd, dat de gewone bedrijfsultgaven 
en de afschrijvingen door de inkomsten 
worden gedekt, ~onder dat naar winst 
wordt gestreefd. Er moeten ook geen 
verliezen zUn. 

De bedragen, die voor nieuwe investe
ringen nodig zijn, dienen uit leningen te 
worden aangetrokken. Daar de afschrij
vingen bij de P.T.T. op vervangings
waarde geschieden, wordt de continuï
teit van het bedrijf verzekerd door de 
tariefstelling en geschiedt de expansie 
in de aanvang met leningen. 

Belangrijk is dat er een juiste correla· 
tie blijft bestaan tussen de hoogte van 
het tarief en de kostprijs van de dienst. 
De tarieven worden versluierd indien 
men intern uit winst gaat financieren. 

Minister Van Aartsen wilde niet zeg-

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). 

gen, dat nooit een cent winst mag wor
den gebruikt voor investering, maar 
overigens wilde h~i met het betoog van 
de heer De Wilde erg graag meegaan. 

* • * 

De behandeling van het Zuiderzee
fonds op 12 mei in de Eerste Ka

mer heeft onze geestverwant, de heer H. 
D. Louwes, aanleiding gegeven er op 
aan te dringen met onze inpolderingen, 
ook van de Zuiderzeepolders. zo snel mo
gelijk door te gaan in verband met de 
ontstellend snelle toeneming van de we
reldbevolking. 

Ik weet wel, aldus de heer Louwes, dat 
de agrarische produktie in de wereld 
iets sterker toeneemt dan de wer·~ldbe
volking, maar dat betekent alleen, dat 
er honderden miljoenen mensen bijko-· 
men, die op de rand van de honger of 
over die rand leven en dat de voeding 
van de wereldbevolking buitengewoon 
slecht is en dat de perspectieven in dit 
opzicht ook buitengewoon slecht zijn. 

Men kan aannemen, dat de wil om dit 
te verdragen of de berusting om dat te 
kunnen verdragen, wordt aangetast en 
dat met name van de zijde van het com
munistische blok niets wordt nagelaten 
om de onwil om dit nog langer te ver
dragen, zo sterk mogelijk te doen toe
nemen. 

Daarin ziet de heer Louwes een ont
wikkeling in de wereld, die ons er spoe
dig toe kan nopen in veel sterkere mate 
dan wij nu doen onze welvaart met die 
volken te delen om te voorkomen dat 
apocalyptische uitbarstingen in de we
reld uitbreken. 

In dit verband kan men zich zeer wel 
indenken, dat het Nederlandse volk wel 
eens blij zou kunnen zijn met een zo 
groot mogelijk voedselfundament binnen 
de eigen grenzen. Men kan zich voorstel
len, dat een dergelijke spanning rondom 
het wereldvoedselvraagstuk ontstaat, dat 
de voedseloverschotten van nu als sneeuw 
voor de zon verdwijnen en dat wij blij 
mogen zijn het eigen voedsel in eigen 
land te kunnen produceren om ons volk 
in stand te houden. 

.. * .. 

Als het enigszins kan, zou de heer 
Louwes in de nieuwe polders geen 

nieuwe steden gebouwd willen zien. Het 
is eigenlijk onverantwoordelijk, dat men 
in Nederland maar doorgaat steeds meer 
mensen beneden de zeespiegel te doen 
wonen. 

H. D. LOUWES 
geen nieuwe steden 

in nieuwe polders .... 

Wat de staatkundige indeling van de 
Zuiderzeepolders betreft, gelooft de heer 
Louwes (in tegenstelling tot de heer De 
Vos van Steenwijk) niet meer in de mo
gelijkheid van één nieuwe (twaalfde) pro
vincie. 

Ik geloof, zei hij, dat juist de omrin
gende delen, met name van de provin
cie Noord-Holland. zulke belangen in die 
nieuwe polders zullen krijgen, dat zij die 
allicht niet aan een ander provinciaal 
gebied zullen afstaan. 

Het is ook de vraag of een provincie met 
een zo eenzijdige samenstelling als deze 
nieuwe provincie zou krijgen, gewenst is. 
Daarentegen zou bijvoorbeeld de Noord
Oost-Polder een verrijking zijn van het 
patroon van de provincie Overijssel. 

Mr. J. DE WILDE 
vrijer salarisbeleid 

De regering zal zich spoedig moeten 

bezinnen op de uitgifte van gron
den in de nieuwe polders. Ik ben er in 
toenemende mate van overtuigd, aldus de 
heer Louwes, dat de regering de grootste 
moeilijkheden zal krijgen met het toene
mende aantal pachters in de Zuiderzee
polders. De regering vraagt als het ware 
om het ontstaan van een sterke pressure
groep, waarmee iedere minister in iedere 
regering, straks min of meer verlegen 
zal zijn. 

De eenzijdige opbouw van de boeren
bevolking in de nieuwe polders moet 
men doorkruisen door zo spoedig moge
lijk over te gaan tot gedeeltelijke verkoop 
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van deze gronden of tot uitgifte in erf
pacht. 

Met betrekking tot Oostelijk Flevoland 
waarschuwde de heer Louwes voorzichtig 
te zijn bij het bepalen van de grootte van 
de bedrijven. Het worden akkerbouw
bedrijven op zware grond. Een akker
bouwbedrijf, waarin inderdaad arbeids
produktief kan worden gewerkt, mag niet 
te klein zijn. Zelfs een oppervlakte van 
15 hectare is daarvoor nog te klein. Die 
oppervlakte zou de heer Louwes ten 
minste willen verdubbelen. 

Hij drong er nog eens op aan de dor
pen in de nieuwe polders niet te ruim op 
te zetten. Juist omdat de ruimte om de 
mensen heen zo groots en machtig is, zoe
ken de mensen in hun dorpen een zekere 
beslotenheid. Dan wenst men niet te wo· 
nen aan een plein, waar men zijn over
tuurman nauwelijks kan zien. 

• • • 

Met die opmerking over de besloten
heid van de dorpen was minister 

Van Aartsen het eens. Maar hij maakte 
er wel op attent, dat dergelijke gemaakte 
dorpen nog moeten groeien. Er moeten 
kerken en andere gebouwen bijkomen en 
de bomen en de beplanting moeten tot 
wasdom komen. Dan komt er een zekere 
beslotenheid. 

Dit neemt niet weg, aldus de minister, 
dat de opmerkingen van de heer Louwes 
ongetwijfeld aanleiding ertoe zullen ge
ven aan dit vraagstuk alle aandacht te 
geven. 

Wat de grootte van de bedrijven in Oos
telijk Flevoland betreft, is uitgegaan van 
een grootte van 30 ha., van de helft daar
van, dus 15 ha., maar ook van anderhalf 
maal zo groot, dus 45 ha. Aan de grootte 
van de bedrijven dient inderdaad alle 
aandacht te worden gegeven. 

V. v.D. 

~-----------------------------, 

Copie voor dese rlibriek te zenden naor: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

DE NATIONALITEIT VAN DE 
GEHUWDE VROUW 

Een belangrijk probleem. 
dat binnenkort weer ter 

sprake komt 

I n onze tegenwoordige maatscha:p
pelijke structuur is het bezit van 
een eigen nationaliteit van grote 

waarde. 
Kon men een halve eeuw geleden 

· zonder paspoort practisch de gehele 
wereld bereizen, thans heeft men 
voor iedere grensoverschrijding een 
dergelijk document nodig, Welk een 
reeks van moeilijkheden ondervon
den de voor het communistisch bewind 
gevluchte Russen en later de door 
het Nazi-bewind verdreven Duitsers 
niet, toen zij van hun nationaliteit 
werden vervallen verklaard. 
Enkele na-oorlogse boeken van E. M. 
Remarque spelen in deze vluchtelin
genkringen en illustreren duidelijk 
de moeilijkheden van die mensen. 

Het is dan ook niet te verwonde· 
ren, dat in de "Verklaring van de 
Rechten van de Mens'', zoals die 
werd aangenomen en afgekondigd 
door de Algemene Vergadering der 
Verenigde Naties op 10 december 1948 
ook artikelen over de nationaliteit 
zijn opgenomen. 

Art. 15 vermeldt, dat ieder recht 
heeft op een nationaliteit en dat 
niemand willekeurig van zijn natio· 
naliteit beroofd mag worden, noch 
dat iemand het recht mag worden ge
weigerd van nationaliteit te veran
deren. 

Art. 13 zegt, dat ieder het recht 
heeft een land te verlaten, ook zijn 
eigen land, of daarheen terug te keren. · 

Hoe in Nederland? 
Hoe staat het nu met de nationali· 

teit van de gehuwde Nederlands~ 

Volgens art. 5 van de wet van 12 
dec. 1892 op het Nederlanderschap, 
volgt de vrouw staande huwelijk de 
staat van haar man. Wanneer een Ne
derlandse vrouw huwt met een niet
NederJander uit een land, waar zij 
door haar huwelijk toch niet de na· 
tionaliteit van haar man verkrijgt 
(Engeland, U.S.A.), behoudt zij de 
staat van . Nederlander zelfstandig. 
Voorts verliest de Nederlandse vrouw 
haar nationaliteit, indien haar man 
staande huwelijk staatloos wordt 
door in vreemde krijgs. of staats
dienst te treden. 

De na-oorlogse jaren hebben ver
scheidene vrouwen duidelijk de con
sequenties doen voelen van het ver
lies oif veranderen van haar Neder
landse nationaliteit. 

We denken hierbij aan vrouwen 
gehuwd met vreemdelingen vanachter 
het ijzeren gordijn, dan wel met Ne
derlanders, die voor het Indonesische 
staatsburgerschap opteerden. Vrou· 
wen van Nederlanders, die in vijan
delijke krijgs- of staatsdienst traden, 
werden eveneens staatloos, hoewel zij 
dikwijls deze handelingen van haar 
man afkeurden. 

Oproep aan de vrouw 
Wij willen daarom de Nederlandse 

vrouwen in overweging geven krachtig 
te streven naar uitbreiding van de in 
het boven aangehaalde artikel 5 ge
noemde mogelijkheden van een zelf
standig Nederlanderschap van de ge
huwde vrouw. In sommige gevallen 
zal de vrouw dus een dubbele natio· 
naliteit krijgen. Hoewel de Neder· 
landse wetgever op praktische gron· 
den een dubbele nationaliteit tracht 
te voorkomen, sluit hij deze moge
lijkheid toch niet geheel uit, (art. 3 
van het nationaliteitsverdrag van 
1936). 

Er kan natuurlijk ook een moge
lijkheid gecreëerd worden om een 
zelfstandig Nederlanderschap te ver
lenen alleen aan die vrouwen, die 
daartoe bij hun huwelijk met. een 
vreemdeling speciaal de wens te ken· 

nen geven. 
De Nationale Vrouwenraad zal op 

ons voorstel op haar vergadering van 
3 en 4 juni a.s., aan dit vraagstuk 
aandacht schenken en wij hopen, dat 
men dan een praktische oplossing zal 
weten te vinden in deze voor de 
vrouw zo uiterst belangrijke, doch 
nog zo onbevredigend geregelde ma
terie. 

vrouw? M. J. Sypkens-van Weel 

~------------------------------~ 
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Liberale actuele . . 
VlSle op onderwijsproblemen (V) 

VERNIEUWINGSPROBLEMEN VRAGEN 
NOG STEEDS DE AAND.ACHT 

Opl'oedingsidealen worden meestal nauwelijks 

afgewogen tegen elh.aar 

Er bestaat in onderwijskringen en daarbuiten onmiskenbaar een gevoel van onbe
hagen ten aanzien van de zo veel besproken onderwijsvernieuwing. 

Wie het wat deftiger zeggen wil - maar het komt toch op het zelfde neer -
spreekt over een gevoel van frustratie, da.t oude·rs, Iem.ren en onderwijzers, mensen 
uit het bedrijfsleven en uit de kringen van de beoefenaars van de wetenschappen be
vangt, als zij zich bezighouden met de gang van zaken bij ons onderwijs sinds de 
bevrijding. 

Ruim twintig jaren gelegen drongen van de Angelsaksische landen en vooral ook 
van uit België vernieuwingsgedachten tot ons land door en het enthousiasme, waar
meer in die landen de vernieuwing leek te zijn aangepakt, imponeerde velen ten on
zent. Dit bleef niet zonder invloed, 

In verschillende plaatsen begonnen enkele onderwijsmensen het onderwijs in de 
onder hun leiding staande scholen langzaamaan te hervormen. In het bijzonder trok 
het BelgiSQhe experiment de aandacht en een ogenblik leek het, alsof ook ten onzent 
een vernieuwingsbeweging zou ontstaan. 

De tweede wereldoorlog onderbrak de
gang van zaken. Na het herstel van de 
onafhankelijkheid scheen het, alsof alle 
Nederlanders met opgestroopte mouwen 
klaarstonden om het werk van herstel en 
vernieuwing tot stand te br.engen. Het 
wonder van Nederland leidde op velerlei 
terrein inderdaad tot bewonderenswaar
dige prestaties, maar in de onderwijswe
reld liep alles anders dan velen zo vurig 
hadden gehoopt. 

Wel spoelde er e·en golf van ver
nieuwlngsideeën en plannen over ons 
land en werden er overal congressen en bij
eenkomsten ingericht, doch als zo dik
wijls in de geschiedenis van het onder
wijs, de meeste tijd ging verlor,en aan 
passen en meten, praten en. eindeloos 
confereren. 

We zijn nu ongeveer vijftien jar·en ver
der; van het aanvankelijke enthousiasme 
is veel verdwenen. De vrees, dat er van 
de vernieuwing niet veel zal terechtko
men, is in ruimer mate aanwezig dan de 
mening, dat de hervorming "en route" is. 

Toenemend onbehagen 

Deze dingen zijn er nu eenmaal en 
moeten er ook wel zijn, maar ze beroeren 
de Nederlanders niet. Een derde is van 
oordeel, dat de moeilijke omstandighed,en, 
waarin het onderwijs verkeert, de ver
nieuwing tegenhouden. De klassen zijn 
te groot. Er is e·en tekort aan leerkrach
ten en scholen. 

Persoonlijk ben ik van oordeel, dat de 
hier genoemde omstandigheden stellig 
hun invloed uitoefenen en dit nog wel ge
ruime tijd zuUen blijven doen, maar een 
afdoende verklaring van het verschijnsel 
geven ze niet. Om die te vinden moeten 
we dieper graven. 

Voorbeelden 
buiten onze grenzen 

De onderwijsvernieuwing in België is, 
ondanks alle enthousiasme in de aan
vang, geen succes geworden. In Enge
land en Amerika is men - al schijnt dit 
in Nederland nog niet bij iedereen te 
zijn doorgedrongen - niet tevreden met 
het onderwijs en voelt men terdeg" de 
tekortkomingen ervan. Ten aanzien van 
België kan ik opmerken, dat daar geen 
onderwijzerstekort bestond of bestaat. 
De salarissen zijn er beter dan in Neder
land en de klassebezetting maakt ver
nieuwing stellig mogelijk, 

De veel gunstiger omstandigheden bij 
onze zuiderburen hebben kennelijk geen 
invloed gehad op de doorwel'king aldaar 
van de vernieuwingsgedachten. 

Vorming van 
persoonlijkheden 

Het is zoals prof. dr. Bouman op
merkt in zijn bijdrage in "Wending" 
(september 1958) "de vorming van de 
persoonlijkheid is een opvoedlngsideaal, 
dat een individuele behandeling van het 
kind eist met duidelijk ethisch-religieuze 
en culturele richtlijnen. In de hiervoor 
gewenste didaktiek valt de nadruk op 
het individuele contact tussen de opvoe
der en de jonge mens, die hem is toever
trouwd. De ervaring leert hoe beslissend 
bij dit alles de functie van het gezin is." 

De school streeft ook naar cultuur
overdracht. Als onderwijsinstituut is dit 
haar taak. Hierbij gaat het waarlijk niet 
alleen om de vraag of zoveel mogelijk 
van het cultureel erfgoed wordt door· 
gegeven, doch zeer zeker ook of de be
vordering van de cultuur-scheppende 
kracht in elke aan de school toever
trouwde generatie de nodige aandacht 
verkrijgt. Slechts door cultuurschepping 
is cultuurhandhaving mogelijk. 

Als derde vormingsdoel van de school 
moet worden genoemd de voorbereiding 
van de jonge mens voor de taak, die hem 
straks in het maatschappelijk bestel 
wacht. Hij moet, als zijn geestelijke en 
lichamelijke gesteldheid zulks niet geheel 
of ten dele onmogelijk maken, kunnen 
deelnemen aan het maatschappelijk ex· 
periment. Stellig geen geringe zaak als 
men bedenkt, dat het bij de:öe vorming 
gaat om een gelukkig samengaan van 
individueel en sociaal bela11g. Beroeps
opleiding, sociale vorming en opvoeding 
tot een goed staatsburger zijn de aspec
ten van deze taak. 

Het is zonder meer duidelijk, dat de 
hierboven summier behandelde opvoe
dingsidealen niet los van elkaar staan, 
doch voortdurend in elkaar grijpen. 

Prof. Bouman illustreert dit met het 
volgende voorbeeld: ,.Talenkennis kan 
worden gewaardeerd als een gewaar
deerd element in de persoonlijkheidsvor
ming, een factor van cultuuroverdracht 
én een wapen in de strijd om het be
staan." 

Prof. Groenman schreef: .,Eén gene
ratie, die geen rekenen zou leren, één 
generatie zonder wiskunde en de ram
pen zouden niet te overzien zijn. We 
moeten onze jeugd jarenlang in scholen 
consigneren op straffe van hongers
nood." 

Drie taken 
In het gesprek over de school, de ver

wachtingen, die men van haat· koestert, 
de kritiek, die men op haar uit, de te
kortkomingen, die men haar aanrekent, 
vinden we de accentuering van de drie 
taken duide!Uk naar voren :reden. Voor 
velen is die school de beste, welke het 
hoogste resultaat boekt bij de toela
tingsexamens of bU de eindexamens. 

Welhaast iedere school staat en valt 
met de gunstige of ongunstige uitslag 
van haar opleiding voor examens. Wan• 
neer, zoals niet zo heel lang geleden in 
een grote gemeente in het westen des 
lands, een raadslid moet informeren, of 
inderdaad vele ouders hun kinderen 
vóór het zesde leerjaar van een vernieu
wingsschool nemen om hen te plaatsen 
op scholen, waar men zich krachtig toe
legt op de voorbereiding voor de toela
tingsexamens, spreekt een dergelijke in
formatie boekdelen! 

Hier en in talloze andere gevallen 
worden de drie opvoedingsidealen nau
welijks tegen elkaar afgewogen, maar is 
er sprake van een overduidelijke priori
teit van één aspect. 

Tallozen, zo niet de meesten, willen 
heus wel praten over persoonlijkheids
vorming, karaktervorming, staatsbur
gerlijke opvoeding, cultuuroverdracht en 
dergelijke idealen, doch houden kramp· 
achtig vast aan de eis, dat de school 
hun kind klaar moet maken voor het 
examen, velen zelfs tegen béter weten 
in. Bij de beschouwing van de z.g. lnam
moet-wet kom ik op dit probleem nader 
terug. 

Daarom blijft de vernieuwing utopie, 
zolang niet de mens zichzelf vernieuwt. 
En dat laatste schijnt een enorme op-
gave te zijn! J. VAN MOURIK. 

Het merkwaardige verschijnsel doet 
?.ich voor, dat er sinds 1945 tijdens de be
handeling der onderwijsbegroting.en tel
kenjare bezorgdheid is uitgesprok,en over 
de kansen der vernieuwing; dat het on
behagen in kringen van leraren, onder
wijzers, ouders en bedrijfsleven (voor zo
ver dit laatste verlangt naar praktische 
resultaten van het nieuwere onderwijs) 
eer toeneemt dan afneemt en dit alles, 
terwijl de hoeveelheid rapporten, versla
gen, onderwijsnota's onrustbarend in 
aantal groeit en we sinds jar.en grote be
drag.en besteden aan vernieuwingscursus
sen en experimenten, er in talrijke scho
len inderdaad wel iets is veranderd en er 
ten aanzien van de onderwijzersopleiding 
toch gesproken kan worden van een ge
heel nieuwe aanpak. 

De ten onzent herhaaldelij:t uitgespro
ken mening, dat het met de vernieu
wing wel beter zou gaan, als er maar 
voldoende geld voor beschikbaar was, de 
klassen maar kleiner waren en het leer
krachtentekort was opgeheven, vindt in 
de ervaringen in België geen al te ster
ke grond. 

~UIT DE PARTIJ 

Er zijn plannen genoeg. Aan ideeën is 
geen gebrek. De overtuiging, dat hervor
ming noodzakelijk is, leeft allerwege, de 
wil tot vernieuwing is er al even zeer en 
niettegenstaande dit alles zijn slechts 
weinigen tevreden over de gang van za
ken! 

Vernieuwing 
geen werkelijk probleem? 

Komt het, omdat de vernieuwing in 
feite nog steeds ge,en werkelijk probleem 
is, maar een vraagstuk, waarover we nu 
eenmaal graag blijven praten en rede
twisten, temeer, omdat het zich zo uitste
kend leent tot dit .,spel"? 

Of zijn wij, Nederlanders, op dit terrein 
- moet ik zeggen: juist dit terrein? -
20 kritisch, dat we niet tot e.en beslissing 
kunnen komen en blijven wikk,en en we
gen, verwerpen en half aanvaarden tot 
de zaak uitgepraat, d.w.z. doodgepraat 
is en we e.en ander probleem bij de. kop 
kunnen gaan nemen? 

Nee, zegt de e.en, het zit hem in de ver-
2uiling in ons volk. Een ander me.ent, dat 
het met die verzuiling nog wel zou mee
vallen, maar onderwijs is in ons land 
geen publieke zaak. De school wordt er 
aanvaard, zoals men de dienstplicht ac
eepteert. 

Er moet aan andere voorwaarden wor
den voldaan! 

De meest belangrijke daarvan is, dat 
men in Nederland - en naar ik geloof, 
evenzeer in alle Westeuropese landen -
tracht te komen tot een duidelijker in
zicht van wat men met de opvoeding be
oogt, 

De grote fout, die in het gesprek over 
de vernieuwing telkens weer wordt ge
maakt is, dat men over het hoofd ziet, 
dat de school verschillende doeleinden 
nastreeft. Of liever gezegd: moet nastre
ven, waarbij dan telkens verwarring ont
staat over de vraag, welk doel priori
teit hééft of móet hebben, 

Neem het opvoedingsideaal, waarover 
men nu al ettelijke jaren spreekt - en 
moét spreken, als men zich behoeden 
wil voor reactionair te worden versleten 
- de persoonlijkheidsvorming. Iedereen 
meent er over te kunnen praten, maar 
hoevelen praten slechts ná en hoevelen 
zijn er, die de talrijke vragen, wellte zich 
rond dit ideaal voordoen, diep hebben 
overdacht? 

Maar zelfs bij hen, die er een belang
rijk deel van hun leven aan hebben ge
wijd, lopen wensen en opvattingen dik· 
wijls ver uit elkaar. En dan zwijg ik nog 
over de moeilijkheden, die bij de toepas
sing in de praktijk van het leven optre
den! Ja, het papier is geduldig en leu
zen zijn gemakkelijk samen te stellen. 

Verheugende groei van de 
afdeling Bussum 

Tijdens een druk bezochte algemene le
denvergadering van de afd. Bussum werd 
op hartelijke wijze afscheid genomen van 
de aftredende bestuursleden, de heer J. G. 
Flink (voorz.) en de heer L. Kernkamp 
(secretaris). 

Het bestuur is thans als .volgt samenge
steld: Voorzitter: H. de Raat; vice-voor
zitter: H. Blekkingh; secretaris: A. C. 
Rootliep; penningmeester: F. A. der Kin
deren; leden: mevr. C. G. Kuipers-van 
Rossum, mevr. H. F. Lubbers-de Bruyn 
en de heren C. Bouwman, G. J. Duif en 
L. Kramers. Het afdelings-secretariaat is 
thans gevestigd aan de tie Ruyterlaan 20 
te Bussum. 

Uit het jaarverslag bleek, dat het leden
tal in de laatste twee jaar bijna verdub
beld is. 

Voor de pauze sprak de aftredende voor
zitter nog een afscheidswoord, waarin hij 
de sterke groei van de V.V.D. in het al
gemeen en in de gemeente Bussum in het 
bijzonder memoreerde, en waarbij hij de 
goede sfeer van samenwerking tussen be
stuur en leden beklemtoonde. 

Na de pauze hield de heer A. Q. de Fli
nes, lid van de Bussumse gemeenteraad, 
een interessante causerie over het onder
werp "De Werknemers in de V.V.D.''. 

De heer J. J. Korff nam afscheid 
als voorzitter van de afd. Laren 

Dezer dagen kwam de afdeling Laren 
in een jaarlijkse algemene vergadering 
bijeen, die o.m. werd bijgewoond door 
het lid van het Hoofdbestuur, de heer 
J. M. F. A. van Dijk en vertegenwoordi
gers van de Centrale Haarlem, de Staten
kring Hilversum en de Gooise afdelingen. 

Op de agenda stond o.m. vermeld de 
verkiezing van een nieuwe voorzitter, 
aangezien de tegenwoordige functiona
ris, de heer J. J. Korff het in verband 
met zijn leeftijd wat kalmer aan wil gaan 
doen. 

Tot zijn opvolger werd gekozen de heer 
W. H. Lubbers, terwijl mr. K. F. A. Wes
terling tevens tot het bestuur toetrad. 

Hierna werd de heer Korff op de meest 
hartelijke wijze gehuldigd voor het zeer 
vele werk, dat hij voor de liberale zaak 
heeft gedaan, waarbij o.m. mededeling 
werd gedaan van het feit, dat de heer 
Korff is benoemd tot ere-lid van zijn af
deling. Tevens werd hem bij zijn af
scheid een boekwerk ter hand gesteld. 

Secretariaat afdeling Renkum 
Met ingang van 1 juni a.s. zal het secre

tariaat van de afdeling Renkum-Heelsum
Doorwerth worden bekleed door de heer 
A. J. de Haan, Bennekomseweg 13 te 
Heelsum. De heer De Haan is tevens als 
penningmeester benoemd. 



HET AMBTSGEBED 
Kort na de bevrijding ontvingen wij 

een exemplaar van een in stencil-vorm 
uitgegeven studie over het ambtsgebed 
in publieke colleges. Zij was van de hand 
van mr. K. Groen, destijds directeur van 
de Doctor Abraham Kuyperstichting het 
wetenschappelijk bureau van de a.r. 
partij. 

Met steun van het Prins Bernhard 
Fonds is deze studie thans in druk ver
schenen bij de uitgeverij Van Keulen 
NV te Den Haag. De auteur was zo 
vriendelijk ons ook hiervan een exem
plaar ter recensie te doen toekomen. 
Naar uit he~ "woord vooraf" blijkt is de 
studie herzien aan de hand van een in 
1956 door de schrijver gehouden tweede 
enquête bij de daarvoor in aanmerking 
komende openbare lichamen. Dr. A. L. 
de Block gaf het werk een "Ten gelei
de" mede. 

Wie als wij in het algemeen afwijzend 
staat tegenover het ambtsgebed is aan
vankelijk licht geneigd te menen dat het 
belang van het onderwerp de moeiten 
die de schrijver zich hiervoor getroost 
heeft ternauwernood rechtvaardigt. Wij 
beginnen daarom met de erkenning dat 
wij van deze mening teruggekomen zijn. 

uitspreekt ook namens de leden die deze 
dingen principieel anders zien en voor 
wie het dus wel onvermijdelijk een for
maliteit wordt, waardoor het gebed ook 
voor wie er innerlijk wel aan deelnemen 
toch aan waarde moet verliezen. 

Dr. de Block meent hier te moeten ge
wagen van een onderwaardering van het 
uitwendige ten opzichte van het inwendi
ge gebed, waarin hij de neiging onder
kent, het eerste om het tweede prijs te 
geven, vaak onder aanhaling van een 
schriftuurlijke tekst, die dan minder juist 
wordt geïnterpreteerd: "zoekt gij, als gij 
bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de 
deur innig". 

Het is hier niet de plaats, op het juiste 
of onjuiste van deze interpretatie in te 
gaan. Wij volstaan slechts met te zeggen, 
dat 't voor ons zeker geen onderwaarde
ring van 't uitwendige ('t gesproken) ge
bed is, wanneer wij tegen het ambtsge
bed in het algemeên principieël bezwaar 
hebben. Laat ons ten overvloede daar
aan toevoegen, dat wij in deze de dingen 
niet op de spits willen drijven. Want ook 
dit is naar beide kanten bedenkelijk. Mr. 
Groen herinnert er bijv. aangaande Am
sterdam aan, dat hier in 1919 het ambts
gebed is afgeschaft. Een daartoe strek
kend voorstel-Wijnkoop werd toen met 
21 tegen 15 stemmen aangenomen (Van 
de thans in de VVD verenigde groepe
ringen stemden enkelen voor, enkele 
anderen tegen). Wij hadden ons in een 
destijds door ons geredigeerd blad op zui
ver religieuze overwegingen vóór aanne
ming van het voorstel verklaard, maar 
konden het natuurlijk best verdragen, dat 
enkele onzer geestverwanten in de Raad 
er tegen stemden. Wat ons echter be-

paaldelijk tegen de borst stuitte was de 
wijze, waarop toen in de Raad het gebed 
in discussie kwam. Lezen we m. in mr 
Groens studie, dat de afschaffing van het 
gebed in de Amsterdamse raad voor en
kele gemeenteraden elders aanleiding 
was, daar het gebed in te voeren uit 
protest tegen de afschaffing ervan in de 
hoofdstad, dan vinden wij zulk een reac
tie, religieus beschouwd al even bedenke
lijk! 

Gelukkig blijkt uit Groens boek dat 
ook "rechtse" raadsleden op dit punt wel 
de aan het gebed verschuldigde om
zichtigheid betrachten, bijv. daar waar 
c.h. en a.r. in een enkele "gemeente ver
klaarden geen invoering van een ambts
gebed te wensen, wanneer dit niet mo
gelijk was zonde discussie of stemming. 

Uit wat wij hier releveerden blijkt 
dat wij aan Groens studie belangrijkheid 
zeker niet ontzeggen. Integendeel wij 
achten haar zeer instructief en brengen 
de schrijver zeer gaarne hulde voor zijn 
veel omvattende arbeid. Deze is leerzaam, 
ook waar hij ons de teksten van vrijwel 
alle in gebruik zijnde ambtsgebeden vol
ledig geeft. Echter ook daaruit zien we, 
hoe grote rol religieuze tegenstellingen 
ook bij de opstelling van de teksten spe
len. Wij nu juichten het allerminst toe 
wanneer in gemeenteraden gediscussieerd 
moet worden bijv. over de vraag of in 
een ambtsgebed zeer bepaalde dogmati
sche opvattingen tot uitdrukking moe
ten komen, hetgeen blijkens deze studie 
helaas veelvuldig het geval is: moet het 
Raadsgebed een typisch rooms of typisch 
confessioneel, protestants of een vrij
zinning protestants karakter dragen? 
Ziedaar vragen die naar onze mening in 
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een politiek college dat heel de burgerij 
vertegenwoordigt, niet aan de orde 
mogen komen en zeker niet bij meer
derheid van stemmen mogen worden be
slist. 

Mr Groens studie heeft ons slechts 
gesterkt in de overtuiging, dat. men hier 
met een te deze aangelegenheld te doen 
heeft, die het best met rust gelaten 
wordt. Voor het werk van de auteur 
hebben wij alle eerbied. Maar wij kun
nen ons onmogelijk verenigen met de 
wens van de inleider, dat dit werk mo
ge leiden tot wederinvoering van het 
ambtsgebed ook in de vertegenwoordigen
de colleges waar het eertijds wel bestond 
doch te kwader ure in onbruik geraakte. 
Dat kunnen wij niet, uit eerbied voor 
het gebed..... de R. 

Reeds het grote aantal gemeenten, die 
het abtsgebed in gebruik houden (dit is 
ook het geval met een aantal colleges 
van Ged. en Prov. Staten) maakt het on
derwerp toch wel tot een van publieke 
betekenis. Dat de waardering van het 
ambtsgbed sterk uiteenloopt, naar gelang 
van de religieuze gezindheid, laat zich 
a priori vermoeden, maar het is toch wel 
interessant dit in deze studie zo duide
lijk bevestigd te zien. In Brabant en Lim
burg bijv. is het ambtsgebed in gemeen
teraden regel. (Zij het in Brabant met 
uitzondering van 5). In Drenthe daaren
tegen kennen van de 34 gemeenten 
slechts twee het, nl. Hoogeveen en 
Schoonebeek. Waarom het in een even
eens overwegend "rechtse" gemeente als 
Smilde niet in gebruik is, blijkt uit deze 
studie niet: terwijl de auteur van alle an
dere provincies enkele nadere gegevens 
per gemeente verstrekt laat hij dit voor 
Drenthe na. Misschien juist om het kleine 
aantal gemeenten dat het ambtsgebed in 
ere houdt. Juist echter omdat die "nade
re gegevens" veel interessants bevatten, 
vinden wij het bepaald jammer dat zij 
voor de Drentse gemeenten ontbreken. 

LIBERALE GEEST 
Met deze opmerkingen blijven we 

uiteraard aan de buitenkant van het on
derwerp. En we willen toch ook wel 
gaarne enige aandacht schenken aan de 
materie zelve. 

Men kan het volkomen met dr. De 
Block eens zijn, dat mr. Groens studie 
bepaald in een lacune voorziet omdat zij 
ons inderdaad gegevens verstrekt, die 
maar aan weinigen bekend waren. Ook 
in zoverre dat dit werk ons leert dat 
in talrijke vertegenwoordigende colleges 
de overtuiging is blijven hangen dat het 
voor de juiste vervulling van het verte
genwoordigende ambt geboden is, Gods 
zegen te vragen, alvorens zich te zetten 
aan de behartiging van het gemeente 
welzijn, in het besef van eigen onvol· 
komenheid en van afhankelijkheid van 
G.od. Steekt - zo zouden wij willen 
vragen - hierbij niet heel sterk af 
het feit, dat in verreweg de meeste 
gemeenten waar wel een openingsgebed 
wordt gehouden men niet een sluitings
gebed kent wat toch passend zou zijn, 
wanneer men als overheidscollege zijn 
functie zo opvat als dr. de Block het 
hier stelt? Duidt dit er niet veeleer op, 
dat het openingsgebed gezien wordt als 
een op zichzelf eerbiedwaardige ceremo
nie, die niet per se geacht mag worden te
kenend te zijn voor de geest waarin men 
zijn werkzaamheden verricht? In deze be
denking werden wij gesterkt, toen we 
lazen, dat tegen een sluitingsgebed bijv. 
werd aangevoerd, dat het dikwijls juist 
niet zou passen na de discussies, in de 
met gebed geopende vergadering gehou
den! 

Hiermede is reeds aangeduid dat men 
met het ambtsgebed komt op een 
terrein, dat wij persoonlijk liever niet 
betreden willen zien. Dr de Block wijst 
er op dat de intentie van hem, die het 
gebed uitspreekt, een wezenlijk element 
is bij de bepaling van de waarde van 
het gesprokene. Dit - zo zegt hij -
moet men wel goed in het oog houden 
bij het publieke gebed.waarvan het amb. 
telijk gebed een voorbeeld is. Hierin nu 
ligt voor ons juist een bezwaar tegen het 
ambtsgebed, dat de man die het uit
spreekt (meestal de voorzitter der ver
gadering, soms een andere functionaris) 

Op het onlangs gehouden jaarcongres 
van de F.D.P. - de partij onzer geest-, 
verwanten in de West-duitse Republiek 
- heeft haar voorzitter dr. Dehler een 
rede gehouden, waarin hij o.m. aandacht 
wijdde aan de invloed van het liberalisme 
op de huidige staatkundige situatie in 
zijn land. 

Die invloed is, naar de politieke machts
verhoudingen gezien, niet groot. In het 
parlement neemt de F.D.P. slechts een 
bescheiden plaats in, ver ten achter staan· 
de bij de C.D.U. en de S.D.P. Bij de jong
ste Landdagverkiezingen was de F.D.P. 
bovendien bepaaldelijk de verliezende 
partij. Desniettemin betoogde de liberale 
leider, dat alles wat sinds 1945 aan posi
tiefs in West-Duitsland groeide, de vrucht 
is van het liberalisme en van het libera
lisme alleen". 

Het is gemakkelijk hierin grootspraak 
te zien, alleen beogend er bij de aanhang 
de moed in te houden. 

Toch schuilt er in hetgeen de heer 
Dehler zeide een element van waarheid 
dat ook buiten Duitsland aandacht ver
dient. 

Wij denken hierbij niet uitsluitend aan 
de ontwikkeling op economisch gebied. 
Het Duitse "Wirtschaftswunder" is onge
twijfeld te danken aan de economische 
politiek van minister Ehrhardt en enkele 
andere staatslieden in de West-duitse Re· 
publiek die de beginselen van het z.g. 
neo-liberalisme aanhangen en toepassen. 
Zo gezien moet ieder wel toegeven, dat 
het liberalisme, ook waar het slechts over 
een ondergeschikt aantal parlementsze
tels beschikt, van grote betekenis is ge
bleken in de praktische staatkunde. 

Ziet men de zaak breder, dan moet 
men wel geneigd zijn dr. Dehler te meer 
gelijk te geven. Het feit, dat Theodor 
Heusz zo lang de hoogste waardigheid in 
het nieuwe Duitsland heeft bekleed, droeg 
er in niet geringe mate toe bij, dat het 
land iets van zijn verspeelde positie in 
de rij der beschaafde volken herwon. 

Deze liberaal toch is een typische repre
sentant van de geest van het oude Duitse 

wijsgerige idealisme, dat in het liberalis
me staatkundige uitdrukking heeft gevon
den. Ook al is dan het liberalisme er in 
het verloop van anderhalve eeuw niet in 
geslaagd in Duitsland een sterke staat
kundige positie te verwerven, cultureel 
was zijn invloed steeds belangrijk. 

Dat West-Duitsland na 1945 een demo
cratisch land met een democratische con
stitutie is geworden mag - ondanks de 
ondergeschikte positie die de F.D.P. in 
het parlement inneemt - toch beschouwd 
worden als een verworvenheid, verkregen 
door inwerking en doorwerking van dE> 
liberale geest. 

Wij zien dus in het betoog van dr. Oeh
Ier geen onrechtmatig naar zich toe reke
nen. Toch schuilt er een gevaar in, waar
voor men de ogen niet mag sluiten. Men 
krijgt n.l. bij deze redeneerwijze zo licht 
de indruk, dat de liberale geest werk· 
zaam is ook buiten de gelederen der libe
rale partij. En daaruit trekt men dan 
gemakkelijk de conclusie, dat het nie~ 

nodig is, de liberale partij te versterken 
om toch de zegeningen van een regim<> 
in liberale geest - d.i. de democratie -
deelachtig te worden en te blijven. 

Dit geldt waarlijk niet voor Duitsland 
alleen. Iets dergelijks doet zich ook te 
onzent wel voor. Men ;rkent van een 
democratische constitutie, het parlemen
taire stelsel, een verdraagzaam regerings-

M acchiavellist 
Wij maakten reeds enkele opmerkingen 

naar aanleiding van het boekwerk van dr. 
Smit over Linggadjati. De uiterst vak
kundige redacteur voor Indonesië van het 
Algemeen Handelsblad wijdde aan het 
boek enkele uitvoerige artikelen. In zijn 
laatste artikel kwalificeert hij de heer 
Schermerhorn als Macchiavellist in boe
zeroen. 

Wij hebben geen behoefte hieraan iets 
toe te voegen, doch wijzen er slechts op 
dat ook deze schrijver tot dezelfde con
clusie komt als waaraan wij reeds uiting 
gaven toen er sprake was van de instel
ling der bekende Enquête-commissie: Het 
Nederlandse volk heeft recht op opening 

beleid als "verworvenheden" misschien 
wel onder de invloed van de liberale geesl 
verkregen, maar nu dermate gemeengoed 
gewordèn:, ~ in alle partijen aanvaard -
dat het zelfs niet geoorloofd is, de in· 
standhouding van dit alles alleen veilig 
te achten bij een liberaal bewind. Vóór 
Wereldoorlog II bijv. vatte bij velen d~ 

mening post, dat Colijn tóch liberaal re
geerde. En na de bevrijding propageerde 
men een dergelijke gedachte ten opzichtQ 
van de P.v.d.A.: ook zij zou de "verwor
venheden" van het liberalisme in stand 
houden en daarvoor zou dus een sterke 
liberale partij niet meer nodig zijn. Wij 
herinneren ons zelfs een staatsman van 
liberalen huize, (prof. Heeres) die reeds in 
1920 geen bestaansreden voor een liberale 
partij meer aanwezig achtte, juist ook 
omdat het wezenlijke in het liberalisme 
in voldoende sterke mate door andere 
partijen overgenomen was. 

Ook als er reden is om dit doordringen 
van de liberale geest buiten de gelede
ren der liberale partij dankbaar te con
stateren, heeft de geschiedenis der laat
ste tientallen jaren toch wel bewezen, dat 
"geest" en partij hier niet te scheiden 
zijn. Ook onze Nederlandse democratische 
staatsinrichting is vrucht van liberaal be
leid en kan alleen door een liberaal be
wind in stand gehouden worden. 

de R 

• IR boeseroen 
van zaken om te zien, hoe de regering, de 
katholieken, maar ook het gehele volk in 
die dagen door manoeuvres, die wij naar 
de morele normen, die wij menen te moe
ten stellen, tenminste als slinks moe· 
ten kwalificeren, ertoe gebracht is een 
akkoord te aanvaarden, dat de meerder· 
heid niet heeft gewild. 

"Zoals het nu is gesteld zien wij he 
bijzonder onaantrekkelijke schouwspel 
van een in de grond fatsoenlijk man, die 
zich voordoet als een macchiavellist .... 
in boezeroen". 

Aldus deze schrijver, wiens doorwroch· 
te artikelen van grote deskundigheid ge
tuigen. deR, 
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Nieuws uit de Partij 
(Zie pag. 5) 

DE REDE VAN PROF. OUD BIJ HET KAMERDEBAT 
OVER DE REGERINGSVERKLARING 

Nadat prof. De Quay op 26 mei j.I. in de Tweede Kamer de Regeringsver
klaring van het nieuwe Kabinet had af gelegd, was de volgende dag het woord · 
aan de fractievoorzitters. 

Sprekende namens de fractie van de V.V.D., maakte prof. Oud eerst enige 
opmerkingen naar aanleiding van de rede van de socialistische fractievoorzit
ter, mr. Burger, die begonnen was met een terugblik van 1945 af. 

De heer Burger heeft - aldus prof. Oud -
terecht herinnerd aan de toestand van ruïne, 
waarin ons vaderland zich toen bevond, en hij 
mocht met het volste recht zeggen, dat wij 
dank verschuldigd zijn aan hen, die toen hun 
schouders onder het werk hebben gezet, al be
tekent dat niet, dat wij het - in het bijzonder 
voor wat mij betreft - in alle opzichten met 
het beleid van dat eerste Kabinet Schermer
horn eens zijn geweest. Dit neemt echter vol
strekt niet weg, dat ik ook van mijn kant alle 
waardering heb voor wat met medewerking 
van de partijgenoten van de heer Burger in al 
die jaren gedaan is. 

Intussen hebben wij moeten constateren, dat 
de samenwerking van de andere groepen met 
de P.v.d.A. in de loop van de jaren hoe langer 
hoe moeilijker is geworden. Ik schrijf dit hier
aan toe, dat wij ons in 1945, dus onmiddellijk 
na de bevrijding, bevonden in, wat ik wel heb 
genoemd, een economische staat van beleg. In 
een staat van beleg is allerlei overheidsingrij
pen noodzakelijk en moeten allerlei vrijheden 
aan de kant worden gezet, die men onder nor
male omstandigheden niet wil missen. 

Er was bepaald behoefte, ook naar mijn me
ning - ik heb het ook nooit onder stoelen of 
banken gestoken -, aan zulk een economische 
staat van beleg in die dagen. Ik ben van oordeel 
geweest, ook in die tijd al, dat het onder die 
omstandigheden gewenst was, dat de Regering 
op een zo breed mogelijke basis berustte, maar 
geleidelijk is dit veranderd. Geleidelijk vestig
de zich bij onderscheidene groepen de mening, 
dat de weg naar meer vrijheid kon worden op
gegaan, en toen trad de tegenstelling tussen de 
opvattingen van de P.v.d.A. en die van de an
dere groepen steeds duidelijker aan de dag. 

Daarom is het geheel niet zo, dat wie tot de 
conclusie is gekomen, zoals mijn vrienden en 
ik al wat eerder tot die conclusie waren ge
komen dan b.v. de partijen aan de rechterzijde, 
dat de tijd voor die samenwerking op de brede 
basis voorbij was, van mening zou zijn, dat 
men geen waardering zou kunnen hebben voor 
wat in het verleden ook met samenwerking 
van de P.v.d.A. was tot stand gebracht. Ik heb 
aan die waardering uitdrukking gegeven toen 
ik op 23 december na het optreden va~ het 
Kabinet-Beel heb gezegd, dat bij alle verschil 
van mening, dat er was geweest, ik toch veel 
waardering had voor wat de heer Drees had 
gedaan. 

ATTENTIE!!! AnENTIE!!! I 
Luistert op vriidag 12 iuni a.s •• over de 
zender Hilversum I { 402 m), van 
19.20-19.30 uur naar: 

.. DE STEM VAN DE V.V.D ... 

Men moet aan de andere kant echter niet 
overdrijven. De heer Burger heeft een aantal 
voorbeelden genoemd van de grote vooruit
gang in Nederland. Gelukkig, wij weten dit 
allen, is er sinds 1945 een grote vooruitgang 
geweest, maar men moet niet alles op het con
to van de Regering schrijven. Men kan in dat 
opzicht ook te ver gaan. De heer Burger is niet 
zover gegaan als MacMillan in Engeland ging, 
toen hij in een redevoering zeide, dat na 5 à 6 
jaar conservatief bewind de voortreffelijk
heden van dat bewind bleken o.a. in het grote 
aantal televisietoestellen, dat in Engeland in 
die tijd zeer toegenomen was. Wanneer men 
zoiets zegt, overtrekt men de zaak. 

Solidariteit 
Een tweede opmerking, waartoe de aanhef 

van de redevoering van de heer Burger mij 
aanleiding geeft, was, dat de heer Burger er 
zo de nadruk op vestigde, dat wij uit de oorlog 
hadden overgehouden, zoals hij zeide, de ge
dachte van solidariteit. Die gedachte was in de 
oorlog zo sterk opgekomen. 

Wij moeten dat goed zien. Gedurende de oor
logsjaren is er onder de bevolking gelukkig 
een grote solidariteit geweest. Aan de andere 
kant was het ookzo-ik heb mij daarvan al
tijd rekenschap gegeven-, dat, hoe gelukkig 
die solidariteit ook was in die tijd, dat wij onder 
het juk van de bezetter leefden, het naar mijn 
mening, als de bezetter weer weg zou zijn, zo 
z?u zijn, dat wij het over alle mogelijke dingen 
met zoveel meer eens zouden zijn dan vóór de 
oorlog het geval was. 

Wanneer men spreekt als een woordvoerder 
van een socialistische richting moet men iet
wat voorzichtig zijn met zich als het ware zo 

op die solidariteit van na de oorlog te beroepen 
alsof het sociali~me deze zou hebben gebracht: 
want dan moet Ik zeggen, dat in en buiten deze 
Kamer jaren vóór de oorlog door allerlei groe
pen de gedachte van de solidariteit tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen is verkon
digd - ik heb ook altijd op dat standpunt ge
staan -, toen in de kringen van de socialisten 
nog de leer van de klassenstrijd hoogtij vierde. 
Men moet dus met die gedachte van solidari
teit wel wat voorzichtigheid te betrachten. 

Ik begrijp overigens de moeilijkheden van 
de heer Burger wel. Het trof mij in het bijzon
der - ik spring nu over op het slot van zijn 
redevoering -, dat de geachte afgevaardigde 
er zo de nadruk op legde, dat de P.v.d.A. toch 
zo volstrekt bereid was tot samenwerking. Ik 
beluisterde daarin haast een ondertoon van 
spijt, dat men nu buiten die samenwerking was 
gesloten, zoals de P.v.d.A. dit stelt. 

Ik ~1eb het gevoel gekregen, dat er bij de 
heer Burger toch enige sp~it was over de be· 
slissing van de 11de december. Het is nu een
maal zo - ik ben niet de eerste spreker, die 
daarop wijst; anderen hebben dit ook reeds 
terecht gedaan -, dat wij de gebeurtenissen, 
de zaak van de kabinetsformatie na de verkie
zingen, niet kunnen losmaken van het gebeur
de op de 11de december. Naar mijn mening
ik had de indruk, dat de heer Bruins Slot het 
ook zo zag - betekende de beslissing van de 
11de december, dat de brede basis werd prijs-
gegeven. · 

De Kabinetscrisis van ll december 
Ik laat op het ogenblik even in het midden, 

wie in dat opzicht de meeste schuld treft. WU 
als V.V.D.-fractie kunnen ons eigenlijk wel 
buiten die schuldvraag houden. Het staat voor 
mij echter vast, dat het verschil, waarom het 
op 11 december 1958 ging - ik heb dit in de· 
cernher ook al gezegd; ik wil daarover nu niet 
nakaarten, maar voor het opbouwen van mijn 
betoog moet ik er toch wel even aan herinne· 
ren -, zakelijk gezien een kabinetscrisis niet 
rechtvaardigde, omdat de Kamer geen enkele 
zwarigheid in de weg heeft gelegd aan het 
beleid, dat de Minister van Financiën zich voor
stelde voor 1959 te voeren. 

Zelfs de oppositie heeft dat niet gedaan. 
Ook wij hebben ons toen bereid verklaard, de 
belastingverhoging, die de Minister van Finan
ciën vroeg voor twee jaar, voor 1959 goed te 
keuren. De meerderheid van de Kamer heeft 
daaraan geenszins de boodschap verbonden: 
gij, Minister van Financiën, krijgt die belasting
verhoging voor 1960 in geen geval. De geachte 
afgevaardigde de heer Romme heeft dit nog 
eens duidelijk willen laten uitkomen door de 
motie, die hij toen voorstelde, waarbij de meer
derheid van de Kamer als haar mening heeft 
uitgesproken: wij willen deze zaken in de loop 
van 1959 rustig bekijken, ook in verband met 
andere mogelijkheden, zoals het advies van de 
S.E.R., dat nog moest worden uitgebracht. 

De meerderheid van de Kamer zei dus: wij 
willen in 1959 rustig bezien, wat wij U voor 
1960 zullen geven. Het was dus helemaal niet 
uitgesloten, dat de Minister van Financiën voor 
1960 hetzelfde zou hebben gekregen, dat hij 
voor 1959 had gevraagd. 

(Zie vervolg pag. 4 en 5, 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof net zich nogeens ernstig zal beraden en 
over enige tijd een beslissing zal nemen, 
die dan gemotiveerd ter kennis van de 
Kamer zal worden gebracht. Aan de hand 
van de nota (met motivering) zal de Ka
mer zich dan kunnen uitspreken. 

Debat over de regeringsverklaring • Motie van PvdA over de 
lonen. Verworpen na verklaring van de minister-president· Twee
de motie van PvdA over positie langdurig werklozen eveneens ver
worpen • Kamermeerderheid is het nieuwe kabinet welwillend 
tec]emoet getreden. 

Mr. Burger, de fractieleider van de 
PvdA, kon echter niet wachten en hij 
handhaafde zijn motie, die met 46 tegen 82 
stemmen werd verworpen. Vóór stemden 
PvdA, PSP en de communisten. De voor
stemmers vormen een gezelschap, dat in 
de komende regeringsperiode waarschijn
lijk wel meer verenigd achter een socia
listische motie zal staan. Tijdens het debat vorige week in de 

Tweede Kamer over de regerings
verklaring bleek de PvdA zich al direct 
thuis te voelen in de oppositie. Ofschoon 
er over het loonbeleid nog niet concreet 
kan worden geoordeeld, omdat de plannen 
van de regering nog niet zijn uitgewerkt 
en de gegevens voor een beslissing daar
door nog ontbreken, kwam de PvdA di· 
rect al met een motie. 

In die motie werd gezegd, dat bij aan
wending van de mogelijkheden tot beste
dingsverruiming een huurverhoging niet 
aanvaardbaar is, voordat de gevolgen van 
de bestedingsbeperking voor trekkers van 
lonen, salarissen en sociale uitkeringen 
zijn opgeheven. 

Prof. Romroe (KVP) had tegen die 
motie het bezwaar, dat de valse suggestie 
wordt gewekt, dat het nieuwe kabinet 
eerst de huren wil verhogen en dan pas 
denkt aan welvaartsvermeerdering, ter• 
wijl in werkelijkheid het omgekeerde het 
geval is, zoals hem was gebleken uit de 
verklaring van minister-president prof. 
dr. De Quay. 

D. e minister-president had meegedeeld, 
dat reeds deze week het overleg met 

het bedrijfsleven zal worden geopend 
over de spelregels van de vrijere loonvor. 
ming, waardoor voor de arbeiders in be
drijfstakken of ondernemingen, die finan. 
cieel sterk staan, de mogelijkheid ontstaat 
van een extra loonsverhoging naast de 
compensatie voor de huurverhoging vol
gend jaar. 

Wanneer over de spelregels van de 
vrijere loonvorming overeenstemming is 
bereikt, kunnen de loononderhandelingen 
per bedrijfstak of onderneming direct be· 
ginnen nadat in juni of juli in de Tweede 
Kamer het loondebat is gehouden aan de 
hand van een door de regering zo spoedig 
mogelijk in te dienen nota met de uit
gewerkte plannen inzake de lonen, huren 
en het consumentensubsidie op melk. 

Het kabinet staat op het standpunt, zei 
prof. De Quay, dat huurverhoging geen 
belemmering mag zijn voor loonsverbete
ring. 

Op grond hiervan concludeerden prof. 
Romme (KVP), dr. Bruins Slot (AR) en 
dr. Tilanus <CHU), dat de motie van de 
PvdA overbodig was, omdat de huurver
hoging pas aan de orde komt nà de invoe. 
ring van de vrijere loonvorming. 

Prof. Oud stond op het standpunt, dat 
een debat over de regeringsverklaring, 
die alleen de hoofdlijnen van het toekom
stige beleid aangeeft, niet geschikt is als 
basis voor concrete beslissingen omtrent 
een onderdeel Hij wilde de toegezegde 
nota afwachten en daarom had hij geen 
sympathie voor de motie. 

Met 46 tegen 82 stemmen werd de motie 
van de PvdA verworpen. Vóór stemden 
PvdA, PSP en de communisten. Tegen 
stemden KVP, VVD, AR, CHU en SGP. 

De oppositie van de PvdA schijnt voor 
een belangrijk deel te worden ge

speeld op de leden van de vakverenigin
gen. Dat bleek ook uit een tweede motie 
van de PvdA, nadat prof. De Quay mede· 
deling had gedaan van het voornemen o.a. 
de langdurige werklozen (langer dan een 
jaar) over te brengen van het departe
ment van Sociale Zaken naar het departe. 
ment van Maatschappelijk Werk. 

De vakverenigingen hebben daartegen 
reeds bezwaar gemaakt, omdat de lang- ·· 
durige werklozen dan zouden worden 
overgebracht van de sociale rechtssfeer 
van Sociale Zaken naar de verzorgings
sfeer van Maatschappelijk Werk. 

In de motie werd aan de regering ver
zocht aan de Kamer een nota te doen 
toekomen met de motivering van de maat. 
regel en inmiddels de maatregel op te 
schorten. 

Van alle kanten werden tegen het voor
nemen van de regering bezwaren aange
voerd. Ook prof. Oud zei met de over· 
brenging niet zo gelukkig te zijn. Men 
~oet rekening houden met de psycholo
glsche factoren van de overbrenging. Het 
is natuurlijk niet zo, dat de langdurige 
werklozen worden overgebracht in een 
sfeer van "bedeling", maar het kan zo 
worden gevoeld en daarom zal het kabinet 
de maatregel nog eens ernstig moeten 
overwegen. 

Iets anders is of de Kamer zich in een 
motie moet uitspreken over een wijziging . 
in de departementale indeling. Dat is in de 
eerste plaats een zaak van de regering. 
Daarom kon de heer Oud zijn stem aan de 
motie niet geven. 

Mr. BURGER 
•.. . kon niet wachten .... 

• • • 
Er is in het debat over de regerings

verklaring natuurlijk nog veel na
gekaart over de kabinetsformatie. PvdA 
en KVP gaven elkaar wederzijds de schuld 
dat er een einde is gekomen aan de brede 
basis. 

"De heer Romme ût in de tang van de 
heer Oud'', aldus mr. Burger, omdat hij 
vreest de aanhang op de rechtervleugel 
van de KVP te verliezen aan de VVD. Zo 
moest er wel een kabinet zonder socialis-

Ook prof. Romme vond het niet juist 
als de Kamer zich er bij voorbaat 

over zou uitspreken hoe de departemen
tale indeling moet zijn. Als de maatregel 
wordt getroffen, blijkt dat uit de begro
ting en bij de behandeling daarvan kan de 
Kamer beslissen. 

Op dezelfde grond hadden ook de heren 
Bruins Slot en Tilanus bezwaar tegen de 
motie, maar overigens waren zij het hele
maal niet eens met de voorgenomen maat
regel. 

Prof. De Quay erkende de psychologi
sche kanten. Hij verklaarde, dat het kabi. 

Prof. ROMME 
• • . . treurt om de P.v.d.A .. ..• 

• 
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Deze Burger 
heeft zich een compleet 1·otje geschrokken, toen hij, bij monde van nie
mand minder dan de hoogedelgestrenge Burger, vernam dat de heer 
Romme zich bevindt in de tang van de heer Oud. Al ben ik geen K.V.P.
er, mijn genegenheid en eerbied voor Romme bovengenoemd, zijn diep 
genoeg om hem zulk een hachelijke, benepen en pijnlijke positie niet te 
gunnen, en al ken ik Oud bovengenoemd goed genoeg als een beminne
lijk man, wien alle aandrang tot pijniging zijner medemensen vreemd 
is, toch zou ik niet graag in zijn tang zitten, want d' aloude Purmerendse 
hand is stoer en ferm en zo iets kan harder en pijnlijker aankomen dan 
gij denkt en de heer Oud bedoelt. 
He~ is overigens wel een afgrijselijke situatie die mij tot in mijn nacht

merrtes vervolgt: deze rose Romme, spartelend in de gemene klauwen 
van Ouds afzichtelijke reactionariteit. Zijn geringe invloed in het Staats
bestel levert hem willoos over aan de veile bedoelingen van deze Oud, 
een man die, naar gij allen wel weet, de slavernij in onere wil herstellen 
die de kinderarbeid een warm hart toedraagt die van mening is dat all~ 
arbeiderslonen drastisch moeten worden ve~laagd ten faveure van de 
kapitaalbezitters en die niet rusten zal voordat de vermogensbelasting 
is afgeschaft en de inkomstenbelasting voor alle hogere inkomens tot 
op een kwart is verlaagd . 

.. En nu zit Romme in de tar:g van die liberale griezel gevangen en hoe 
hu ook spartelt en tegenstrtbbelt, de machtige liberaal laat hem niet 
los; hij moet méé in de reactie, of hij wil of niet 

Ik had het nooit zo ge;::ien, maar de heer Burger heeft mij erop op
merkzaam gemaakt, welk een vals spel de liberale schurken hier weer 
eens, zoals immer, hebben gespeeld 

En het is nie_t alleen Rom??l'e die tegen heug en meug méé moet op 
de u:.eg.-_achtermt, maar ook Tl.lanus en Beernink, Bruins Slot en Zijlstra. 

ZtJ ZtJn allen de hulpeloze slachtoffers van de kindertjes-verslindende 
~ich naa": de middeleeuwen-terugspoedende V.V.D., wier enige doel het 
ts, de butdels der toch-al-zo-schatrijken. te spekken met het bloedgeld 
van de kleine man. 

Ach, die goede meneer Burger. 
Wat ben ik u dankbaar dat u mij, door uw oprechte verontwaardi

ging die zo overtuigend tot uiting gekomen is in uw diep-bewogen re
de, de ogen geopend hebt voor de mens-onterende positie waarin die 
sublieme Romme zich bevindt. ' 

In de tang van Oud! 
Men moet er niet aan denken. 
Als er één burger is die Burger dank weet voor zijn mededogen met 

de argeloze Rornme, dan is het 

~.1! ~?uv ------
• 

6 JUNI 1959 - PAG. 2 

ten komen. De heer Romme moest wel 
de zijde van de VVD kiezen en breken 
met de PvdA. 

Daartegenover verklaarde prof. Rom
me, dat bijna de gehele fractie van de 
KVP het betreurt, dat er een kabinet is 
gekomen zonder PvdA. Maar dat komt 
niet, zei hij, omdat de KVP de zijde van 
de VVD heeft gekozen; het is het gevolg 
van het feit, dat de KVP zich heeft kun
nen verenigen met het regeringsprogram, 
dat de kabinetsformateur had opgesteld, 
terwijl de heer Burger zich over dat 
program niet heeft willen uitspreken. 

Prof. Oud herinnerde er aan, dat mr. 
Burger reeds op 23 december had gezegd, 
dat de consequentie van de kabilnetscri
sis van 11 december moet zijn een rechts
liberaal kabinet. Dan heeft hij toch zijn 
zin gekregen? 

Over het uitbreken van de kabinets
crisis op 11 december merkte prof. Oud 
op, dat de KVP-fractie misschien niet 
het "oogmerk" had het kabinet ten val 
te brengen, maar wel het "zekerheids
bewustzijn". Daarmee was de situatie 
van 11 december in weinig woorden pre-
cies getekend. . 

De partijen hebben elkaar over en 
weer natuurlijk niet kurunen overtuigen. 
Er is alleen nog eens vastgesteld, dat het 
niet meer botert tussen EVP en PvdA. 

• * • 

De meerderheid van de Tweede Ka
::ner is het nieuwe kabinet bij zijn 

eerste openbare verschijning welwillend 
tegemoet getreden. Porf. Oud. sprak de 
wens uit, dat de nieuwe samenwerking 
een succes zal worden en hij wenste het 
Schip van Staat onder zijn nieuwe kapi
tein een eoede vaart. 

De oppositie wordt Eevormd rèoor 
PvdA, PSP, SGP en de communisten. Mr . 
Burger verklaarde, dat de oppastie van 
de PvdA een volstrekt zakelijk karakter 
zal dragen. Naar de mening van de fi'ac
tieleider van de Pacifistisch-Socialisti
sche partij, ds. N. va111 der Veen, is er in 
het nieuwe kabinet een duidelijk onder
nemersregiem aan de macht gekomen en 
de fractieleider van de communisten, de 
heer S. de Groot, noemde het nieuwe 
kabinet een uitdaging aan de vakbewe
ging. 

Prof Oud heeft nog eens onderstreept, 
dat hij van het nieuwe kabinet verwacht, 
dat het een sociaal rechtvaardig beleid 
zal voeren dat economisch verantwoord 
is. 

• * ;) 
pe kennismaking met de fractielei-

( •r van de PSP viel niet mee. 
M~ 1 ·c;g soms de indruk, dat hij de 
gezv.roilen zinnen, die hij gebruikt, be
langrijker vindt dan de inhoud ervan. 

Hij drong aan op het wederopnemen 
van onderhandeHngen met Indonesië 
over de souvereiniteit van Nieuw
Guinea. Hij zou het mooi vinden als Ne
derland Nieuw-Guinea bleef helpen met 
geld en deskundigen, zelfs als de souve
reiniteit aan Nieuw-Guinea zou zijn 
overgedragen. Hij heeft zich waarschijn
lijk niet afgevraagd of Indonesië dat op 
prijs zou stellen. 

Minister-president De Quay heeft kort 
en bondig verklaard, dat de regering niet 
in onderhandeling zal treden met Indo
nesië over de status van Nieuw-Guinea. 

Militaire paraatheid noemde ds. Van 
der Veen een illusie. Men zou volgens 
hem de miljoenen voor de defensie beter 
kunnen besteden om daarmee de wel
vaartsverschillen in de wereld op te hef
fen door steun aan de onderontwikkelde 
gebieden. 

Van de fractieleider van de Pacifis
tisch-Socialistische Partij mocht men 
zulk een uitspraak verwachten. 

* • • 

Het debat over de regerilngsverkla
ring heeft uiteraard weinig con

creets opgeleverd. In dat opzicht was 
het antwoord van minister-president dr 
Drees op de algemene politieke beschou
wingen van de Kamerleden ook altijd 
teleurstellend, maar door zijn politieke 
ervaring wist hij allerlei punten, waar
omtrent men meer wilde weten, altijd 
handig te verwijzen naar de begrotings
behandeling met de betreffende deskun
dige minister. 

Dat is lllormaal. Prof. Oud merkte op 
dat met de minister-president alleen de 
hoofdlijnen van het regeringsbeleid wor
den besproken en hij begreep dat de 
nieuwe ministers nog niet zijn inge
werkt. Dat kan niet. Met vrucht kan er 
daarom later pas worden gedebatteerd 
met de afzonderlijke ministers wanneer 
hun beleid bij de begrotingsbehandeling 
aan de orde komt. 

Met een ontwapenende openhartigheid 
gaf prof. De Quay toe, dat hij van vele 
zaken nog weinig afweet. Geestig sprak 
hij de hoop uit, dat men over enige tijd 
zal zeggen, dat hij aan parlementaire er
varing heeft gewonnen en dat men er 
dan aan zal kunnen toevoegen, dat zijn 
intellect daarbij niet is achtergebleven. 

De daden van het 111ieuwe kabinet moe
ten thans worden afgewacht. 

V. V.D . 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Defensie: llorizontale of verticale indeling~ 
Een Haagse geestverwant schrijft ons: 

De moderne lust tot organiseren, super
organiseren en integreren heeft blijk
baar reeds tijdens de kabinets-formatie 
geleid tot een geruisloze liquidatie van 
het Ministerie van Marine. Indien de 
verschillende berichten welke op dit mo
ment zijn verschenen omtrent deze de
partementale liquidatie juist zijn, dan is 
deze staatkundige stijl, recht uitgedrukt, 
weinig fraai. Een ieder die achter de poli
tieke en departementale coulissen heeft 
gekeken weet dat de ambtelijke paperas
serij van het departement van oorlog met 
zijn tienduizenden ambtenaren onmoge
lijk gepaard kan gaan met een efficiënt 
beheer. Het Ministerie van Marine heeft 
daarentegen traditioneel altijd goed ge
functioneerd, hoewel bij de Marine de na
oorlogse bureaucratisering eveneens de 
kop opsteekt. Dat er thans, nota bene, 
onder de leiding van een liberale minis
ter van defensie geruchten de ronde doen 
omtrent. een streven naar de z.g. horizon
tale organisatie en integratie, is volko
men onbegrijpelijk. Want zo'n horizonta
le defensie-org&nisatie zal onvermijde
lijk nog meer ambtenarij en nog meer 
in··efficiency veroorzaken, de wet van 
Parkinson laat :r.u eenmaal niet met zich 
spottenl Het is daarom te hopen dat de 
nieuwe minister van defensie, even~ls 
b.v. zijn Britse, Amerikaanse en Franse 
r.:ollega·s, zal sturen naar een verticaal 
beheer, dat de vetschillende krijgsmacht
onderdelen organiek en zo efficiënt mo
gelijk iaat functioneren. Zoals bij de gro
te: concerns in de particuliere sfeer d" 
z.g. werk-maatschappijen onafhankelijk 
hun arbeid verrichh·n, moeten in de staat
kundige en militan·~ sfeer de land-, zee
En luchtmacht on~fhankelijk geleid wor
den, de noodzakcli:ke coördinatie geschie
d" aan de top ond'ér de leiding van de 
Minister Een hor!tontale smeltkroes kun 
~!echts f.uper-D.M.L.'s e.d. in het levt'n 
roepen, een gang van zaken die vooJ· 
's lands defensie jammerlijk is en die 
r.venrn.n van verziende en onbureaucra
tische lJberale së,aatkunde getuigt. 

Aantekening van de redactie 

(A.W.A.) De geachte inzender gaat, 
naaT hijzeLf trouwens eTkent, voo1·lopig 
tuch wel iets teveel op geruchten af. 

Over verticale of horizontale inde
l-ing heeft de minister nog geen enkele 
beslissing genomen! 

Afgezien daarvan 
horizontale indeling 
z~jn en een verticale 

echter: dat een 
onliberaal zou 

indeling liberaal, 

kan de geachte inzender, naar het ons 
voorkomt, toch niet bedoelen. 

Minister Van den Bergh, in wiens 
organisatorische inzicht en ervaring 
wij volkomen vertrouwen hebben, zal 
het zeker zó ook niet bekijken en zal 
zijn beslissing stellig pas nemen na 
volledige afweging van alle zakelijke 
en psychologische factoren. 

Uit de vele persbeschouwingen, reeds 
aan dit onderwerp gewijd, zowel als 
uit t'roegere uitlatingen van Kamer
leden van verschillende richtingen 
over dit onde'I'Werp blijkt bovendien 
wel, dat zelfs min of meer deskundi
gen hier diametraal tegenover elkan
der staan. 

Zover wij kunnen zien, zijn er trou
wens nog wel andere oplossingen 
denkbaar, bijv. een horizontale inde
ling in het zakelijk-departementale 
(personeel, materieel), onder leiding 
van hoge ambtelijke chefs en daar
naast of beter gezegd: daarboven een 
verticale indeling in algemene politie
ke zin (wat de verantwoordelijkheid 
betreft dus): staatssecretarissen voor 
de Landmacht, de Zeemacht en de 
Luchtmacht, onder de voor het geheel 
verant·woordelijke minister van De
fensie. 

Dat de ene indeling per se tot meer 
"ambtenarij" aanleiding zou geven dan 
de andere, kunnen wij vooralsnog niet 
inzien; dat lijkt ons in b ei de geval
len mogelijk en zal in b ei d e ge
vallen met alle kracht moeten worden 
tegengegaan. 

De geachte inzender venvijst naar 
de z.g. werk-maatschappijen bij de 
grote concerns in de particuliere sfee1·, 
die onafhankelijk hun werk verrich
ten. Zelfs in vele van die gevallen is 
er echter bijv. toch een gezamenl~ik 
laboratorium, omdat een apart laboTa
tori11m voor elk dier werkmaaisc;·u:m
pijen een enorme geldverspilling zöu 
betekenen. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
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Bezitsvorming 
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Een persoonlijk contact met onze 
ervaren deskundigen waarborgt een 

verantwoord advies. 

Ook voor beleggingen: I 
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Copie voor deze ru!nie'• te zenden naar: 
Mejuffr. Joh, H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

INTERESSANTE 
PROVINCIALE UTRECHTSE 
VOORJAARSBIJEENKOMST 

OP 14 MEI J.L. 

Na de gemeenscl;appelijke lunch 
herinnerde de presidente, mevr. 

G. Huese-Laming in haar welkomst· 
woord aan de nu 9 jaren geleden 
sc' .. ,chtere poging van de op dezelfdfl 
plaats gehouden eerste provinciale 
bijeenkomst waar 10 vrouwen aanwe
zig waren "bien etonnées de se trou
ver ensemble". 

Sindsdien zijn onder leiding van 
mevr. mr. E. Veder-Smit in Utrecht 
vele vrouwengroepen opgericht en zo 
waren leden aanwezig uit de plaatsen 
Utrecht, Amersfoort, Zeist, Drieber
gen, De Bilt, Bilthoven en de pas op
gerichte vrouwengroep Bunnik, die 
een applausje kreeg; verder uit Doorn 
Amerongen, Veenendaal, Soest en 
Rhenen. Mejuffrouw Springer verte
genwoordigde ons landelijk bestuur 
en drukte ons op het hart ons niet te 
laten beïnvloeden door de verkie
zingssuccessen en op onze lauweren 
te gaan rusten, maar actief te blijven. 

Liberalisme en 
sociale voorzieningen 

Als eerste spreekster trad op ons 
Kamerlid mej. mr. J. J. Th. ten 
Broecke Hoekstra met het onderwerp: 
,,Liberalisme en sociale voorzienin
gen". 

Het verkeerde begrip, dat men so
cialistisch moet zijn om sociaal te 
denken werd ons nogmaals duidelijk 
uiteengezet. Het zijn twee totaal an
dere begrippen. 

De sociale mistoestanden uit de 19e 
eeuw werd het eerst door liberale 
wetten een halt toegeroepen. De Kin
derwet van Van Houten, de ongeval· 
len. en ziektewetten onder Lely en 
Cort van der Linden, zijn er de voor
beelden van. Naar liberale opvatting 
behoren werknemers en werkgevers 
de sociale maatregelen te bepalen. 
Daarom is het zo te betreuren, dat de 
Stichting van de Arbeid door de S.E. 
R. is verdrongen. In de Stichting had
den uitsluitend werknemers en werk
gevers zitting, in de S.E.R. zitten ook 
vertegenwoordigers van de regering 
de zgn. Kroonleden. 

Uitvoerig besprak spreekster het 
verschil tussen verzekering en ver
zorging. Voor het eerste is premie 
betaald, voor het tweede is geen spra
ke van premiebetaling en de uitke· 
ring geschiedt uitsluitend naar be
hoefte. 
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Zowel de A.O.W. als de nieuwe We- '\ 
duwen. en Wèzenwet werden onder 
de loep genomen en de onrechtvaar
digheden, speciaal wat betreft de 
ongehuwde en gescheiden vrouw, 
kwamen duidelijk naar voren. Onze 
Tweede Kamerfractie deed en doet 
haar best om deze sociale onrecht
vaardigheden op te heffen. 

De liberale vrouw 
in de journalistiek 

Als tweede spreekster kwam ons 
jongste Kamerlid mevr. G. V. van 
Someren-Downer ons vertellen over: 
"De liberale vrouw in de journalis· 
tiek". 

Voor de journalistiek geldt hetzelf· 
de als voor vele andere beroepen, nl. 
dat het een mannenvak lijkt en dat 
het moeilijk is voor vrouwen om er 
een behoorlijke carrière in te maken, 
wat helaas hier geen uitzondering is. 
Maar de vrouw heeft bepaalde eigen
schc.ppen, die haar juist uitermate ge
schikt maken voor deze werkkrmg. 
Spreekster was zelf vijf jaar verbon
den geweest aan een landelijk dng
blad en zij sprak dus uit de di::er;te 
plaktijk van dit vak. Zelfs de zov<>e! 
misbruikte intuïtie en emotionaliteit 
komen er aan te pas en omdat de 
vrouw deze eigenschappen soms t-c
zit, kan zij dingen bereiken, die voOf 
een man onmogelijk zijn. 

Het is een prachtig vak, zeer in
spannend en soms slopend. Een goede 
gezondheid en een zekere gehardheid 
zijn gewenst. Men draagt een enorme 
verantwoordelijkheid; de draagwijdte 
van het geschrevene is groot. Van 
equal pay is nog helemaal geen spra
ke door de kleine mogelijkheid van 
aanstelling. Spreekster raadde aan 
niet te jong in dit beroep te gaan. 
Men kan beter de zo noodzakelijke 
eerste levenservaring in een studie 
of aanverwant vak verkrijgen. Maar 
voor de liberale vrouw is de jom·na
listiek bij uitstek geschikt door de 
verdraagzaamheid en milde beoorde
ling van andersdenkenden, die een 
kenmerk zijn voor goede objectiev€' 
verslagen. 

Er werden door beide spreeksters 
vragen beantwoord en in haar slotbe
schoawing stelde de presidente voor, 
mej. mr. J. Hefting in Washington een 
telegram te sturen. 

Zij dankte allen, die deze goed be
zochte en geanimeerde dag de·,ien sla· 
gen, ook een lid-vertegenwoordigster 
van de ners. 

Aan de spreeksters gaf zij een foto 
van Koningin en Kroonprinses voor 
het Beatrix Poliofonds en zij hoopte, 
dat zeer velen aanwezig zullen zijn 
op de landelijke najaarsbijeenkomst 
op 17 en 18 oktober op de Pietersberg 

L. Wallis de Vries-Bijleveld. 

Ons nieuwe Kamerlid 

De copy voor . het vorige nummer 
was reeds verzonden toen het 

bericht kwam, dat mevrouw ir. A. 
Kuiper-Struyck te Rotterdam, voor 
velen van ons geen onbekende, tot lid 
van de Tweede Kamer was benoemd. 

Zij is ons vierde vrouwelijke Ka
merlid en wij feliciteren haar en ons
zelf met deze benoeming van harte. 

J.H.S. 

~------------------------------------
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"Bevordering van maatschappelijk zelfdoen bet 
(Vervolg van pag. 1) 

Dat het op dit punt tot een kabinets
crisis moest komen, was alleen verklaar
baar uit de hele voorgeschiedenis, uit 
de omstandigheid, dat de tegenstellingen 
binnen de toenmalige regeringsmeerder
heid - men mag dit woord mijnentwege 
gerust tussen aanhalingtekens zetten, als 
men er de nadruk op wil leggen, dat ook 
het Kabinet-Drees extraparlementair 
was - zo groot waren geworden, dat 
men eigenlijk in een voortgaan op die 
basis niet veel heil meer zag. Dan ligt 
er natuurlijk aan beide kanten een ver
antwoordelijkheid bij de meerderheid 
van de Kamer en - ik erken het - ook 
een verantwoordelijkheid bij ons, ook al 
waren wij oppositie, voor de beslissing 
van 11 december. 

Bij een zuiver zakelijke beslissing in 
de Kamer is het immers altijd zo, dat 
men, ook al meent men op zakelijke 
gronden een afwijzend standpunt te 
moeten innemen, zich toch rekenschap 
moet geven van de politieke gevolgen 
daarvan. Wij weten allen, dat het in de 
politiek voorkomt, dat men een zake
lijke beslissing aanvaardt enkel en al
leen omdat men terugschrikt voor de 
politieke gevolgen, die een afwijzing 
daarvan zou hebben. 

Brede basis afgdaan 
De partijen van de rechterzijde zijn 

op de 11de december niet teruggeschrok
ken voor die politieke gevolgen. Daar
mee was volgens mij in de Kamer dui
delijk uitgesproken: de tijd van de brede 
basis is voorbij. Wat ik nu in de hele 
gang van zaken bij de verkiezingscam
pagne betreur, is, dat men zich toen 
rechts niet algemeen heeft gesteld op 
het standpunt van de beslissing van 11 
december, dat men bij de campagne niet 
algemeen heeft gezegd: met de brede 
basis is het voorlopig afgelopen. 

Men kon er mijnentwege aan toevoe
gen, dat men dit betreurde, zoals de ge
achte afgevaardigde de heer Romme 
het nooit onder stoelen of banken heeft 
gestoken, dat hij het betreuren zou -
zo was zijn formule -, als het met de 
brede basis gedaan zou blijken. Men 
mocht dit rustig betreuren, maar de be
tekeniS v:rn èle beslissing van 11 decem
ber was naar mijn mening, dat men hier 
ook aan de rechterzijde had aanvaard, 
aan deze samenwerking een einde was 
gekomen. Dat was de consequentie van 
die beslissing. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, die con
sequentie is, als ik het zo mag zeggen, 
nog veel duidelijker en veel volstrekter 
aanvaard door de geachte afgevaardigde 
de heer Burger. 

Want toen wij op 23 december 1958 de 
debatten in de Kamer voerden en de ge
achte afgevaardigde de heer Burger er 
zijn afkeuring over uitsprak, dat de op
lossing van de kabinetscrisis - het was 
de oplossing eigenlijk niet, het was de 
voorbereiding tot de oplossing - werd 
gezocht in een ontbinding van de Kamer, 
heeft hij zeer nadrukkelijk gezegd, dat 
naar zijn mening de consequentie van de 
beslissing van 11 december zou moeten 
zijn het vormen van - wat hij dan 
noemde - een rechts-liberaal Kabinet 
onder leiding van de heer Romme. 

Aldus heeft de geachte afgevaardigde 
de heer Burger het uitdrukkelijk gezegd, 
en daarmee gaf de heer Burger van zijn 
kant volkomen duidelijk te kennen: 
Naar mijn mening is het met de samen
werking op grondslag van de brede 
basis, althans voor het ogenblik, dat wil 
dus zeggen voor de naaste toekomst, ge
daan. 

Mijnheer de Voorzitter! De Kamer
verkiezingen, die wij daarop op 12 maart 
hebben gehad, moesten in dit licht wor
den gezien; deze kan men niet losmaken 
van de beslissing van 11 december. Het 
waren heel andere Kamerverkiezingen 
dan gewone periodieke verkiezingen, die 
wij laatstelijk in 1956 hebben gehad. In 
1956 was de samenwerking op de brede 
basis rustig voortgegaan tot aan de ver
kiezingen, toen was van een conflict aan 
de vooravond der verkiezingen geen 
sprake geweest. Dat toen het Kabinet 
de portefeuilles ter beschikking stelde, 
was een normale figuur, die zich altijd 
na verkiezingen voordoet, ook zonder 
d~~ er van een conflict sprake is. Zolang 
WIJ de evenredige vertegenwoordiging 
hebben, is het een vaste regel geweest, 
dat, als er periodieke verkiezingen heb
ben plaatsgevonden, wordt onderzocht, 
op welke basis het nieuwe Kabinet zal 
moeten worden gevormd. 

Kamerontbinding en 
verkiezing 

Zo was de situatie op 12 maart niet. 
Het was geen gewone })eriodieke verkie-

zing - ik treed daar nu niet opnieuw in formatic na de andere formatie; aLle mo
terug. Ik heb in december uitvoerig ge- gelijkheden werden door verschillende 
motiveerd, waarom het naar mijn mening formateurs afgetast; dat duurde einde
een normale constitutionele weg was, dat loos lang; in 1956 zelfs vier maanden. 
in dit geval tot ontbinding van de Kamer Ik had zo'n gevoel, dat de methode om 
werd overgegaan. Maar men mocht dit een informateur in de geest van de heer 
niet vergelijken met een gewone perio- Eeel erop uit te sturen, tot bekorting 
dieke verkiezing en men mocht niet zeg- zou kunnen leiden, maar ik geef ander
gen na afloop van de verkiezingen: De zijds toe, dat deze methode ook wel een 
hele weg is open om te onderzoeken, bezwaar heeft - dat is in het staatkun
welk Kabinet gevormd moet worden. dige met alle dingen zo; alles heeft zijn 
Men had het naar mijn mening in deze vóór en zijn tegen -, nl. het bezwaar, 
geest moeten zien, dat er gevormd moest dat de verantwoordelijkheden daardoor 
worden, krachtens de beslissing van 11 niet zo duidelijk aan de dag traden als 
december, een Kabinet zonder de het geval is, wanneer er een aantal for
P.v.d.A. De P.v.d.A. had naar mijn me- rnaties achter elkander zijn geweest, 
ning ook aan dit standpunt moeten vast- waarvan er bepaalde zijn mislukt. 
houden het standpunt, dat zij op 11 de- De heer Beel heeft na afloop van zijn 
cember had ingenomen. informatie zijn rapport aan de Kroon 

Nu de P.v.d.A. dit niet deed, ontkwam uitgebracht. Ik had voor mij zelf van 
men er niet aan, mede in verband met de methode, die de heer Beel had ge
het feit, dat er van de kant van de ge- volgd, verwacht, dat daarbij duidelijk 
achte afgevaardigde de heer Burger zo door de heer Beel zou zijn afgetast: een 
ontzaglijk veel bezwaren werden ge- bepaalde combinatie heeft geen kans 
maakt tegen die vervroegde verkiezin- van slagen, een andere combinatie heeft 
gen, dat de P.v.d.A. de indruk vestigde, wel kans van slagen, en dat daarop zou 
dat zij gaarne had gezien, dat er een Ka- zijn gevolgd een aanbeveling aan de Ko
binet werd gevormd onmiddellijk na de ningin om een formateur aan te wijzen, 
11de december zonder socialisten met van wie men dan mocht hopen, dat deze 
verkiezingen dan in '60, opdat de P.v.d.A. ·een bepaalde formatie, waarvan de in
gelegenheid zou hebben om voor ander- for,.1ateur de indruk had gehad, dat zij 
half jaar voor herstel van gezondheid l~ans van slagen zou hebben, zou kun-
in quarantaine te gaan. nen verwezenlijken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben dus Zo is het echter niet gegaan. Ik weet 
van mening, dat men de kwestie van de niet, waarom het zo niet is gegaan. Toen 
kabinetsformatie na 12 maart, toen de ten slotte de opdracht werd gegeven 
zaak zo moeilijk op gang kwam, niet los aan de heer De Quay, is hij - het is 
kon maken van de beslissing van 11 de- best mogelijk, dat hij meende: ik wil 
cember. mij ook persoonlijk e>van overtuigen, ik 

Dit is dus niet gelukt, aan de ene kant, wil niet alleen afgaan op hetgeen de 
doordat de partijen van de rechterzijde heer Beel heeft gerapporteerd - begon
niet het standpunt hebben ingenomen- nen met een gesprek, zoals ook de heer 
het naar mijn mening con)lequente Beel had gehad, met de vijf fractievoor
standpunt, dat de V.V.D. toen heeft in- zitters. 
genomen -, waarbij men zei: wij wen- Overigens acht ik de methode, die de 
sen op dit punt geen twijfel te laten, wij heer De Quay heeft gevolgd, de juiste. 
spreken ons duidelijk uit: van ons is Dat was een methode, die ik vroeger wel 
geen medewerking te verwachten voor heb genoemd: een methode van forma
de vorming van een Kabinet in samen- tie na overleg en niet in overleg. Dat 
werking van de P.v.d.A. Van de zijde is een methode, die ik in de Kamer bij 
van de partijen van de rechterzijde is herhaling heb bepleit. Ik heb in de Ka
dit zo duidelijk niet gesteld. mer altijd gezegd: Natuurlijk kan een 

De geachte afgevaardigde de heer formateur maar niet zo zijn gang gaan, 
Romme heeft zelfs ten duidelijkste uit- zonder enige inlichtingen in te winnen, 
gesproken: als het mogelijk is, zou ik zonder enig overleg te plegen; wanneer 
gaarne de brede basis hersteld zien. Ik hij dat zou doen, zou hij geen ernstig 
geloof, dat, als ik het zo zeg, ik het werk verrichten, omdat een formateur 
standpunt van de geachte afgevaardigde een redelijke zekerheid moet hebben, 
de heer Romme goed weergeef. De heer dat het Kabinet, dat hij vormt, ook kan 
Romme heeft eigenlijk gezegd: Als het rekenen op een redelijke samenwerking 
mogelijk is, zou ik de brede basis gaarne met de Staten-Generaal. 
hersteld zien. Als een formateur zo maar op zijn een-

Bij de antirevolutionairen was het niet tje zijn gang zou gaan, zonder zich 
geheel duidelijk. Ik had wel de indruk daarvan op de hoogte te stellen, zou hij 
- uit ·de redevoering van de heer Bruins geen ernstig werk verrichten. Daarom 
Slot van vanmiddag is mij dat gebleken acht ik de methode van de heer De Quay 
-, dat die eigenlijk op hetzelfde stand- juist. Hij vroeg eerst het oordeel van de 
punt stonden, nl. dat het met de brede fractieleiders omtrent algemene punten 
basis gedaan was. van regeringsbeleid en het was daarbij 

Het is echter niet zo duidelijk uitgeko- aan de fractieleiders vanzelfsprekend 
men bij de antirevolutionairen, want overgelaten, of zij hun fractie daarin al 
onder andere werd reeds zeer spoedig dan niet wilden betrekken. Het droeg 
het verwijt gemaakt aan mij, bij monde echter voor de formateur alleen het ka
van de voorzitter van het bestuur van rakter van informatie en toen hij deze 
de A.R.P., dat het eigenlijk voorbarig informatie had ontvangen, ging hij zelf
was, dat door mij reeds vóór de verkie- standig zijn regeringsprogram maken en 
zingen was uitgesproken, dat van sa- zdfstanclig zijn medewerkers zoeken. 
menwerking met de P.v.d.A. geen spra- Het is een methode, die ik, dat weet de 
ke zou kunnen zijn. Dat was bepaald Kamer wel, al sinds jaren als de juiste 
niet voorbarig, omdat dat de zuivere heb bepleit. 
consequentie was van de beslissing van 
11 december 1958. 

Bij de christelijk-historischen was het 
in het geheel niet duidelijk; de heer Ti
Janus zeide het ongeveer in deze zin; 
wij moeten maar eens afwachten wat na 
12 maart 1959 de Koningin zal doen. Dit 
heeft vanzelf tot onduidelijkheden aan
leiding gegeven; dat kon. niet anders. 
Daardoor waren die verhoudingen ook 
na 12 maart 1959 niet zo duidelijk als zij 
hadden kunnen zijn en in het licht van 
de beslissing van 11 december 1958 ook 
hadden behoren te zijn. 

Informatie en formatie 
Toen is het begonnen met de informa

tieopdracht, gegeven aan de heer Beel. 
Nu hebben wij hier een opdracht gehad 
waarvan men inderdaad kan zeggen, dat 
het in de volle zin van het woord een in
formatieopdracht was, niet een formatie
opdracht, gegoten in het kleed van een 
informatieopdracht. Ik spreek hier nu 
over de eerste opdracht aan de heer 
Beel. Ik heb het wel zo uitgedrukt: de 
heer Beel was als het ware een instru
ment van de Kroon, waardoor de Kroon 
als het ware de politieke verhoudingen 
liet aftasten, opdat de heer Beel aan de 
Kroon zou kunnen adviseren, welke op
dracht tot kabinetsformatie naar zijn me
ning de beste kans van slagen zou heb
ben. 

Ik heb die methode op zich zelf niet 
verkeerd geacht; ik had nl. de indruk 
dat deze methode tot bekorting kon lei~ 
den. Wij . hebben bij vroegere kabinets
crises gehad de methode van de ene 

Waardering voor werk 
van prof. De Quay 

De heer Burger heeft deze methode 
verworpen. Hij achtte meer waarborgen 
noclig dan het instemmend persoonlijk 
oordeel van de fractievoorzitters; hij 
wenste binding van de fracties onderling 
en met het Kabinet. Voor zover echter 
naar buiten is gebleken, heeft de heer 
Burger zich daarbij niet uitgelaten over 
zijn oordeel omtrent de punten van re
geringsbeleid, die hem door de formateur 
waren voorgelegd. 

Ik heb begrepen, dat de zaak aanstonds 
is afgesprongen op dé methode van for
matie en, daar de door de heer Burger 
gewenste methode voor de heer De Quay 
onaanvaardbaar was, kon de heer De 
Quay naar mijn mening niet anders han
delen dan hij heeft gedaan en het ver
dere gesprek uitsluitend voeren op 
grond van de gedachte, dat het uitgeslo
ten was een Kabinet te vormen, dat op 
de steun van de P.v.d.A. zou kunnen re
kenen. Daarom acht ik de klacht van 
de heer Burger, dat met de P.v.d.A. niet 
is onderhandeld, bepaald niet ter zake, 
omdat de formateur, de heer De Quay, 
niet voornemens was met enige fractie 
te onderhandelen. Intussen is het toen 
echter zo gelopen, dat de heer Burger 
daardoor eigenlijk geen persoonlijk oor
deel over de punten van het regerings
beleid heeft gegeven. 

Daardoor kon bij sommigen de indruk 
worden gewekt, dat niet was komen vast 
ie staan, dat het niet mogelijk zou zijn 

een Kabinet te vormen, dat voor zijn be
leid ook bij de P.v.d.A. steun zou kun
nen vinden. Ik heb de indruk gekregen, 
dat de omstandigheid, dat, althans in dit 
stadium van de formatie, er zowel bij de 
rooms-katholieken als bij de christelijk
historischen velen waren, wier voorkeur 
uitging naar een herstel van de brede 
basis, de eerste poging van de heer De 
Quay ongunstig heeft beïnvloed. Ik kan 
mij niet onttrekken aan de indruk, dat 
dit ertoe heeft bijgedragen, dat de heer 
De Quay die eerste poging - ik heb 
grote waardering voor de volharding, 
waarmede hij tot het laatste ogenblik 
zijn pogingen heeft voortgezet ten 
slotte moest opgeven. 

Het tweede stadium 

Ik mog( 
wij vijf E 
1948, gefoJ 
1951, gefc 
1952, berr 
heer Rom 
ik mij go, 
krant" ge 
een Kab' 
Burger; : 
de heer E 

Dan wi 
minister-I 
ervaren n 
een Kabi 
heer De < 

ren, dat b 

Ka rak 
Toen kwamen wij in wat ik zou willen 

noemen: het tweede stadium van het op- Mijnhee 
treden van de heer Beel. karakter 1 

t h k . mer beker Ik wil mij - dit ussen aa Jes - ook 
1 gaarne aansluiten bij de woorden van parleme_n 

waardering, die de geachte afgevaardigde 
1
betek%nt: 

de heer Romme heeft gesproken aan het emen a 
1 adres van de heer Beel. Ik heb ook zeer ger aanh 

veel waardering voor wat de heer Beel Kalmder € 
in de afgelopen maanden heeft gedaan. g~ 't voOJ 

Nu kom ik tot de vr.:ag: wat is het ka- bi~et zal.~ 
rakter van de tweede opdracht aan de bhJven Zl 
heer Beel? Geen formatie en geen infor- trouw~n c 
matie. Geen van deze beide woorden is teur ZlChï 
gebruikt. Ik geloof, dat het het beste is, ~es~.be~el 
als wij maar spreken van de bemiddeling k ~. 1~e 1 

van de heer Beel. nJg· m~J 
Nadat de heer De Quay zijn eerste op- of een bll 

dracht had neergelegd, was mijn eigen ?este waa 
oordeel, dat het ten einde de politieke m 192.3 -
lucht te zuiver~n, eerst goed duidelijk vdoot rdz~tte: 
moest blijken, dat hers'tel van de brede a 1t nH 
basis niet tot de mogelijkheden behoorde. Ik neen 
Dit zou kunnen zijn bereikt door de op- eerste ge1 
dracht tot formatie te geven aan iemand, tegenkom 
van wie bekend was, dat hij een grote de Beerer 
voorkeur had voor voortzetting van deze vormd. " 
politiek. Deze weg is niet gekozen. Er is debatten 
geen formatie-opdracht gekomen, maar de een bindei 
opdracht, die ik dan noem de opdracht tot de handtel 
bemiddeling, aan de heer Beel. ters van d 

Nu begrijp ik volkomen dat de heer en een ja< 
Beel toen eerst nog eens duidelijk heeft dit Kabin< 
willen vaststellen, of het herstel van de De. heer 
brede basis tot de mogelijkheden behoor- ze toch w 
de. De Fransman zegt: pour discuter, il De hee1 
faut être d'accord. Dat wil zeggen: er dat bindel 
moeten bepaalde uitgangspunten zijn, h~eft. Da 
waarover men het eens is, want anders niets gehc 
heeft verder praten geen zin. Zo is de heer vaardigde 
Beel ervan uitgegaan, dat er een aantal digde - E 
controversiële punten, zoals zij zijn ge- rnaties na 
noemd, van regeringsbeleid was, waarom- de conclu 
trent in het eerste stadium al w::>.s geble- bij een vc 
ken, dat er verschillen waren tussen de standig za 
voorzitter van de fractie van de PvdA en program t 
de voorzitters van de andere fracties, met door aHh; 
inbegrip van de voorzitter van de fractie worden OJ 
van de VVD en dat het, voordat men ver- De heel 
der ging, nodig was, precies te weten, hoe sto~d i~ 1 
het ten aanzien van die punten stond. al hen Ja< 

De heer 
Toen heeft de heer Beel het zo opgezet deze inter. 

- ik geloof, dat dit de juiste methode is 
. . d .. f f t" op het og€ geweest -, dat hiJ aan e VIJ rac 1evoor- . t h 1 t 

zitters de controversiële punten heeft op- ~eet ~ P; 
gegeven en daarbij ook heeft uiteengezet, d 

0
t T 

1 

1 ; 
lk . . . . . g t a roe s1 op we e w1~ze naar ZIJn memn en a~n- dend I>rOgl 

z1en van die punten tot een oplossmg De heel 
moest .worden .gekom~n, met het verzoek het in iedt 
aan die fractievoorzitters hun oordeel D h er 
hierover kenbaar te maken. Uit de ant- de ~·n~in! 
woorden is kennelijk gebleken, dat er h 1 

1 

1 alleen een basis van gesprek was tussen e emaa 1 

de drie rechtse fracties en die van de maar eem 
VVD en dat een basis van gesprek met de rol gespee 

de, was, 1 

PvdA niet aanwezig was. regeringsv 
Toen is een program opgesteld - hier- principiee. 

aan is in de regeringsverklaring herinnerd dere figuu 
-; de vier fractievoorzitters hebben dat 
program gekregen en hebben hun opmer- B d 
kingen erover gegeven. Het spreekt van- in Cll 
zelf, dat de formateur en zijn medewer-
kers aan die opmerkingen aandacht heb- vertro~ 
ben geschonken, maar het program en Het biné 
het personeel van het Kabinet werden om geen b 
verder door de heer Beel zelfstandig op van de zitt. 
een zodanig7 wijze. voorbereid, dat een omstandig~ 
forma'teur, d1e bereid was op aldus voor- voorzien z:· 
bereide basis te for~~ren, in kor~e tijd te volgen 
gereed zou kunnen ZIJn. Zo mag 1k het, worden v 
?eloof ik, stellen. Die formateur is toen crisis van~ 
m de persoon van de heer De Quay ge- verlenging 
vonden. 1 of 2. la 

Nu kan men de vraag stellen: wie is nu program ~ 
in feite de formateur geweest? Als men had in 195 
het zo ziet en als men dan nog afziet van net niet g1 
het voorbereidende werk, dat door de Voorts ~ 
heer De Quay is verricht, dan kan men met de VI 

stellen, dat het Kabinet in feite meer door het Kabin 
de· heer Beel dan door de heer De Quay toekomt. l 
is geformeerd. Als men mij nu vraagt, of dent volk~ 
ik dit in het algemeen de meest geluk- schil ik m1 

kige weg vind, antwoord ik ontkennend. heer Rom~ 
Dit heb ik bij vorige gelegenheden in de regerlngve 
Kamer ook reeds gezegd. Onze politieke gekozen 1 

verhoudingen laten het echter blijkbaar binding n~ 
moeilijk anders toe. accent aa~ 



VRAT IE 6 JUNI 1959- PAG. li 

t bevordering van de maatschappelijke vrijheid" 
: roepen, dat 
'ben gehad: 
Van Schaik; 
ter Romme; 
~r Staf. De 
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"De Volks
erstaf. 1955; 
1r de heer 
neerd door 

~ze geachte 
, als een zo 
;es vijfmaal 
ontving, de 
~ft te gene
erkomen is. 

>in et 

de eigen verantwoordelijkheid van de 
regering. 

Ik ben dat met de minister-president 
volkomen eens: het geeft een extra-accent 
Dat is dunkt mij duidelijk, omdat door 
een bindend program de bewegingsvrij
heid van de regering wordt beperkt. Het 
is juist de bedoeling van het bindende 
program de bewegingsvrijheid zowel van 
de regering als van de fracties te beper
ken, en daarom is een dergelijk program 
in strijd met de vrijheid van handelen, 
die zowel een Kabinet als de leden van de 
Kamer toekomt. 

Mijn stelling is, dat de beste waarborg 
voor een goede samenwerking tussen een 
Kabinet en de Kame1· is de vertrouwens
band tussen het Kabinet en de meederbeid 
van de Kamer. Ik ben van oordeel, dat die 
band vooral te zoeken is in de personen 

l i.s nu het van de ministers. De beste band is de 
i\ is de Ka- vertrouwenslieden van de fracties in het 
Ierscheiding Kabinet. Wij moeten goed begrijpen, dat 
1tair weinig het parlementaire sielsel uit die gedach
~abinet par. tengang is onstaan. 
,et niet lan- De gehele oorsprong van het parlemen· 
ven, als de taire stelsel wijst erüp, dat men de ver
opzegt. Dat trouwenslieden van de meerderheid in het 
1ok dit Ka- Kabinet wenst. Overigens laat dat stelsel 
, denken te een grote verscheidenheid van toepassing 
1! haar ver- toe. Voor mijn fractie is van gro·te bete
i de forma- kenis, dat de fractie vol vertrouwen stelt 
'hoe hij de in de drie bewindslieden, die van haar 
ijgt dat het richting zijn en die zij kent als overtuigde 
lm~n. Dan aanhangers van de beginselen, die onze 
s de vraag, partij belijdt. 
voor nu de Daarnaast is voor de fractie een reden 
, dat reeds van vertrouwen, dat het Kabinet is opge
aijnheer de trokken op een grondslag, die onder de be
eerd heeft staande omstandigheden de beste waar-

, borg biedt voor eenheid van inzicht t.a.v. 
lat wij het de belangrijkste zah·n, die thans aan de 

orde zijn. Zij meent, dat in het jongste ver
Ieden reeds is gebleken, dat er op deze 
punten meer overeenstemming bestaat 
tussen de partijen der rechterzijde en de 
VVD dan tussen deze partijen en de 
PvdA. 

e program 
heer Ruys 
wordt ge

tmer grote 
1d. Er was 
1 'l.elîs met 
ctievoorzit
·echterzijde 
1923, kwam 

Ik verwacht van het Kabinet - en ge. 
lukkig is dat blijkens de regeringsverkla 
ring ook zijn standpunt - een beleid, 
dat sociaal rechtvaardig en economisch 
verantwoord zal zijn. Ik acht het van grote 

lan hebben betekenis, dat onder het bewind van dit 
tijd. Kabinet duidelijk aan de dag zal kunnen 

~t dus, dat treden, dat er voor vrees, dat een Kabinet 
s geholpen zonder socialisten in sociale rechtvaardig
het heeft heid te kort zal schieten, niet de minste 

1chte afge- aanleiding bestaat. 
~ afgevaar-
abinetsfor-
sschien tot Christelijk-sociaal 
n, dat het 
ellicht ver
n bindend 
t hij daar
al kunnen 

Ik wil nog graag iets meer zeggen over 
het karakter van het Kabinet. Daarbij 
neem ik als uitgangspunt een opmer
king, die van antirevolutionaire zijde is 
gemaakt. Toen de eerste formatie van de 

Traelstra heer De Quay zich in haar laatste sta
lt dat was dium bevond, is van antirevolutionaire 

zijde gezegd, dat men ten slotte in deze 
oe!ing van formatie geen vertrouwen kon stellen, 
Ik betoog omdat er onvoldoende waarborgen voor 

td program een christelijk-sociale politiek waren. 
ebleken is. Ik stel voorop, dat het volkomen begrij-
1u afteiden pelijk is, dat de Anti-revolutionaire Par
~at een bin~ tij krachtens haar beginselen de vraag 

of zij in een Kabinet vertrouw,en kan stel
Hij wilde len, toetst aan de vraag of er een christe-

lijk-sociale politiek van is te verwachten. 
:westie van Ik moet echter ook mijnerzijds de vraag 
!eft in 1g13 onder het oog zien, of aan het Kabinet 

moet nog 
. toen een 
1 rol speel
~reid was 
·.e dragen, 
1 gans an-

het stempel van een christelijk-sociaal 
Kabinet mag worden opgedrukt. 

De vraag waarom het hier gaat, is dan 
wat men onder christelijk-sociaal ver
staat. Zou men menen, dat een christe
lijk-sociaal beleid alleen kan worden ge
voerd op de grondslag van de beginselen 

schap van geeft, dat de zedekundige be- gaarne van de 'Regering zou vernemen, betekenis van de ontwikkeling der gees
ginselen van het christendom worden hoe zij over deze in het verleden gedane telijke volkskracht is ook ons uit het 
aangehangen door zeer velen, die de toezeggingen denkt. hart gegrepen. 
christelijke godsdi.enst niet belijden, kan Voorts wil ik daaraan toevoegen de Wij hebben, in één woord, in de ver
men daaruit afleiden, dat ik mij volko- vraag, of de Regering in principe bereid klaring tal van frisse geluiden beluisterd. 
men kan verenig.en met een uitspraak als is aan de wensen, die van de zijde van Zo ergens nog de vrees mocht hebben be
die van het Kabinet, waar het Kabinet in de georganiseerde landbouw kenbaar zijn staan, dat van het Kabinet slechts een 
de regeringsverklaring zegt, dat het tot gemaakt, tegemoet te komen. conservatief beleid is te verwachten, dan 
de grote waarden, die onze Nederlandse heeft de verklaring dit wel volstrekt ge-
san'lenleving kenmerken, in de eerste logenstraft. 
plaats rekent de christelijke grondslag De geest der De nieuwe samenwerking opent wegen, 
van onze beschaving, welke van zoveel be- Regeringsverklaring waarlangs onze politiek zich zal kunnen 
tekenis is voor de ontwikkeling van de vrijmaken uit het slop, waarin zij lang-
menselijke persoonlijkheid. Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mij zamerhand was vastgelopen. 

Daarom heb ik ook met instemming voorts, wat de regeringsvet·klaring be- Het spreekt dan ook vanzelf, Mijnheer 
kennis genomen van de wijze, waarop het treft met het oog op de tijd beperken tot de Voorzitter, dat wij hopen, dat de 
Kabinet het verband legt tussen de per- enkele opmerkingen. Ik wil dan graag nieuwe samenwerking een succes zal wor
soonlijke en de maatschappelijke verant- vooropstellen, dat de geest van de rege- den. Wij zijn ons er volkomen van be
woordelijkheid van de mens, omdat ik ringsverklaring ook de geest is, die ons wust, dat dit op zijn tijd van elk der sa
daarin tot uitdrukking zie gebracht, dat verkiezingsmanifest heeft beheerst. menwerkende groepen een offer zal kun
de mens niet alleen verantwoordelijk is Met de Regering zien wij in waardevast nen vergen. Iedere groep zal wel eens 
voor zich zelf, maar, zoals ik zeide, dat ·geld een sociale maatregel van de eerste voor een moeilijke beslissing komen te 
hij ook verantwoordelijk is voor zijn me- orde. staan. Men zal daarbij te gemakkelijker 
demens.en. Wij juichen toe het streven naar ver- over bezwaren kunnen heenstappen, naar-

Bij een vorig debat in deze Kamer heb ruiming, waar het kan, van de mogelijk- mate de samenwerking als geheel gezien 
ik dit geformuleerd in deze zin, dat wij heden voor particulier initiatief. meer voldoening verschaft. 
ernaar moeten streven de mens, die door Wij achten bevordering van gezonde Wij hopen daarbij van harte, dat in het 
de maatschappelijke omstandigheden niet concurrentieverhoudingen van groot be- Kabinet de geest zal heersen, die de En
of onvoldoende in de gelegenheid is, zijn lang. Dat brede Jagen van ons volk zich gelsman als "teamspirit" pleegt te om
eigen verantwoordelijkheid te dragen, duurzaam persoonlijk bezit zullen kunnen schrijven. 
daartoe in staat te stellen. In feite, Mijn- verwervcen, achten wij een der beste we- In een Kabinet van gemengde samen
heer de Voorzitter, komt dit alles neer op gen om de vrijheid van beweging voor de stelling is het bovenal de taak van de 
de toepassing van het christelijke gebod mens te vergroten en zijn gevoel van Premier het goede verband te handhaven. 
van de naastenliefde. eigenwaarde te versterken. Ik heb alle vertrouwen, dat de thans op-

Van de volkomen naleving van dat ge- Ook zijn wij van oordeel, dat bevorde- getreden Minister-President daarvoor 
bod blijven wij allen mijlen ver verwij- ring van het maatschappelijk zelfdoen over de juist hoedanigheid beschikt. Ik 
derd, maar als het goed is, moet er altijd betekent bevordering van de maatschap- wens daarom ons schip van Staat onder 
spanning zijn tussen hetgeen wij doen en pelijke vrijheid. zijn nieuwe kapitein een voorspoedige 
hetgeen wij zouden moeten doen. Ieder, Wat de Regering zegt over de grote reis. 
die zich door een hoger beginsel geleid 
weet, voelt die spanning, onafhankelijk 
van de vraag, waar hij meent de bron te 
vinden, waaruit het hogere beginsel voort
spruit. Tegelijkertijd is het echter zo, dat 
het hogere beginsel ons wel maatstaven 
geeft, doch geen uitgewerkte politiek. 

Daardoor kunnen aan de ene kant zij, 
die het hogere beginsel op dezelfde wijze 
belijden, tot een verschillende politiek ko
men en aan de andere kant zij, die ten 
aanzien van het hogere beginsel vel'schil
len, tot e.en zelfde politiek. Voor het te
genwoordige zie ik meer waarborg voor 
een gemeenschappelijke politiek in de 
thans tot stand gekoi:nen combinatie dan 
in een combinatie, waaran de PvdA deel
neemt. 

Het is deze overtuiging, die de houding 
van de VVD in de verkiezingsstrijd heeft 
bepaald en vanzelfsprekend verheug ik 
mij erover, dat het door ons beoogde 
doel is bereikt. 

Het landbouwbeleid 
Mijnheer. de Vooi·zitter! Het is niet 

mijn voornemen uitvoerig in te gaan op 
al de punten van de regeringsverklaring. 
Er is in de regeringsverklaring vanzelf 
zeer veel dat nadere uitwerking en nader 
beraad zal vorderen. Wij zullen, naar ik 
vertrouw, nog alle gelegenheid hebben in 
de naaste toekomst, en dan niet alleen 
met de Minister-President, maar ook met 
zijn verschillende collega's, over al die on
derdelen van het beleid te spreken. Daar
om wil ik er maar een enkele opmerking 
over maken. 

Ik wil in het bijzonder een opmerking 
maken over hetgeen in de regeringsver
klaring is gezegd met betrekking tot het 
te voeren landbouwbeleid, die in menig 
opzicht overeenstemt met wat al enkele 
andere sprekers hebben gezegd . 

UIT DE PARTIJ 
Bureau van de V.V.D.-fractie 
Reeds eerder deelden wij mede. dat 

de fractie van de V.V.D. in de •rweede 
Kamer als opvolger van drs. H. A. 
Korthals als haar plaatsvervangend 
voorzitter heeft aa1•gewezen de heet• R. 
Zegering Hadders. 

Het bureau van . de. fractie is thans· 
als volgt samengesteld: Prof. mr. P. :J.' · 
Oud, voorzitter; R. Zegering Hadders, 
plv. voorzitter; mr. F. G. van Dijlt, Fec
retaris; mej. mr. J. J. Th. ten Broecke 
Hoekstra en mr. W. J. Gecrtscma, icden. 

Verbetering Partii-organisatie 
zaterdag 30 mei j.l. heeft op het Alge. 

meen Secretariaat een uitvoerige ge· 
dachtenwisseling plaats gevonden om te 
komen tot verbetering en uitbouw der 
Partij-organisatie. Op deze bespreking 
waren aanwezig, de algemeen secretaris 
der Partij, de heer D. W. Dettmeijer, de 
organisator-propagandist de heer L. van 
Vlaardingen benevens onze reg-ionale 
propagandisten. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING 

IN ROERMOND 
Op 1 juli a.s, zullen In <le gellleente· 

Roermond tussentlidse verkiezingen 
worden gehouden in verband met de sa
menvoeging van deze gemeente met de 
gemeente Maasniel. Voor het eerst in 
het bestaan onzer Partij zal doo1· ons 
aan gemeenteraadsverkiezingen in de 
provincie Limburg worden deelgenomen. 

Mevrouw ir. A. Kuiper-Struyck 
Mevrouw ir. A. Kuiper-Struyck, die 

tot lid van de Tweede Kamer voor de 
V.V.D. werd benoemd als opvolgster 
van mr. E. H. Toxopcus. behoort tot de 
zeer kleine groep van vrouwen in ons 
land met de titel van bouwkundig inge. 
nieur. 

Zij werd op 20 september 1908 in 
Delft geboren, waar zij, als besluit van 
haar studie aan de Technische Hoge· 
sc:'lool aldaar, in 1937 het ingenieurs
examen aflegde. 

Sedert 1953 is mevrouw Kuiper lid van 
de Gemeenteraad van Rotterdam, waar 
zij zaken betreffende volkshuisvesting 
en onderwijszaken heeft behandeld. 

van een confessionele partij, dan zou ik 
deze opvatting natuurlijk volstrekt moe
ten verwerpen, maar wanneer men het zo 
stelt, dat eis voor e.en christelijk-sociaal 
beleid is, dat het wordt gevoerd op de 
grondslag van het gebod van de naasten-

ook daar- liefde, is het ook voor mij volkomen aan
in de loop vaardbaar, want dan betekent het, dat 
:ame~ vaak men een beleid wenst, dat ervan uitgaat, 
"~ '(1.\e/1, 'l.e dat de mens zich medeverantwoordelijk 
~aarmede de heeft te voelen voor zijn medemens en 
~voren kan dan wordt dit aanvaard evenzeer buiten 
het met de de confessionele partijen. 
~aag van de Mijnheer de Voorzitterf! Er is niet al
~wer~en met leen een christelijk geloof, er is ook een 
•en bmdend zedekundig christendom. Dat zedekundige 
hele punt christendom wordt ook aanvaard door ve
het Kabi- Jen, die niet van het christelijke geloof 

De mededeling, dat de Regering zich 
voorstelt verbetering van de produktie
voorwaarden in de landbouw te bevorde
ren, begroet ik uiteraard met instem
ming. Voorts heb ik er alle begrip voor, 
dat cle Regering zich ernstig wil bezin
nen op het garantiebeleid. Ik vraag mij 
echter wel af, hoe in dit verband de me
dedeling in de regeringsverklaring moet 
worden verstaan, dat de gedachten gaan 
in de richting van een verlaging van de 
producentensubsidie op melk. Wordt hier 
niet vooruitgelopen op de aangekondigde 
bestudering van het gehele probleem? 

De Regering neemt over uit het S.E.R.
advies, dat het doel van het landbouwbe
leid mede gericht zal moeten zijn op het 
bevorderen van een redelijk bestaan in 
het agrarisch bedrijf. Het is mij in het 
licht van de gewenste verlaging van de 
producentensubsidie zonder meer nog niet 
duidelijk op welke wijze de Regering deze 
twee doeleinden zal weten te rijmen. 

Woensdag 27 mei j.I. was een dertig
tal leden en geestverwanten te Roer
mond bijeen om te spreken over .Je pro
paganda, welke door ons voor deze ver
kiezing zal worden gevoerd. 

Op deze bijeenkomst, waar mede aan
wezig waren het Hoofdbestuurslid Mr. 
Dr. J. M. H. Dassen uit Maastricht, de 
organisator-propagandist der Partij de 
heer L. van Vlaardingen en de heren 
De Kat en Westrik van het be;;tuu:r der 
afdeling Limburg, werd besloten o.a. een 
gerichte propaganda-campagne te voe
ren met persoonlijke brieven. Tevens zal 
e·en tweetal openbare vergaderingen 
worden belegd. 

Zij maakt deel uH van talrijke bestu
ren van verenigingen en instellingen op 
genoemde terreinen. Bovendien was zij 
gedurende een aantal jaren presidente 
van de Rotterdamse afdeling van de 
Vereniging voor Vrouwenbelangen en 
Gelijk Staatsburgerschap en secreta
resse van het hoofdbestuur van de Ver
eniging van Vrouwen met Academische 
Opleiding. 

Ons nieuwe vrouwelijke Kamerlid, dat 
gehuwd is met ir. J. Kuiper te Rotter
dam, is moeder van vier kinderen. 

n in strijd 
die zowel 
de Kamer 
.~ter-presi
punt ver

ardigde de 
toen in de 
:d: de nu 
11 formele 
een extra
,\.~\ ge\den-

zijn, zoals de Israëlieten en sommige hu
manisten. Ik raak hier even aan die oude 
gedachte van Thorbecke van 'n christen
dom boven geloofsverdeeldheid, aan die 
redevoering van Thorbecke, waarin hij 
zegt, dat het christendom niet is geble
ven binnen de Kerk, maar dat het is ge· 
worden een machtige stroom, die zich 
door alle aderen van de maatschappij 
heeft uitgestort. 

Als nu de VVD zegt in haar ·beginsel
program, dat zij er zich ten volle reken-

Ik wil mij thans niet teveel in dit punt 
verdiepen, maar ik kan niet nalaten er 
nu reeds de aandacht op te vestigen, dat, 
nog afgezien vnn het feit, dat aan de 
landbouw bepaalde toezeggingen zijn ge
daan, met de g·erechtvaardigde wensen 
van de landbouw terdege rekening zal 
moeten worden gehouden. 

Ik ben mij natuurlijk bewust, dat het 
huidige Kabinet voor de in het verleden 
gedane toezeggingen niet verantwoorde
lijk is. Dit neemt niet weg, dat ik wel 

Op de eerste vergadering zal het 
woord worden gevoerd door de heer D. 
W. Dettmeijer. algemeen secretaris der 
Partij en door Mr. Dr. J. M. H. Dassen, 
lid van het Hoofdbestuur en onze Roer
mondse lijstaanvoerder de heer A. R. M. 
van Heeswi,ik. 

Op de tweede vergadering, welke zal 
worden gehouden op maandag, 29 juni 
a.s., de Inaandag voorafgaande aan de 
verkiezing, zaJ spreken de onder-voor
zitter der Partij, Mr. H. van Riel. 

Nieuw bestuur afdeling 
Costerbeek 

In het Bestuur van de afdeling Oes
terbeek der Partij is een wijziging ge
komen. Dit bestuur bestaat thans uit: 

Voorzitter: J. Westra, Secretaris: W. 
C. de Jongh en Penningmeester: A. Me
Iaard. Overige bestuursleden: Mevrouw 
Dr. T. Stark-Heeringa, mevrouw L. A. C. 
Hordijk-Broekman en Mr. D. P. Dirk

zwager. 
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Artikel van militaire expert Miksche 

Somber beeld van Westelijke militaire situatie 
In de N.R.C. troffen wij dezer dagen 

van de hand van haar correspondent te 
Bonn een belangwekkend artikel, dat wij 
hier onverkort opnemen. 

Genoemde correspondent schrijft als 
volgt: 

In een artikel onder de titel "Hoe sterk 
Amerika werkelijk is" heeft de bekende 
Franse militaire publicist F. 0. Miksche 
een somber beeld gegeven van de Weste
lijke militaire situatie. Het artikel is ver
schenen in het Westduitse tijdschrift Die 
p o 1 i t i s c h e M e i n u n g, een tijd
schrift dat door de bondsregering wordt 
gesubsidieerd. 

De Sowjetunie, schrijft Miksche, is de 
eerste macht in de wereld geworden; dit 
betreurenswaardige feit mag voor velen 
niet aangenaam zijn, maar het is nog ge
vaarlijker het te verzwijgen. Het is im
mers zaak de werkelijkheid in de ogen 
te zien. 

Ten tijde van de blokkade van Berlijn 
in 1948 en bij het begin van de oorlog in 
Korea in 1950 zou Amerika als enige 
mogendheid met kernwapens vermoede
lijk nog in staat zijn geweest onder gun
stiger voorwaarden dan thans te onder
handelen over de vraagstukken die na 
de Tweede Wereldoorlog onopgelost zijn 
gebleven met inbegrip van de kwestie 
van de Duitse hereniging. De vraag, 
waarom van deze mogelijkheid geen ge
bruik is gemaakt zullen de historici in 
de toekomst beter kunnen beantwoorden. 
Veel is er sindsdien veranderd. Het is, 
aldus Miksche, hoogste tijd zich van het 
gevaar bewust te worden waarin wij V€r
keren, een gevaar dat veel groter is dan 
een onwaarschijnlijk atomair Pearl Har
bour. 

Amerika is met zijn eenzijdige tech
nische militaire uitrusting een grote 
macht geworden die aan militaire on
macht lijdt. Dit is een factor die de we
reldpolitiek beheerst. Daar het Westen, 
anders dan het Oosten geen ander alter
natief heeft dan een zelfvernietigende 
oorlog met kernwapens, heeft het Oosten 
vrijheid van beweging voor zijn sub
·versieve strategie. Bij de zwarte volken 

-- -sraat Ah1erika in een slecht licht met 
grote bommen te dreigen en de Europea
nen krijgen zo langzaam aan het gevoel 
aan hun lot te zijn overgelaten. Een poli
tiek van onderhandelen die berust op 
militaire middelen, die een preventieve 
actie à priori uitsluiten, kan in plaats van 
ageren slechts reageren. 

Passieve houding 
Men is aldus veroordeeld tot een pas

sieve houding. Sinds jaren, vooral sedert 
de Suezcrisis ligt het initiatief bij het 
onvergelijkelijk actievere Oosten. Zicht
baar glijden de teugels uit de handen van 
de Amerikanen. 

De Amerikanen hebben evenals de 
Britten te veel geloofd in de almacht van 
de atoombom als afschrikwekkend mid
del. Deze heeft thans nog slechts de enige 
zin de tegenpartij ervan te weerhouden 
van haar kernwapens gebruik te maken, 
waartoe zij echter vermoedelijk even zo 
weinig lust heeft als op de kust van de 
nieuwe wereld te landen. Niet in een 
atomair Pearl Harbour of in de moge
lijkheid van een Russische landing in 
Amerika ligt de werkelijke bedreiging 
van de Verenigde Staten, maar in het feit 
dat Amerika in een geleidelijk commu
nistisch geworden wereld in de isolering 
wordt gedreven. Zolang het Westen niet 
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in staat is tegenover Moskous druk een 
militair stelsel te plaatsen dat niet abso
luut op het gebruik van kernwapens is 
aangewezen, zal het in de belangrijke 
overzeese gebieden nauwelijks politiek 
actief kunnen optreden. 

Miksche kritiseert dat de Verenigde 
Staten bij een legersterkte van 950.000 
man slechts 15 divisies hebben opgesteld. 

De Sowjetunie daarentegen heeft bij een 
legersterkte van twee en een half miljoen 
man 175 divisies op de been. Natuurlijk 
kan men van Amerikaanse soldaten niet 
dezelfde bescheidenheid verlangen als 
van de Russische, maar met de bestaande 
legersterkte moest het de Verenigde Sta
ten toch mogelijk zijn op zijn minst 35 
divisies te vormen. Dit zou volgens Mik
sche het strategische beeld in de wereld 
sterker wijzigen dan de ontwikkeling van 
enigerlei wonderraketten. 

Miksche waarschuwt ook voor overdre
ven teehuisering van het leger, waardoor 
het aantal niet vechtende hulptroepen 
veel te groot wordt. Hij herinnert in dit 
verband aan de oorlog in Korea, waar de 
numerieke meerderheid van de commu
nisten niet noemenswaardig was. Aan het 
front stonden echter achtmaal zoveel 
communisten als troepen van de Verenig-

de Staten, omdat het merendeel van de 
Amerikanen in etappes werkte. Dit na
deel kan door de moderne uitrusting niet 
worden opgeheven. 

Bewapeningswedloop 
door het Westen verloren 

Amerika heeft zich, aldus concludeert 
Miksche, gewapend op een wijze zonder 
voldoende rekening te houden met de 
politieke situatie in de wereld. De be
wapeningswedloop tussen Oosten en 
Westen heeft het Westen verloren. De 
plannen aangaande een neutrale, uitge
dunde gedemilitariseerde zone, een veilig
heictsverdrag of de ontwapening van het 
helemaal niet gewapende Westen zijn 
surrogaat-oplossingen voor een mislukte 
militaire politiek. Zij vloeien voort uit de 
onzekere hoop Europa's toekomst op het 
politieke vlak te kunnen waarborgen, 
waarbij de door Moskou veroverde posi
tie, dus juist die welke onze situatie zo 
ondraaglijk maakt, als onveranderlijk 
moet worden erkend. 

Zo lang wij op de wapenen vertrouwen 
die wij zelf vrezen, kunnen wij niet 
vechten en omdat wij niet kunnen 
vechten hebben wij ook geen basis bij 

onderhandelingen. Het is makkelijk dap
per te zijn als men weet hoe groot de 
angst van de ander is. De atoomtrots is 
omgeslagen in een soort atoomverlam
ming. De logische gevolgtrekking uit dit 
alles is volgens Miksche: In weerwil van 
de vele moeilijkheden moest de vereni
ging van Europa met alle kracht worden 
nagestreefd, want alleen in de eenheid 
ligt de kracht en daarmee de waarborg 
van de vrijheid van de volken van 
Europa. 

Ferdinand Otto Miksche, die in Bohe
men is geboren, was onder de Oosten
rijks-Hongaarse monarchie cadet. Na de 
stichting van de Tsjechoslowaakse repu
bliek werd hij officier. Als militair at
taché is hij naar Parijs gezonden. Hij is 
van deze post later niet naar zijn va
derland teruggekeerd. Bij het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog was hij aan
vankelijk batterijchef van een uit Tsjec
hen bestaande artillerie-eenheid in het 
Franse leger. Na de Duitse inval is hij 
naar Londen gevlucht, waar hij werd in
gedeeld bij de staf van generaal de Gaul
le. In 1948 was Miksche leraar aan een 
militaire academie in Portugal. Thans is 
hij adviseur van generaal Combaux hoofd 
van het bureau voor oorlogsmaterieel 
in Frankrijk. 

Het uerzet is niet helemaal dood in de Sovjet
zone van Duitsland, getuige deze affiches, die 
eens de beeltenissen droegen van Chroesjtsjef. 

Ullbricht en Grotewohl, en die met ler•ensgcuaar 
in de nacht werden weggescheurd. 

Stemming rondom de kabinetsformatie 
Ter gelegenheid van de kabineLsfor

matie heeft het Landbouwschap in een 
brief aan de formateur een aantal wen
sen, die het landbouwbedrijfsleven koes
tert kenbaar gemaakt. Ook het Kon. 
Ned. Landbouw Comité stelde een wens .. 
lijst op. Hierover kon de formateur bij 
het opstellen van het regeringsprogram 
dus beschikken. Vele daarin vermelde 
punten zijn echter van meer belang voor 
de nieuwe Minister van Landbouw en 
Visserij, die daarvan zeker cok leennis 
zal nemen. 

Ontvangst van 
nieuwe minister 

Wanneer we de Landbouwbladen lezen 
e,n de reacties van de voonnannen uit 
het landbouworganisatie-leven beluiste
ren, dan kunnen we constatu·en :lat de 
benoeming van de nieuwe Minister gun
stig is ontvangen. Na de aanvankelijke 
moeilijkheden voor de fo!"mateur om 
deze post te bezetter\, blijkt hij - of de 
informateur - daarin dus volgens veler 
mening goed geslaagd te zijn. Deze stem
ming is voor de nieuwe bewinds-man 
reeds van groot belang. Wanneer men 
het vertrouwen heeft gewonnen is men 
al een eind op weg. En wanneer men 
dan nog bedenkt dat vrijwel iedereen 
overtuigd is van de moeilijkheid van d3 
post die mr. Marijnen heeft betrokken, 
terwijl zeer velen van mening zijn, 'ctat 
het tijd werd dat het Ministerie v. Land
bouw onder het socialistisch bewind 
werd weggehaald, dan zijn geloof il<: vele 
termen aanwezig- om de nieuwe minis
ter van Landbouw en Visserij een goede 

kans te geven. De eerste daad van het 
Kabinet n.l. de naamsverandering van 
het Ministerie van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening in Ministerie van 
Landbouw en Visserij, heeft ook reeds 
een goede indruk gemaakt. Het moge 
dan volgens de Minister-President niet 
van principiële betekenis zijn; in de 
landbouw had men steeds grote bezwa
ren tegen de term .. voedselvoorziening", 
die uit slechte tijden stamt. De klacht 
dat zowel ex-minister Mansholt als, oud
Minister Vondeling meer op het voedsel
pakket voor de consument dan op de 
zaak van de producent lette is veel ge
hoord. Ook in dit opzicht begint de 
nieuwe Minister dus met een schone lei. 

Wensen van het 
Landbouwschap 

De belangrijkste wensen van het 
Landbouwschap zijn hier kort geformu
leerd. Gepleit wordt voor een ruilverka
velingsprogramma van 50.000 ha. per 
jaar, een versnelde voortzetting dus van 
de gevoerde ruilverkavelingspolitiek, met 
het scheppen van de mogelijkheden om 
de bedrijven in deze gebieden te ver
groten met behulp van de grond van 
de nieuwe IJsselmeerpolders. Ook .wordt 
gepleit voor meer industrie op het plat
teland, vooral in de noordeii:ike provin
cies ter vergroting van de werkgelt:gen
heid. Met het oog daarop wordt ook 
aangedrongen op een goede subsidie
politiek voor de boerènwerken. Dit is 
zeer belangrijk. De boerenwerken zijn> 
ontginningen of grondverbeteringen op 

kleine schaal. die onder leiding van de 
boer zelf worden uitgevoerd, met door 
hem aangetrokken werkkrachten. 

Deze werken hebben lange tljd bij 
Overheid en arbeidersorganisaties in een 
slecht blaadje gestaan. Men wilde grote 
werken met veel arbeiders en geen di· 
rekt toezicht van de boer. Alhoewel de 
prestaties op deze grote werken per man 
lager waren dan op de boerenwerken, 
moesten deze laatste bijna het loodje 
leggen. Het doet ons genoegen àat het 
landbouwschap deze vorm van grond· 
verbetering die voor de landbouw in 
het verleden van zo'n grote betekenis 
geweest is weer naar voren ha.>J.lt. 

Over de garantiepolitiek zegt het land. 
bouwschap dat het stelsel van vaste prij
zen en minimum-garantie prijzen onver· 
kort moet worden gehandhaafd. Voor 
sommige bedrijfstypen moet het ~aran· 
tiebeleid nog worden verbreed of ver· 
sterkt. Verder worden no_g- een aantaL 
wensen op fiscaal gebied geuit. 
De nieuwe minister weet nu wat daar van 
hem wordt verwacht. Wij menen dat 
hem zowel op wetgevend als regelend· 
gebied naar buiten een grote taak wacht 
Doch ook op het Dçpartement zal zijn: 
taak niet gering zijn. Ook daar wach· 
ten nog vele dingen op de besluiten van: 
de nieuwe bewindsman. terwijl het ook 
zaak is de taak- en functievei·de!ing OP: 
het Departement en tussen Ovcrhei~i 
Landbouwschap en Landbouworganisatie! 
eens critisch te bezien. Wij nemen aaiÎ 
dat de minister ook op dit gebied veelat. 
een andere mening zal hebben dan zijr; 
twee socialistische voorgangers. · 

L.C. 0.' 

f 
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en DEMOCIATIE 
Indrukken uit 
West-Berlijn 

(Zie pag. 3) 

DE CHRISTELIJK~HISTORISCHE UNIE 
HEEFT ZICH BERADEN 
~aar haar koers • IS nog niet duidelijk 

Mr. Beernink, de nieuwe voorzitter van de 

C.H. Unie, is tegenwoordig nogal eens 

in het nieuws. 
Hij tracht kennelijk, ook een nieuwe geest 

in zijn tot nu toe nogal ingeschrompelde Unie 

te blazen. 
Al lijkt daar voor ons iets van een gevaar

lijke concurrentie in te zitten, wij verheugen 
ons daar toch over, als algemeen symptoom. 

Ons grootste bezwaar tegen de politieke si
tuatie, zoals die in ons land was geworden, 
gold de grauwe eentonigheid, welke zij onder 
invloed van de brede-basis-politiek was gaan 

vertonen. 
Het politieke leven in Nederland was in het 

slop geraakt. De redelijke en beheerste oppo
sitie, zoals de V.V.D. die voerde, werd zelfs 
als een verstoring van de rust beschouwd. De 
heer Oud werd als een soort rust- en ordever

stoorder gebrandmerkt. 
V oor ons - en voor tienduizenden met ons 

- blijft die "ordeverstoring" door de heer Oud 
een van diens vele verdiensten voor het poli

tieke leven van Nederland. 
Als er iets is losgewrikt in de politieke ver

starring hier te lande, dan is dat alleen en uit
sluitend aan hem en aan hen, die hem hierin 
hebben gesteund, te danken. 

• • • 
nat de heer Beernink tracht, ook z ij n ge

lederen wat meer leven in te blazen, 
kunnen wij als symptomen van een nieuwe 
geest in ons politieke partijleven waarderen. 

Toch gaat het er niet uitsluitend om d a t 
men aan de weg timmert, maar ook h o e men 

dat doet. 
En dat de voorzitter van de C.H. Unie de 

juiste manier reeds heeft gevonden, daar zijn 
wij nog niet van overtuigd. 

In het optreden van de heer Oud, zo voor 
en tijdens de verkiezingen als tijdens de forma
tie, zat een vaste lijn. Zijn standpunt, dat de 
brede-basispolitiek zichzelf had overleefd en 
dat de V.V.D. in geen geval zou medewerken 
aan een Kabinet met socialisten, werd duide
lijk uitgesproken en vormde het logische resul
taat van de reeds veel eerder gekozen lijn. 

Maar wat was de lijn der christelijk-histori-

schen? Niemand die het wist, maar dat er ster
ke krachten werkten juist voor b e h o u d van 
die afgeleefde samenwerking, bleek niet alleen 
tijdens de aarzelende verkiezingsactie, maar 
óók nog in de weken der Kabinetsformatie. 

• • • 
Hoe zoekt mr. Beernink en zoekt de Unie 

nu de nieuwe geest in de Unie te be
werkstelligen? 

Uit de rede van de heer Beernink op de 
C.H.-Jaarvergadering en uit de resultaten van 
deze vergadering kunnen wij vooralsnog niet 
anders concluderen, dan dat men het teveel 
dreigt te gaan zoeken in het organisatorische 
en te weinig in het eigenlijke politieke vlak. 

Gestreefd wordt naar een eigen dagblad 
(maar de gevormde perscommissie, welke 
daarover nog rapport moet uitbrengen, "ziet 
daar óók geen gat in", zoals mr. Beernink zich 
reeds liet ontvallen) of naar een C.H.-editie 
van een bestaand dagblad. 

Nog altijd wordt ook gediscussieerd over de 
wenselijkheid en mogelijkheid van één "Chris
telijke Volkspartij", waarover eveneens een 
rapport van een studiecommissie moet worden 

afgewacht. 
Het is niet moeilijk te veronderstellen, dat 

dit rapport zeker geen positieve uitspraak zal 
doen. Want ieder weet, hoe moeilijk dit pro
bleem nog altijd ligt en gezien de diepgewor
telde mentaliteitsverschillen tussen christe
lijk-historischen en anti-revolutionairen staat 
wel vast, dat onmiddellijk na een werkelijke fu
sie een nieuwe protestants-christelijke groe
pering zou ontstaan, gevormd door hen, die 
een samengaan met de anti-revolutionairen 
volstrekt verwerpen. 

Verder bepleitte hij: betere kadervorming, 
ledenwerving, bestudering van de wijze van 
kandidaatstelling door de Unie. 

* * * 
vooral laatstgenoemde voornemens kun-

nen intern gezien zeer nuttig zijn, mits 
de politieke lijn van de christelijk-historischen 
duidelijker wordt en juist daarover nu hebben 
we uit de rede van de heer Beernink weinig of 
niets vernomen. 

Dat de christelijk-historischen tijdens de Ka
binetsformatie de portefeuilles van Landbouw 

en Volkshuisvesting niet wilden hebben, omdat 
"op het gebied van het agrarische leven in de 
nabije toekomst moeilijke beslissingen zullen 

moeten worden genomen" en omdat "de minis
ter van Volkshuisvesting een huurverhoging 
zal moeten voorstellen", hetgeen- volgens de 
heer Beernink - erg impopulair is, klinkt wel 
erg eerlijk, maar lijkt ons nu niet bepaald een 
aanbeveling om verloren vertrouwen terug te 
krijgen. 

En wanneer de heer Beernink hoopt, dat 
het nieuwe Kabinet ervoor zal zorgen, dat er 
wat meer christelijk-historische burgemeesters 
en leden van staats- en ministeriële commis

sies worden benoemd en dat er "aan de Land
bouwhogeschool te Wageningen ook eens een 
christelijk-historische hoogleraar" komt, dan 
klinkt dat al evenmin erg groots. 

* * * 
Liever dan een bedekte speculatie, dat de 

V.V.D. wel een heleboel kiezers zal te· 
leurstellen nu er liberale ministers in het Ka· 
binet zitten, hadden wij van de heer Beernink 
nu eens de uitspraak vernomen, dat de Kamer· 
fractie, waarin hij zitting heeft, er alles op zal 
zetten om de liberale è n de andere ministers 
in staat te stellen door een nieuwe koers de kie
zers n i e t teleur te stellen. 

Want in een parlementair geregeerd land is 
voor een Kabinet de steun van een Kamermeer· 
derheid nu eenmaal onontbeerlijk. 

Die steun moet niet worden verzekerd door 
bindende afspraken, maar door het vertrou
wen en de doelbewuste eensgezindheid van die 

Kamermeerderheid. 
Van die gezindheid tegenover het eerste na

oorlogse Kabinet zonder socialisten, hebben wij 
in de rede van mr. Beernink naar onze smaak 

nog te weinig bespeurd. 
En toch zal de C.H. Unie het dáárin aller-

eerst moeten zoeken. A. W. A. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT V.V.D. 

Koninginnegracht 61 • 's-Gravenhage 
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O_ns antwoord aan de heer K. Voskuil 
Wie boter op het hoofd heeft, ga • IR niet 

In ons blad van 16 mei hebben wij er melding van gemaakt, dat de heer K. Voskuil 
geweigerd heeft, desgevraagd aan ons Algemeen Secretariaat een afschrift van een 
door hem gehouden radiocommentaar te zenden. 

zegt het politieke systeem van de Rus
sische commnunisten te verwerpen. 

Dat ligt ook voor de hand, want anders 
was de heer Voskuil geen aanhanger van 
de Partij van de Arbeid, doch van de C. 
P.N. 

Het antwoord van de heer Voskuil luidde: ,,In antwoord op Uw bovenaangehaald 
schrijven deel ik U mede, dat ik, gezien de wijze waarop Uwerzijds in een van Uw 
organen een commentaar van mij dermate tendentieus verminkt is gepubliceerd, dat 
het tegengestelde van wat ik gezegd heb werd gesuggereerd, heb ik besloten U geen 
teksten meer toe te zenden". 

Anderzijds echter kunnen wij uit het 
tegenover elkaar plaatsen van "het suc
ces" van de Russische dwangeconomie en 
het - in de ogen van de heer Voskuil -
achter blijven van de westerse economie, 
met de opstellers van het verkiezingspam
flet niet anders lezen dan een - zij het 
wat ingewikkeld geredigeerde en verhul
de - sympathieverklaring_ van de heer 
Voskuil voor de dwangeconomie. 

Wij hebben er naar aanleiding daarvan de aandacht op gevestigd, dat de heer Vos
kuil aldus een normaal gebruik in de politieke omgang schond. Wij schreven echter ook: 

,,Waar de heer Voskuil op doelt, weten wij niet en het interesseert ons ook maar 
matig. De heer Voskuil, die, waar het bestrijding van de V.V.D. betreft, zoveel boter 
op het hoofd heeft, deed beter zich niet zo aan te stellen als de verdrukte onschuld. 
Wij zouden dan wel eens een bloemlezing kunnen geven van hetgeen onder verant
woordelijkheid van de heer Voskuil, als hoofdredacteur van "Het Vrije Volk", zoal 
nan - zacht gezegd - onjuistheden over de V.V.D. is gespuid." 

In bedoeld pamflet, bestemd voor mid
denstanders, is dat, in tekst en tekening, 
in de sfeer van de verkiezingsweken ge
plaatst. 

De heer Voskuil heeft daarop geant
woord in zijn "Socialistisch Commentaar" 
van 23 mei j.L, voor de VARA-microfoon. 

Wij weten daardoor nu, waarom hij 
ons Algemeen Secetariaat weigert, een 
door hem uitgesproken radiotekst toe te 
zenden. 
De tekst van 23 mei heeft de heer Vos
kuil onze redactie nu we 1 toegezonden, 
rnaar dat is dan ook de allerlaatste keer .. 

Maar nu dan de weigering, waar wij 
ever schreven. Het blijkt thans, dat deze 
haar oorzaak vindt in een tekening met 
tekst in een verkiezingsplamfet van de 
llfdeling Amsterdam van onze partij. 

Ten onrechte meent de heer Voskuil te 
rnoeten aannemen, dat de redactie van 
vns weekblad ieder verkiezingspropagan
clà-pamflet van elke afdeling heeft g e -
z i e n niet alleen, maar (voor zover zij 
het inderdaad mocht hebben gezien) zich 
later dat ook weer onmiddellijk herinnert 
wanneer de heer Voskuil daar, zonder na
dere aanduiding, een week of tien later, 
zijn gramschap over uitspreekt. 

Wij moeten de heer Voskuil teleurstel
len. De redactie van ons blad voelt zich 
alleen verantwoordelijk voor wat zij z e I f 
en in haar e i g e n blad schrijft en zij is 
niet op de hoogte van al hetgeen buiten 
haar om door afdelingsbesturen en onder 
verantwoordelijkheid van die besturen, 
aan verkiezingsleetuur wordt uitgegeven. 

Wij hebben zo het vermoeden, dat hij 
als hoofdredacteur van ,l!:ijn partijdagblad, 
evenmin alle verkiezingsleetuur kent, wel
ke door plaatselijke afdelingen van de 
Partij van de Arbeid is uitgegeven en wij 
nemen aan, dat hij zich voor de inhoud 
daarvan ook niet verantwoordelijk voelt. 
Afgezien daarvan echter: Wij hebben het 
aangevochten pamflet nu opgevraagd en 
hebben kunnen constateren, dat een door 
de heer Voskuil aangehaalde tussenzin 
daar inderdaad niet in voorkomt. Het is 
nu eenmaal zo, dat een c i t a a t nooit 
een volledige tekst is. Men haalt iets 
aan, dat men, in goedkeurende of in af
keurende zin, met een bepaald doel wil 
gebruiken. 

Daar is ook niets op tegen, mits men 
natuurlijk niet bewust en opzettelijk al
dus citeert, dat men bij de lezer precies 
het omgekeerde suggereert van wat de 
schrijver kennelijk heèft bedoeld. 

Het verkiezingsblaadje van de Amster
damse afdeling had uit de redevoering 
van de heer Voskuil twee alinea's aange
haald, zelfstandig van elkaar tussen aan
halingstekens geplaatst. 

Deze alinea's luidden: 
"Als men zegt, dat de vrijheid van het 

bedrijfsleven (in zijn werkzaamheid niet 
belemmerd) de welvaartsstijging het best 
en het snelst waarborgt, hoe is het den 
mogelijk, dat een log, bureaucratisch stel
sel als de Sovjet-economie is - leest u 
Doedintsjew maar, die kan het weten -
dat dit logge, stroeve apparaat toch nog 
zoveel sneller blijkt te werken?" 

"En als we in de gaten hebben, dat het 
vrije ondernemingsinitiatief het niet pres
teert, het niet op kan nemen tegen de 
Russische dwangeconomie, dan wordt het 
tijd, dat luidruchtige redenaars in de on
dernemerscongressen en huiseigenaren
verenigingen een toontje lager zingen en 
zich met wat meer bescheidenheid gaan 
afvragen of er misschien toch iets mis 
is in hun redenering". 

Tussen deze beide alinea's had de heer 
Voskuil gezegd: "Als we ons in het westen 
onder de overheersing van het onzedelij
ke dwangsysteem, dat in Moskou z'n cen
trale heeft - denkt u aan de kleine een
manstragedie van Pasternak, denkt u aan 
Hongarije - als we onder de heerschap
pij van dat systeem niet willen buigen, 
dan moeten we in de economische wed
loop niet achterblijven. 

Die tussenzin was dus niet geciteerd. 

Wij menen, dat het formeel juister was 
geweest, indien de opstellers dat maar 
wel hadden gedaan, doch wij ontkennen, 
dat dit in materiële zin van veel beteke-
nis is. 

• • • 
Wat blijkt uit deze tussenzin (die dus 

door de aanval op de "luidruchtige 
redenaars in de ondernemerscongressen 
en huiseigenarenverenigingen" werd ge
volgd) en uit het gehele verband tussen 
deze alinea's? 

De heer Voskuil vindt dat zo helder als 
glas. Eerlijk gezegd vinden wij het nog
al onduidelijk. Redelijkerwijze moet men 
er, wanneer men deze drie alinea's in de 
juiste volgorde leest, echter dit uit con
cluderen, dat de heer Voskuil enerzijds 

En nu dan de boter op het hoofd van 
de heer VoskuiL 

Wanneer iemand, die zelf alles wat hij 
zegt of schrijft, altijd op een goudschaal 
weegt; zijn politieke tegenstanders nooit 
in een verkeerd daglicht plaatst en altijd 
even correct is, zich overgevoelig toont 
wanneer men hem wat fors aanpakt, dan 
kunnen wij daar wel inkomen. 

Wanneer echter de heer Voskuil, die 
verantwoordelijk is voor alle scheve •.•. 
voorstellingen, welke vrijwel dagelijks in 
"Het Vrije Volk" o.a. omtrent de V.V.D. 
worden gegeven, zich als de verdrukte 
onschuld voordoet, dan kunnen wij dat 
niet serieus nemen. 

De heer Voskuil houdt zich aanbevolen, 
zo heeft hij voor de microfoon nog ge
zegd, voor de bloemlezing, welke wij in 
dat opzicht zouden kunnen geven. 

......... ~ ... ·"···"· ..................... .._ 
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Deze Burger 
heeft nu weer gelezen dat de libemle vooruitgang slechts een tijdelijk 
verschijnseL is. Dat heeft de heer C. H. U. Beernink voor het front zijner 
troepen, ter jaarlijkse algemene vergadering bijeen, uitdrukkelijk ver
klaard. Nu, dan kunt u wel begrijpen hoe bLij deze troepen met deze 
verklaring waren. Zij hebben er allemaaL een in-gelukkig gevoel van 
mee naar huis genomen. 

Deze burger schrijft zijn kLeine stukjes weL in een poLitiek partij
blad, maar daarom is hij nog geen politiek-gevoelig of politiek be
kwaam persoon. Nog nooit is iemand op de gedachte gekomen hem als 
zodanig te pousseren; zelfs hij zelf niet. En terecht. Hij heeft geen en
kele eigenschap die hem voor zulk een ambitie kwalificeert. Hij zou de 
ongeschiktste politicus ter wereLd zijn. 

Want ziet nu eens zo'n uitspraak van die goede heer Beernink. Zo 
iets moet ge, wanneer ge uit het goede politieke hout gesneden zijt, met 
kracht en geloofwaardigheid te berde kunnen brengen. Sterker nog: ge 
moet daar zeLf ook rotsvast in geloven. 

Ge moet altijd rotsvast geloven, dat de overwinnende tegenstander 
een pyrrhus-overwinning heeft behaald en dat hij, op voor hem glorieus 
schijnende ogenblikken, met de dood in de schoenen loopt. 

Alleen wanneer uw eigen partij in de opgang is, moet ge geloven, 
dat dit nog maar een beginnetje is en dat het, logischerwijs, van nu af 
aan crescendo zaL gaan. 

Wanneer de liberalen hebben gewonnen, dan is dat een opportuun en 
zeer tijdelijk verschijnsel, een korte opleving vóór de doodstrijd. 

Wanneer de christelijk-historischen dezelfde winst zouden hebben 
behaaLd, dan is dat het vuurvaste, roestvrije, schokproeve en water
dichte bewijs, dat bij de kiezers - eindelijk en hoezeer terecht! - de 
overtuiging komt doorbreken van de voortreffelijkheid van de C.H.U. 

Zo gaat het ook met het Grote Gelijk waarop alleen de eigen partij 
voor het leven geabonneerd is; het Grote Gelijk; hermetisch afgesloten 
voor welke vergissing ook, waarop de eigen partij alle patenten, auteurs
rechten en octrooien bezit, zodat nooit één kruimeltje ervan op het ont
bijtbordje van de tegenstander kan vallen. 

Als er iets is dat niet deeLbaar is, dan is dat Het Grote Politieke 
Gelijk, dat ge altijd integraal en uitsluitend in onze eigen koektrommel 
kunt aantreffen en niemand anders krijgt daar ook maar één plakje van. 

Wanneer ge ooit een partijleider zoudt moeten kiezen, brengt dan 
vooral nóóit uw stem uit op 

-

de SOft staan 
Welnu, dan kunnen wij hem verwijzen 

naar hetgeen we de laatste maanden in 
dit blad zoal in de rubriek "Van Week 
tot Week" hebben gepubliceerd en aan de 
kaak gesteld. 
Om ons nu voorlopig maar te beperken tot 
één maand, n.l. de maand mei, dan ver
wijzen wij naar onze nummers van 9 mei 
("Haat overheerst"), van 16 mei ("Stoot 
onder de gordel") en van 30 mei ("Laat 
maar praten" enz.). 

* • .. 

Op een heel recent punt, dat nog niet 
in ons blad was gesignaleerd, ves

tigde een lezer in een aan de heer Vos
kuil gerichte "Open Brief" de aandacht. 
Die "Open Brief" zullen wij de geschokte 
g2voelens van de heer Voskuil maar be
sparen, doch het daarin gegeven voor
beeld willen wij hem toch niet onthouden. 

Onze lezer haalt een citaat aan, door de 
heer Voskuil in "Het Vrije Volk" opgeno
men uit twee artikelen van tezamen 
meer dan twee kolom over de nieuwe mi
nister van Defensie, de heer Van den 
Bergh in· "De Telegraaf" van 20 mei j.l. 

De hier bedoelde artikelen in "De Tele
g:::aaf" droegen resp. de !tappen: "Minis
ter Sidney van den Bergh: Ik drijf mijn 
Departement als koopman" en: "Sidney 
van den Bergh -stroom nieuwe ideeën". 

"Het Vrije Volk" citeerde daaruit nu 
alleen, volkomen uit zijn verband gerukt: 

"Ik weet niet veel meer af van de pro
blemen, die mij te wachten staan, dan wat 
ik in uw krant heb gelezen". 

De bedoeling, zo schrijft onze lezer te
recht, is duidelijk: door dit volkomen uit 
zijn verband gerukte zinnetje bij eigen 
lezers de indruk te vestigen, dat de heer 
Van den Bergh niet voor zijn taak be
rekend is. 

En met dit typerende voorbeeld slui
ten we nu dan maar deze discussie met de 
verontwaardigde heer VoskuiL 

REDACTIE 
"VRIJHEID EN DEMOCRATIE" 

Vereniging van Staten· en 
Raadsleden van de V.V.D. 

Provinciale zittingen van 
het Bureau Gemeente

politiek 
Aan het Bureau voor Gemeent~poli

tiek van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden bleek het de laatste tijd 
voortdurend, dat leden der vereniging 
het op prijs zouden stellen, dat het bu
reau in de provincies nu en dan zitting 
zou houden, teneinde raadsleden gele
g(mheid te geven gemeentelijke aangele
genh~den, welke in hun stad of dorp 
aan de orde zi)n of binnenkort komen, 
te bespreken. 

In overleg met het dagelijks bestuur 
der vereniging had op 17 april j.l. te 
Vlissingen de eerste zitting plaats. welke 
bezocht werd door raadsleden uit zes ge
meenten. 

Op 29 mei l.I. was Zwo!le aan de beurt; 
op deze zitting kwamen de bezoekers uit 
acht gemeenten. Diverse lokale zaken 
vonden op deze zitting bespreking en 
duidelijk kwam naar voren, dat dit mon
delinge contact wel zeer gewaardeerd 
werd. 

Gelet op het nut. dat deze zittingen 
blijkbaar hebben. bestaat het voornemen 
ook in andere provincies op nader aan 
te kondigen data dergelijke zittingen te 
houden. Leden van de vereniging, die be
langstelling voor een zitting in hun ge
west hebben, gelieven dit te berichten 
aan genoemd bureau (Thorbeckel. 312, 
's Gravenhage). 

Mevrouw Ir. J. Stempels
Van der Kloet t 

In het ziekenhuis Zuidwal is dezer da~ 
gen onverwacht overleden mevrouw ir. J. 
Stempels-Van der Kloet, presidente van 
de Rijswijkse Vrouwengroep van onze 
Partij. Zij was gehuwd met ir. P. Stem
pels, die vele jaren wethouder en loco
burgemeester van Rijswijk is geweest en 
thans voorzitter van onze fractie in de 
Rijswijkse gemeenteraad is. 

Mevrouw Stempels heeft in een lange 
reeks van jaren veel gedaan om de libe
rale gedachte in Rijswijk uit te dragen, 
waarvoor grote erkentelijkheid past. 

Zij ruste in vrede! 

' 

l 
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Indrukken uit West-Berlijn 

Bijzondere kwetsbare economische positie kenmerk 
van een der brandpunten van de wereld 

Bondsregering steunt jaarliJks met 1 miljard mark 
De eerste kennismaking van een Nederlander met het huidige West-Berlijn doet 

hem denken aan Rotterdam. Veel nieuwe, grote gebouwen, resten van verwoesting, 
een levendig, actief straatbeeld. De stad is de zware klap die zij ontvangen heeft 
grotendeels te boven. Het economische leven schijnt gezond en vol beweging. 

Aanvankelijk blijkt uit niets, dat men zich hier bevindt in een stad, die in het 
centrum van de belangstelling van de wereld staat. Miljoenen op deze wereld kennen 
het b e grip Berlijn, maar zij hebben de st ad nooit gezien. Voor hen is het een 
ver, vreemd oord. Beslissingen door de grootmachten omtrent deze stad genomen, 
kunnen van wereldpolitieke betekenis zijn. Dat hier mensen wonen, in totaal rond 
2% miljoen in West-Berlijn, rond 1% miljoen in de Oostsector, weten de meesten 
daarbuiten misschien wel, misschien ook niet. 

Als zij het weten, is het geen realiteit voor hen. Berlijn is voor hen een begrip. 
Al wat rond dit irecële begrip Berlijn zich afspeelt houdt verband met de strijd om 
de vrije wereld, om de mogelijlrheid van de handhaving van de mensenwaarde in 
deze samenleving. Berlijn is een toetssteen voor allen, die deze strijd ter harte gaat. 
Aan wat er om Berlijn gebeurt meet men af wat de toekomst mogelijkerwijze 

brengen zal. 

West-Berlijn als economische gemeen
schap, die een zeer zware strijd voert om 
haar bestaan, waar het gaat om het hand
haven van een westers welvaartsniveau 
voor 21/2 miljoen mensen onder ongun
stige omstandigheden, is geen realiteit 
voor hen. Dit kan het ook niet zijn voor 
hen, die het niet gezien hebben. Alle 
cijfers en statistieken ten spijt zal de situ
atie in West-Berlijn 'iOor ieder die er niet 
geweest is onwezenlijk blijven. 

Met dit alles op de achtergrond doet het 
des te vreemder aan om als eerste indruk 
te ervaren, dat deze stad het uiterlijk ver
toont van iedere grote stad. 

Toch zijn de verhoudingen, waaronder 
in West-Berlijn wordt gewerkt, onnatuur
lijk. Deze miljoenenstad is in tweeën ge
deeld. Deze splitsing heeft generlei ver
band met de economische en sociologische 
opbouw van de beide nu gescheiden delen. 
Beide delen voeren thans, behoudens en
kele overgebleven raakpunten een totaal 
gescheiden bestaan. Het bestaan van een 
stad van de grootte var, Berlijn is steeds 
in eerste instantie gebaseerd op zijn eco
nomische relatie met het omliggend ge
bied. West-Berlijn is van dat gebied afge
sneden. Alle eerste levensbehoeften voor 
2% miljoen mensen, die hier wonen, moe
ten uit de Bondsrepubliek worden aange
voerd. 

Hetzelfde geldt voor alfe grondstoffen 
voor industrie 'en ambacht. Al deze aan
voer loopt langs enkele zeer beperkte 
aanvoerkanalen. Wij in het Westen, in de 
vrije wereld, weten dat wel. Als wij het 
soms eens zouden willen vergeten dan 
komt toch nog wel de herinnering aan de 
blokkade van West-Berlijn, aan de lucht
brug, d.w.z. aan de periode toen de positie 
die West-Berlijn in ·.'le wereldpolitiek in
neemt bittere realiteit was geworden. 

Al weten wij het dan wel, daarom is het 
nog geen werkelijkheid voor ons. Wat 
betekent het, dat elke liter melk voor een 
miljoenenbevolking over honderden kilo
meters moet worden aangevoerd? 

Dat de economische verhoudingen in en 
om West-Berlijn onnatuurlijk zijn en zul
len blijven, zolang de politieke vèrhoudin
gen zich niet zullen wijzigen, weet men 
daar zeer goed. Dit moet men ook geweten 
hebben toen men na de beëindiging van 
de vijandelijkheden weer begon op de 
puinhopen van de oude stad uit het niets 
een nieuwe stad op te bouwen. Die op
bouw moest gebeuren op geheel andere 
grondslagen dan waarop het economisch 
leven van de oude stad gebaseerd was 
geweest. 

vroeger innam, heeft zij niet weer kunnen 
verkrijgen. De voornaamste welvaartsbron 
die West-Berlijn is overgebleven is de 
nijverheid, de industrie en het ambacht. 
Van het welslagen van deze bedrijfs·tak
ken en van de mogelijkheden, die de han
del ziet de produkten profijtelijk te plaat
sen is het welvaartspeil van de Westber
lijnse bevolking afhankelijk. 

Ondanks de omstandigheden waaronder 
de Berlijnse nijverheid moet produceren 
en afzetten is de levensstandaard van de 
bevolking naar westerse maatstaf gemeten 
niet ongunstig. Ook hier weer is het feit, 
dat West-Berlijn is afgesneden van het 
natuurlijke achterland de hoofdzaak van 
de extra moeilijkheden waarmede de nij
verheid te kampen heeft om haar concur
rentiepo~itie tegenover die in het overige 
gedeelte van de Bondsrepubliek te hand
haven. 

Normaal zou zijn, dat de Berlijnse nij
verheid haar grondstoffen betrok uit 
Midden- en Oost-Duitsland en dat ook een 
belangrijk deel van de eindprodukten, 
voorzover niet bestemd voor de Berlijnse 
bevolking, daar zou worden afgezet. De 
verdeling van Duitsland maakt dit onmo
gelijk. 

De grondstoffen voor de Westberlijnse 
nijverheid moeten dus over grote afstand 
worden aangevoerd. De eindprodukten 
moeten worden afgevoerd langs dezelfde 
wegen. Dat 'n land of gebied niet beschikt 
over in directe nabijheid gewonnen grond
stoffen en zijn welvaart baseert op de 
verwerking van elders aangevoerde 
grondstoffen is op zichzelf niet abnormaal. 
Nederland is daarvan een sprekend voor
beeld. 

Het merkwaardige van de toestand van 
West-Berlijn is echter gelegen in het feit, 
dat de eindprodukten van deze verwer-

Mr. F. G. VAN DIJK 
Lid van de Tweede Kamer, die deel 
uitmaakte van de delegatie uit de 
Kamer, welke een bezoek bracht aan 

de Bondsrepubliek. 

kende en veredelende nijverheid, voorzo
ver niet verbruikt in Berlijn zelf, worden 
teruggevoerd naar het gebied waar van
daan de grondstoffen zijn aangevoerd. 

Afgezien van het feit. dat de vergelij
king met grondstofarme gebieden alleen 
daarom al niet opgaat, omdat de ver
edelingsindustrie praktisch nooit zoals 
hier in West Berlijn vrijwel de enige 
bron van welvaart is. ontbreken hier alle 
factoren, die het vestigen van indus
trieën buiten de grondstofbezittende ge
bieden aantrekkelijk kan maken. 

Prijsverhogende factoren 
Het loonpeil zal. indien men een gelijk 

levensniveau wil handhaven als in het 
overige deel van de Bondsrepubliek eer
der tenderen naar een hoger dan naar 
een lager niveau. Het feit. dat alle eer
ste levensbehoeften moeten worden aan
gevoerd over grote afstand moet prijs
verhogend op deze goederen werken. 

West Berlijn ligt ongunstiger dan het 
westelijk industriegebied van de Bonds
republiek t.o.v. de verschepings-, en af
voermogelijkheden. 

Desondanks moet de West Berlijnse 
industrie zijn produkten op dezelfde 

Het oude Berlijn '.vas regerings- en 
bestuurscentrum van een staat met rond 
80 miljoen inwoners. De activiteit op eco
nomisch en sociaal gebied, die een derge
lijk bestuurscentrum medebrengt is niet 
in de stad teruggekomen. Vóór de oorlog 
was Berlijn een centrum van overslag en 
doorvoer van goederen van en naar alle 
delen van Duitsland. De afsluiting van de 
omgeving heeft het herstel van vervoers
en andere dienstverlenende bedrijven on
mogelijk gemaakt. Het grote havencom
plex, vroeger een van de grootste binnen
scheepvaart havens van Duitsland is van 

Spinners en Twijners 
minimaal belang geworden. ' 

Bankwezen verplaatst 
Het bankwezen heeft zich elders, meer 

in het werkelijke centrum van het Duitse 
economische leven geconcentreerd. De 
overheersende plaats, die Berlijn hier 

van 

Weef- en Tricotgarens 

markten afzetten als deze in het westell 
werkende nijverheid. 

Hierin ligt vooral het onnatuurlijke 
van de economische positie van West 
Berlijn, dat dit indu.striegebied niet b"" 
schikt over een eigen afzetmogelijkheid 
in een verderaf gelegen gebied, maar 
met zijn eindprodukten moet terugkeren 
naar de markten in het westen. Het kan 
niet anders dan dat deze omstandigheid 
haar concurrentiepositie ongustig moet 
beïnvloeden. 

Onder deze omstandigheden is het be
grijpelijk, dat het welvaartspeil in West 
Berlijn niet geheel het niveau bereikt 
van dat van de grote industriegebieden 
van het Westen van de Bondsrepubliek. 
Evenzeer is het begrijpelijk, dat, wil men 
in West Berlijn een kvensstandaard 
handhaven, die een voldoende evenwicht 
vertoont met het westen, Berlijn niet 
kan zonder steun uit de Bondsrepubliek. 

De Bondsregering draagt thans jaar
lijks rond 1 miljard mark aan de huis
houding van West Berlijn bij. Van dit 
bedrag wordt circa 250 miljoen aange
wend voor bouwdoeleinden, 500 miljoen 
dient tot dekking van sociale verzeke
ringen, terwijl de rest dient om bepaal
de verlagingen van kostprijsverhogende 
bel8.'3tingen mogelijk te maken. 

Deze bijdrage kan worden beschouwd 
als een gedeeltelijke overbrugging van 
de nadelige toestand waarin zich de Ber
lijnse nijverheid t.o.z. va>1 die in het 
Westen bevindt. 

Directe steun wordt van overheids
wege aan de industrie niet gegeven, men 
heeft het, (dit blijkt ook uit de verdeling 
van de bijdrage van de Bondsregering), 
gezocht in het verlagen van kostprijs
verhogende factoren. 

'Wanneer men zo de omstandigheden 
waaronder West Berlijn leeft overziet, 
dan blijkt, dat de eerste indruk maar 
gedeeltelijk juist was. 

Er bestaat inderdaad een grote eco
nomische activiteit. anders zou de bij
drage van de Bondsregering belangrijk 
hoger of het levenspeil belangrijk lager 
moeten zijn. 

Hard gewerkt 
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan 

de wederopbouw van de stad zowel als 
van het economisch leven. Een deel van 
de bijdrage van 1 miljard is hier voor 
nodig en is dus geen steun in de dgen
lijke zin aan het bedrijfsleven. 

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk, dat zo
lang de verhouding van deze stad t.o.v. 
het omringende gebied ongewijzigd blijft, 
de mogelijkheid zou bestaan, dat Zij het 
zonder bijdrage van de Bondsregering 
zou kunnen stellen. 

Onder deze omstandigheden moet men 
bewondering hebben voor de moed en 
het doorzettingsvermogen waarmede het 
bestuur van West Berlijn, onder leiding 
van de heer Brand. de positie van deze 
voorpost van de Duitse Bondsrepubliek 
weet te handhaven. 

Welke politieke oplossingen men ook 
zal trachten te zoeken voor de moeilijk. 
heden van het ogenblik, van levensbe· 
lang is en blijft voor West Berlijn de 
verbinding met het westen. 

Wijzigingen in de status quo lijken 
niet waarschijnlijk noch gewenst. Dit 
betekent, dat van de Berlijnse bevolking, 
en in het bijzonder van het bedrijfsleven 
zeer veel gevraagd zal worden. Het is 
nodig, dat men zich dit in het westen 
wel degelijk realiseert. 

Mr. F. G. VAN DIJK. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 

Offlcll!el goedgekeurd 
TalriJke attesteD. 

Veel meer waard 
dan de kostprijs I 

SIMPLUS H.V. 
DORDRECHT 
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Nogmaals: ,,Geef de ambtenaar zijn kans.,' 
Beoordeling van ambtel(jke arbeidsprestaties 

In ons blad van 14 maart bepleitte de heer A. H. W. H e 11 e mans, te Groningen 
een nieuw systeem van prestatie-beoordeling van de arbeid van de ambtenaar. 

De heer M. N y peIs, te Amsterdam, oud-hoofd van de afdeling Organisatie en 
Efficiency van het Ministerie van Economische Zaken, achtte, zoals deze in een tegen
betoog in ons blad van 11 april j.l. uiteenzette, de conclusies van de heer Hellemans 

echter aanvechtbaar. 
De heer Nypels raadde de heer Hellemans daarbij ook nog aan, zich desgewenst eens 

te wenden tot het Gem. Bureau v. Organ. Onderzoek in de Rijksdienst, Willemstr. 77, 
Den Haag, dat hem, naar de heer Nypels veronderstelde, zeker de nodige inlichtingen 

zou geven. 
Naar aanleiding van het artikel van de heer Nypels zendt de heer Hellemans ons 

nu de volgende repliek. 
Uiteraard zijn wij gaarne bereid, ook de heer Nypels opnieuw aan het woord 

te laten. 

De tip van de heer M. Nypels, aldus 
schrijft dan de heer Hellemans, in zijn 
reactie d.d. ll-4-'59 op mijn suggestie voor 
een systeem tot meer rechtvaardige be
oordeling van de ambtenaar (14-3-'59) heb 
ik gaarne opgevolgd, doch van het Gem. 
Bur. v. Organ. Onderzoek in de Rijks
dienst ontving ik na een maand nog geen 
antwoord op mijn verzoek om inlich
tingen. 

Ik schrijf deze gegevens dus maar af. 
Het zou mij wel hebben geïnteresseerd of 
dit bureau wordt in stand gehouden om 
paraat te zijn tegen eventuele aanvallen 
op de bestaande gang van zaken, dan wel 
of het zich beijvert wegen te vinden om 
uit het slob te geraken, waarin de burger 
de ambtenaarswereld gekomen acht. Dit 
laatste zal wel zeer moeilijk zijn, daar 
een rijksbureau daartoe te weinig onbe
vooroordeeld is. 

Het ligt voor de hand, dat bergen be
zwaren worden geopperd, indien op een 
nieuw aspect de aandacht wordt geves
tigd, in dit geval op het invoeren van de 
tijdfactor bij de beoordeling van de 
prestatie van de ambtelijke hoofdar
beider. 

Indien wij er niet aan gewend waren 
geraakt, zou het ontstellen te moeten 
vaststellen, dat de factor tijd, die in onze 
samenleving van zo overhéersende in
vloed is gew.orden en dat steeds meer 
wordt, bij het overschrijden van de grens 
van de in beschouwing genomen ambte
naarswereld plotseling alle waarde heeft 
verloren. Het stelling nemen tegen de 
geest van de tijd is nimmer op de duur 
vol te houden en des te langer de weer
stand, des te moeilijker is het omstellen 
op rle nieuwe toestand. 

Eet is op de duur ondoenlijk, dat een 
belangrijk deel van de volkshuishouding 
zich buiten het gemeenschapsleven blijft 
stellen. 

"Zuinig vergaderen" 
Ook in het particuliere grootbedrijf 

dringt de tijdfactor steeds meer door bij 
de beoordeling van de prestatie ook van 
het stafpersoneeL Zo wordt in de belang
wekkende brochure "Zuinig vergaderen" 
van de A.K.U. bij de beschouwing over 
de efficientie van het vergaderen het 
aantal "man-uren" mede als basis ge
nomen. 

Voor vele categorieën lagere ambtena
ren is het toepassen van de tijdfactor ge
bruikelijk. Naarmate de rang hoger 
.wordt, vervalt deze wijze van prestatiebe
oordeling, De grens is moeilijk aan te 
geven. Indien dit systeem juist is voor de 
man, die per uur betaald wordt moet het 
dat in het algemeen ook zijn; wanneer 
per maand het salaris wordt ontvangen. 

De eisen, aan efficientie gesteld, maken 
geen verschil tussen pet of hoed. Maar 
het hogere intellect brengt behalve voor
rechten ook verplichtingen mee en deze 
zijn in. het aangegeven systeem vertegen
;woordlgd door de eis tot medewerking 
aan verhoging van de efficientie van het 
ambtenarenapparaat door zelfwerkana
lyse. 

Wanneer ik gezegd heb, dat het invoe
;r~n van de tijdfactor uiteindelijk geleide
nJk, althans wat de prestatie aangaat, be
antwoordt aan het principe van de 
~uiste .man op de juiste plaats", dan ho~dt 
dat n1et in, dat ik "in de huidige toe
stand de onjuiste man op de ambtenaars
Plaats zie", zoals de heer N. mij toedicht. 
Deze conclusie blijft geheel voor zijn 
rekening. 

Evenmin beweerde ik, dat aan de tijd
factor een "overheersende invloed" ge
geven zou moeten worden. Deze factor 
wordt door mij beschouwd als een in vele 
gevallen waardevol hulpmiddel om de 
prestatie te beoordelen. 

Natuurlijk zijn er gevallen waarbij de 
aard van het werk van de hoofdarbeider 
z~. belangrijk is, dat de tijd eraan besteed 
biJZaak wordt, maar desniettemin zou de 
tijd door hem vastgesteld moeten worden 
als verbruikt, opdat de werker weet hoe
veel van zijn tijd daaraan is besteed, 

evenals zulks gebruikelijk is met de ge
maakte onkosten. 

Beide kunnen zeer hoog zijn, doch in 
speciale gevallen verantwoord. Dit ter 
beoordeling van bovenaf, daar elk werk 
door zijn uitvoerder wel als in deze zin 
uiterst belangrijk kan worden beschouwd. 

Werkers en lijntrekkers 
Door mij is niet beweerd, dat in het 

ambtelijke bedrijf de prestatie zou ach
terstaan bij die in het particuliere groot
bedrijf, zoals de heer N. mij wil doen 
zeggen. Maar er zijn werkers en er zijn 
lijntrekkers met variaties daartussen 
Buiten de ambtelijke wereld worden de 
lijntrekkers tenslotte ontslagen en zij 

. werken daarna vooral niet meer dan voor 
hun bestaansvoorwaarden noodzakelijk is. 
De ambtelijke lijntrekker kan echter in 
het algemeen slechts wegens dronken
schap of fraude het ontslag ten deel val
len. Hij wordt zo nodig gerangeerd, ook 
wel gepromoveerd, naar een dienst waar 
zijn onderprestatie niet opvalt, maar hij 
blijft ambtenaar en behoudt ten minste 
zijn salaris. 

Voorts is er een categorie, gewoonlijk 
hoofdambtenaren, die gepromoveerd 
wordt naar een andere dienst ten einde 
om politieke of andere reden plaats te 
maken. Niet in de eerste plaats wordt 
daarbij gelet of de persoon de bekwaam
heden heeft voor de nieuwe werkkring en 
de nieuwe functionaris staat dikwijls als 
een kat in een vreemd pakhuis. Ook dan 
treedt gewoonlijk onderprestatie op, als 
het niet is in de werktijd, dan toch, ten
zij bij ongewone intelligentie en werk
kracht, in de aard van het gepresteerde. 

Deze categorieën vormen de grote 

schare van ambtenaren, die deze stand de 
roep van onderprestatie bezorgt. Velen 
van hen kunnen het niet opbrengen de 
tijd dat zij behoren te werken uit eigen 
aandrang voldoende produktief te maken. 
Niet omdat zij onwillig zijn, maar uit ge
brek aan emplooi, uit onvermogen of 
door afwezigheid van aangeboren werk
lust. De beide laatstgenoemden hebben 
een stimulans nodig en ik acht deze aan
wezig in een zelfwerkanalyse, geleidelijk 
en zo nodig onder voorlichting, ge
bracht tot een redelijk peil van efficien
tie. Het nut der werkanalyse bij gebrek 
aan werkgelegenheid is zonder meer 
duidelijk. 

De buiten zijn wens overgeplaatste 
hoofdambtenaar kan mogelijk in zijn 
werkschema een motief vinden hem een 
meer passende werkkring te doen geven. 

Het is jammer, dat blijkens de toelich
ting van de redactie de heer Nypels geen 
gelegenheid meer heeft zelfwerkanalyse 
toe te passen. Het zou hem dan opvallen, 
alleen maar bij kritische beschouwing, 
dus zonder tijdstudie e.d., welke verras
sende gegevens rollen uit de genoteerde 
tijdverdeling, die anders reeds een dag 
daarna dikwijls niet meer helder voor de 
geest staat. De psychologische invloed op 
de hoofdarbeider van deze notering en 
van de terugblik op zijn tijdbesteding zo
als deze gedurende een maand, resp. één 
of meer jaren door hemzelf is vastgelegd, 
is niet te onderschatten. Hij put daaruit 
gegevens over eigen tijdindeling, kan zelf 
o.a. nagaan of het wellicht aangewezen 
is verschillende werkzaamheden aan een 
lager gesalarieerd collega over te dragen, 
waartoe de kennis van het tijd·>chema bij 
zijn chef vereiste is. 

Goede trouw en 
zelfrespect 

In mijn suggestie heb ik gemeend een 
beroep te doen op de goede trouw en het 
zelfrespect van de ambtelijke hoofdarbei
der in de overtuiging, dat hij zal inzien, 
dat het onjuist noteren van zijn uren 
evenzeer fraude is als zulks het geval is 
bij onjuiste declaraties voor reis en ver
blijf. Ik acht de mentaliteit van deze 
werknemer hoger dan de heer Nypels 
deze doet uitkomen door te menen, dat 
het zelf noteren van de uren zou leiden 
tot zg. "leugenstaatjes". 

De heer N. acht het middel tot ver
hoging van de prestatie te liggen in het 
psychologische vlak en dan in hoofdzaak 
in het verantwoordelijkheidsgevoel. Ligt 
het voorgestelde systeem dan niet in dat
zelfde vlak? 

De vrijheid van de ambtenaar wordt 
bij de zelfwerkanalyse geenszins beimot, 
daar de grootste vrijheid die is, welke 
men zelf beperkt. De thans bestaande on
gebonden vrijheid leidt tot exce3sen, die 
op het gebied van het gebruik van de 
tijd ook in de ambtenaarswereld worden 
aangetroffen. 

Gaarne geef ik den heer N. toe, dat de 
particulier nog veel nuttigs van de amb
tenaar kan opsteken, maar er is ook veel, 
dat hij beslist niet moet overnemen. 

Wanneer ik door mijn suggestie ver
kregen mocht hebben, dat in sommige 
kringen de gedachte is opgewekt "daar 
zit wel wat in", dan acht ik mijn moeite 
beloond. 

A. H. W. HELLEMANS 

------------------------------------
Politieke 

Betleluxlrtnch 
liberale 
te Bru~sel 

De Commissie voor Buitenlandse Za
ken en Buitenlandse Handel van de Bel
gische Liberale Partij had op zaterdag 
6 juni te Brussel een politieke liberale 
Beneluxlunch georganiseerd. In het 
fraaie Hotel Métropole, aan menig Ne
derlander wel bekend, kwamen de deel
nemers aan deze lunch samen, dank zij 
de goede organisatie van de heer Paul 
Rohr, om met elkaar de liberale suc-

* 

In de artiestenwijk van 

München fleurde men 

de huizen wat decora~ 

tie[ op met een katten~ 

lied. Gelukkig voor de 

bewoners is de liefdes~ 

zang geruisloos. 

* 

cessen, behaald in Nederland en in het 
Groothertogdom Luxemburg te vieren. 

Van Nederlandse zijde waren daarbij 
aanwezig de voorzitter van onze partij, 
prof. mr. P. J. Oud, de ministers Van 
den Bergh en Toxopeus, de leden van 
de Tweede Kamer, mej, ten Broecke 
Hoekstra, Ritmeester, Cornelissen, Berk
houwer en Geertsema, het lid van het. 
Dagelijks Bestuur van onze Partij, de 
heer J. M. F. A. van Dijk en de Alge
meen Secretaris van onze Partij, de heer 
D. W. Dettmeijer. 

Van Belgische zijde zaten o.m. aan de 
Minister .van Staat, tevens voorzitter 
van de Belgische Liberale Partij, de 
heer Roger Motz, de ministers Lilar, van 
der Schueren en van Audenhove, de 
voorzitter van het Liberaal Vlaams Ver
bond Van der Poorten, de vice-voorzitter 
van het Liberaal Vlaams Verbond Maer
tens, de heer Grootjans, volksvertegen
woordiger voor Antwerpen, de heer Le
nain, secretaris van het Liberaal Vlaams 
Verbond, terwijl van Luxemburgse zijde 
aanzaten de Luxemburgse vice-premier 
en minister van Buitenlandse Zaken 
Schaus, en de heer Gaston Thorn, sec
retaris-generaal van de Luxemburgse 
Democratische Partij. Er is veel gespro
ken op deze lunch, maar toch niet te
veel. Uiteraard kwam daarmee telkens 
de liberale gedachte als grondslag voor 
de tafelredevoeringen naar voren. Van 
Nederlandse zijde hebben onze partij
voorzitter, prof. Oud en Minister van 
den Bergh het woord gevoerd. Als wij 
nog vermelden dat de heer Motz de vor
ming van een liberaal Benelux-centrum 
naar voren bracht, dan is daarmede in 
zeer summiere vorm vermeld wat zich 
op deze lunch heeft afgespeeld. Als een 
voorbeeld voor een toenadering tussen 
de drie liberale partijen in Luxemburg, 
België en ons land zal dit initiatief van 
de heer Rohr stellig vruchten dragen. 

Bestuursvergadering 
Vereniging van Staten

en Raadsleden 
Woensdag 17 juni a.s. komt het be

stuur van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden des avonds in Amersfoort 
bijeen. 
Suggesties voor bepaalde activiteiten van 
de Vereniging in het komende jaar kun
nen vóór 17 juni bij het Secretariaat van 
de Vereniging, Koninginnegracht 61 te 
's-Gravenhage worden ingezonden, opdat 
zij door het Bestuur in bespreking kun
nen worden genomen. 
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VlSle Liberale op actuele (VI) onderwijsproblemen 

Leerkrachten spelen belangrijke rol bij 
persoonlijkheid der • vorm1ng 

leder tgdvak hee,(t •• 
~un beginsel van 

De liberalen zijn voor goed onderwijs. Dat zijn wij niet minder, zeggen de andere 
politieke groeperingen in ons land. 

Inderdaad: in het progr,a.m van elke politieke partij vindt men een ondPrwijspara
graaf en kan men lezen, dat de partij voor goed onderwijs is. 

De liberalen zijn vanz.elfsprekend ook voor de vernieuwing van ons onderwijs in· al 
zijn geledingen. En alweer: dat zegt elke an<lere partij ook. Maar toch is er dit ver
schil: geen weldenkend liberaal zal in twijfel trekken, dat andere politieke groeperin
gen voor goed onderwijs en v.ernieuwing zijn, doch menige tegenstander durft het wel 
te bestaan de schouders op te halen over de progressieve ideeën en wensen van het 

Iib<>ralisme. 
Het heeft dan ook heel wat moeite gekost in ruimere kring te doen doorddngen, 

dat oolt: de liberalen op het punt van onderwijs en opvoeding berPid en in staat zijn 
tot het voeren van een progressief, doch VPrantwoord beleid. 

Ik mag dit hier verklaren, omdat ik 
van het begin af het optreden der libe
l'alen in de na-oorlogse periode van nabij 
heb gevolgd en meegemaakt. Ik geloof 
niet, dat er één weekblad van een politie
ke partij is, waarin zoals in ons weekblad 
nagenoeg in elk nummer aandacht werd 
geschonken aan de vraagstukken van on
derwijs en opvoeding. 

Maar meer nog dan deze activiteit, 
heeft de arbeid van de bekwame en on
vermoeide woordvoerster, mevrouw For
tanier-de Wit in de Tweede Kamer en 
later die van mevr. Schouwenaar-Frans
sen in de Eerste Kamer, in de onderwijs
wereld bijgedragen tot een beter begrip. 

Daarnaast hebben de liberale vertegen
woordigers in de Eerste en Tweede Ka
mer, de Provinciale Staten, Gedeputeerde 
Staten, gemeenteraden en colleges van 
B. en W. ontzaglijk veel gedaan voor de 
openbare school en het onderwijs in het 
algemeen. De gestadige ·en in de laatste 
tijd snelle groei van de partij is naar mijn 
vaste overtuiging mede te danken aan 
het vertrouwen, dat de liberalen op on
derwijsgebied in brede kring hebben ge
kweekt en verworven. 

n'e partij ontveinst zich niet, dat dit 
zware verantwoordelijkheid met zich 
brengt. De strijd voor een beleid, dat aan 
de openbare school volledig recht doet 
wedervaren, gaat voort. De uitspraak in 
"Opgaande lijnen", dat de betekenis van 
eerste klas onderwijs voor de toekomst 
van Nederland niet mag worden onder
schat, omdat eerste klas onderwijs garan
deert, dat iedere jongen en ieder meisje 
als regel terecht zal komen op de plaats, 
waarvoor hij de capaciteiten heeft, onge
acht de maatschappelijke positie van de 
ouders, blijft onverminderd haar kracht 
behouden. 

Geen nieuw beginsel 
Er mag worden verondersteld, dat zij, 

rlie bij de laatste verkiezingen hun stem 
uitbrachten op de VVD ook hebben ge
weten, wat deze partij wenst ten aanzien 
van opvoeding en onderwijs in Nederland. 
M.a.w. een versterkte VVD kan en zal 
met nog meer vertrouwen streven naar 
heter onderwijs en ijveren voor een ver
antwoorde vernieuwing. Overigens voor 
het liberalisme in het geheel geen nieuw 
beginsel. 

Sprak Thorbecke niet: "Wij zijn her
vormers, niet omdat we het will.en zijn, 
maar omdat hervorming noodzakelijk is", 
of die andere woorden: "leder tijdvak 
heeft zijn eigen beginsel van beweging, 
laat men dat slapen, dan ontstaat in het 
volgende tijdvak verwarring van bewe
ging". 

Het getuigt van de bewonder.enswaardi
ge vooruitzi.ende blik van de grote libe
rale pionnier, dat hij toen reeds onder
kende wat voor alle tijden, en zeker voor 
de onze geldt, nl. dat men zal moeten let
ten op het beginsel van beweging in de 
tijd, waarin men leeft. Wanneer dan ook 
het liberalisme van onze tijd zich uit
spreekt voor een v e r a n t w o o r d e ver
nieuwing betekent dit, dat het in over
eenstemming met de gedachtengang van 

Tho1·becke, allereerst er naar streeft het 
beginsel der beweging van ons tijdperk te 
onderkennen, opdat niet straks verwar
ring ontstaat in het volgende tijdvak. 

Daar en nergens anders zie ik de 
voorwaarde, die moet worden vervuld om 
tot verantwoorde vernieuwing te geraken. 
Geen vernieuwing om de vernieuwing of 
om vernieuwers te willen zijn. Integen
deel: waar het uitsluitend om gaat, is het 
acht gev.en op het beginsel der beweging 
in onze tijd en het handeJ.en naar wat dit 
beginsel nu van ons vraagt. 

In het al eerder door mij aangehaalde 
artikel van prof. Bonman (Wending no. 
sept. 1958) vindt ik deze gedachte terug 
als. de geleerde auteur o.m. opmerkt: "De 
sociaal-culturele achtergrond is sterk ver
anderd in de tijd, waarin men bleef zoe
ken naar schooltypen van de gewenste 
veelzijdigheid. Terwijl men pedagogische 
en didactische strijdvragen aan de orde 
stelde verzuimde men meestal met de 
zich voltrekkende sociale structuurveran
deringen rekening te houden", 

En wat verder: "Terwijl nu in het pe
dagogisch' didactische vlak subjectieve 
voorkeur, gebaseerd op geloof, levens- en 
wereldbeschouwing, onvermijdelijk blijft, 
kan de veranderde sociaal-culturele ach
tergrond veel objectiever worden bena
derd". 

Cultuuroverdracht 
De lezer herinnert zich, dat ik het vo

rige artikel besloot met een schematisch 
overzichtje van de onderscheidene op
voedingsdoelen: persoonlijkheidsvorming, 
cultuuroverdracht en voorbereiding voor 
het maatschappelijk leven. Wanneer we 
de vraag stellen, welke deze doeleinden 
de school tot nu toe het meest nastreeft, 
kunnen we vaststellen, dat het accent 
valt op de cultuuroverdracht en daarna 
op de voorbereiding voor het maatschap
pelijk leven. Hiermee is nog niet gezegd, 
dat de Nederlandse school geen aandacht 
zou schenken aan de vorming van de per
soonlijkheid der leerlingen. Overal waar 
mensen samen zijn en samen werken 
vindt vorming der persoonlijkheid plaats. 

Dat daarbij meermalen de leerkracht 
een voorname rol speelt, leren ons niet 
alleen de memoires en jeugdherinnerin
gen van vooraanstaande figuren, men 
kan dat ook terugvinden in de erkenning 
van tallozen, dat e.en bepaalde onderwij
zer of onderwijzeres een stempel op hun 
leven heeft gezet. Dat dit dikwijls al heel 
jong begint, weten de ouders, die bij hun 
kinderen merken, dat wat de meester of 
de juffrouw zegt, wáár is, de meester of 
de juffrouw doet alleen maar juist is. 

Het kwam ook naar vor.en uit een 
enquête, enkele jaren geleden gehouden 
onder de Zwitserse recruten, waarvan ve
len met dankbaarheid gewaagden van de 
invloed, die op hun leven was uitgeoefend 
door een onderwijzer(es), een lera(a)r(es). 

Een feit is evenwel, dat het voor de 
school steeds moeilijker wordt door nau
wer contact met de leerlingen gunstige 
invloed uit te oefenen op hun karakter
vorming. Dit is niet de schuld van de 
school! Als er reden tot verwijt bestaat, 

vloeit zij voort uit misvattingen en vol
slagen onbegrip vaak bij de ouders ener
zijds en onbegl'Îjpelijke, onvervulbare en 
onmatige verl::lngens en eisen van het 
rnaatschappelijke leven anderzijds. 

Geen slecht figuur 
Over het geheel genomen slaat de vor

ming der jeugd in de Nederlandse school 
niet zo'n slecht figuur en is er zeker geen 
reden om aan te nemen, dat men het el
ders veel beter doet. Men versta mij 
g-oed: ik wil allerminst beweren, dat ons 
Nederlandse onderwijs, zoals het thans 
reilt en zeilt, goed is, of niet voor vcrbe
tering vatbaar zou zijn. Wie in de loop 
der jaren mijn bijdragen in dit blad las, 
weet stellig dat ik nooit geschroomd heb 
op onvolkomenheden te wijzen, maar ik 
weiger mij te scharen bij het koor, dat 
alle misstanden in de samenleving tracht 
terug te voeren tot tekortkomingen van 
de school, dat zich verblinden laat door 
uiterlijke dingen van de school over de 
grenzen en dat kennelijk stekeblind en 
stokdoof is voor de situatie van ons on
derwijs. 

Ik weiger dit temeer, omdat ik meen, 
dat het van oneindig groter waarde zou 
zijn voor ons nationaal bestaan nu en in 
de nabije toekomst, als degenen, die 
thans nauwelijks een goed woord over 
hebben voor de Nederlandse school, zich 
eens zouden inzetten voor ons onderwijs, 
zo, dat dit een publieke zaak werd, dat 
de jarenlange onderwaardering van leer
krachten eens kon omslaan in waarde
ring, dat wat al jaren de school is tekort 
gedaan, kon worden hersteld. 

De Nederlandse leerkrachten kunnen 
niet vergeten, dat in het verleden, wan
neer de begroting zorgen baarde, zij het 
eerst werden aangepakt, dat er voortdu
rend moest worden gevochten om verbe
tering van hun positie, die, in vergelij
king met haar betekenis voor de natio
nale welvaart en het nationale bestaan, 
nog altijd niet dat overeenkomstig peil 
heeft bereikt. 

Door dik en dun 
De Nederlandse leerkrachten hebben 

door dik en dun hun werk voortgezet: 
over het algemeen mag worden gezegd, 
dat de overgrote meerderheid hunner 
blijft vechten en werken tot voor velen 
over de grens van het mogelijke heen. 
Ieder volk heeft de school, die het ver
dient. Voor het Nederlandse volk geldt, 
dat het daarenboven nog de leerkrachten 
heeft, die het eigenlijk om velerlei rede
nen niet of nauwelijks verdient. Men hoeft 
niet bitter gestemd te zijn, als men bitte
re feiten vaststelt. 

De Nederlandse onderwijzers zijn niet 
bitter van aard. Hoe zouden ze dat kun
nen zijn in hun dagelijkse omgang met 
kinderen, wier opgewektheid en levens
lust elke somberheid telkensweer buiten 
de schoolmuren bannen? Ik zeg deze din
gen alleen, omdat ik me met de gedachte 
vlei, dat eens de dag zal aanbreken, waar
op kan worden gezegd: het Nederlandse 
volk vertoont in àl zijn geledingen een 
bewonderenswaardige belangstelling voor 
het onderwijs en legt daarmee een hechte 
basis voor een gelukkige toekomst van 
zijn kinderen. 

Op die dag zullen de leerkrachten tot 
hun onuitsprekelijke vreugde vaststellen, 
dat hun arbeid naar de juiste maatstaven 
wordt gewaardeerd en beloond, zal de 
volksvertegenwoordiging geen reden heb
ben de regering te wijzen op onrust en on
behagen in de wereld van het onderwijs, 
zullen de leerlingen in de scholen hun 
vorming krijgen van blijmoedige, opge
wekte en evenwichtige leerkrachten, die, 
nu geen zorgen hun meer kwellen, eigen 
geluksgevoelens zullen overdragen op de 
jeugd in de banken. 

Dan zal het stellig nog lang niet overal 
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Copie voor de1e ra.:.,;ek te %enden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

Met vakantie 

Onderg-etekende is met vakantie 
tot begin juli. De post wordt 
echter nagezien, zo.dat U alles 

naar het gewone adres kunt zenden. 
J.H.S. 

Feestelijke viering van 

I 0-jarig hestaan 

Twee vrouwen.groepen hebben on
langs het 10-jarig bestaan ge
vierd, n.l. Apeldoorn en Gou-

da. Van de eerste ontvingen wij nog 
geen verslag, maar van de laatste 
kwam een uitgebreid verhaal van een 
geslaagd feest. 

Dit feest werd in Boskoop gehou
den, waarheen een groot aantal leden 
's-middags per bus getogen was. Ver
der waren aanwezig behalve uiter
aard vele Boskoopse dames, ook 
mevrouw mr. E. A. J. Scheltema-Con
radi en mevr. mr. N. M. W. Dett
meyer-Labberton en afgezanten uit 
Alphen a. d. Rijn, Leiden, Oegstgeest, 
Voorschoten en Waddinxveen. 

Na ontvangst en thee in "Florida" 
werd een bezoek gebracht aan de 
proeftuinen van de Rijkstuinbouw
school en aan de tuinen van de firma 
Felix en Dijkhuis, waar overal veel 
te genieten viel. Tijdens de daarop 
volgende koffiemaaltijd memoreerde 
de presidente, mevrouw F. T. van der 
Torren-Veendorp in het kort de tien 
jaren wel en wee van de vrouwen
groep Gouda en omstreken en zij 
sprak het oudste lid en mede-opricht
ster, mevrouw Horneman, toe, die 
met haar 87 jaren nog steeds een ge
trouwe en stuwende kracht is. 
Hierna was het woord aan onze lan
delijke presidente, mevrouw mr. E. 
A. J. Scheltema-Conradi. Na woorden 
van gelukwens met het tienjarig be
staan, sprak mevr. Scheltema over de 
kabinetsformatie en uitte zij haar ver
trouwen in de succesvolle arbeid van 
het nieuwe kabinet. 

Zij wees op het vele wei'k, dat er 
ook voor de vrouwen nog te doen 
is en raadde aan in de komende jaren 
zich te bezinnen op de problemen 
van de ongehuwde vrouw, het mo
derne huwelijk, waarin vaak de 
vrouw haar werkzaamheden heeft 
buiten het gezin, de consumentenbe
langen en vele andere onderwerpen 
om zodoende het welzijn in Nederland 
te helpen bevorderen. 

Nadat nog verscheidene gelukwen
sen van verschillende dames en 
groepsvertegenwoordigsters waren 
aangeboden, hield mevrouw Brans 
Ebbinge een interessante causerie 
over de werkzaamheden en het leven 
van de Boskoopse kwekers. 

Ook de heren hadden zich niet on
betuigd gelaten. 

De afdeling Boskoop zond ter op
luistering een mooie bak met planten. 

Al met al een geslaagd feest, recht 
feestelijk gevierd temidden van plan
ten en bloemen. 

~---------------~ 
rozegeur en maneschijn zijn, maar zal 
er wel sprake zijn van een sfeer in de 
scholen, die voor de oplossing van groei
en levensconflicten bij de jeugd-op-de 
weg-naar-de-volwassenheid voorwaarde 
en zegen tegelijkertijd is. 

J. VAN MOURIK 
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BOEKBESPREKING 

EEN VOORTREKKER 
stande, dat Treub de stroom op bepaalde 
momenten een beslissende wending wist 
te geven en dat Treub een van de weini
gen is, die waarlijk een spoor achterlaten 
door wat zij presteren aan practische da
den en niet minder door de vruchten van 
hun altoos werkende geest. Treub toch 
heeft, waarschijnlijk meer dan enig ander 
modern staatsman gedachten aan papier 
tc;>evertrouwd: tijdschriftartikelen, bro
chures, boeken, breedvoerige nota's, ze 
vloeiden letterlijk uit zijn pen en er is 
welhaast geen onderwerp van economi
sche of sociale aard (in de ruimste zin) of 
ge vindt het in Treubs geschriften behan
deld. Historsch en wijsgerig geschoold 
wist hij aan alle juridische en maatschap
pelijke tijdsvragen achtergrond en relief 
te geven. En wie hier het woord "tijds
vragen" bezigt, vergete vooral niet, dat 
Treub zijn tijd meestal ver vooruit was. 
Dàt bepaalde zijn politieke positie, die 
daarom eigenlijk altoos een moeilijke po
sitie is geweest, waartegen alleen een man 
van zijn capaciteiten, zijn temperament en 
zijn karakter opgewassen kon zijn en 
waarbij Treub zich vermoedelijk door
gaans nog gelukkig gevoeld heeft ook. In 
dit "zijn tijd vooruit zijn" ligt echter ook 
Treubs betekenis voor het heden. 

"Treub, over de drempel der nieuwe 
samenleving", door prof. mr. N. E. 
H. van Esveld. Uitg. Van Gorcum & 
Comp. N.V., Assen 1958. 

Onze vaderlandse litteratuur is we1mg 
rijk aan biografieën. Gelukkig valt er de 
laatste jaren verbetering op dit gebied te 
constateren, ook wat de levensbeschrij
ving van grote figuren op staatkundig ter
rein betreft. Mevrouw De Beaufort bijv, 
schonk ons haar voortreffelijk gecompo
neerde Gijshert Karel van Hogendorp. 

Het boek, dat prof. Van Esveld wijdde 
aan "Treub", mag bepaaldelijk als een 
verrijking worden aangemerkt, reeds om
dat het een scherp getekend beeld geeft 
van een man, die in een nog recent ver
leden mede zijn stempel heeft gedrukt op 
onze Nederlandse samenleving en die des
ondanks reeds tot een bijna vergeten fi
guur dreigt te worden. Het doet echter 
oneindig veel méér: het roept voor het 
thans levende geslacht heel een periode 
van geestelijk, politiek en sociaal leven 
op, waarmee onze generatie niet dan tot 
eigen schade onbekend kan blijven, niet 
alleen omdat ook hier het heden in 't 
verleden ligt verankerd, maar ook omdat 
het denken en werken van de man om wie 
het hier gaat rijk geweest is aan inspire
rende inhouden, ook voor heden en toe
komst. Die man is - wij behoeven het 
onze lezers nauwelijks te zeggen - Marie 
Willem Frederik Treub. Plaatsten wij 
zoeven de achternaam tussen aanhalings
tekens, wij deden dit slechts om nog even 
in herinnering te brengen, dat "onze" 
Treub - de staatsman dus - een uit een 
drietal geniale broeders was, stuk voor 
stuk een biografie waardig. Men doet in
tussen Melchior en Rector Treub geen on
recht aan, door nu juist hun jongere broer 
Wim exclusief Treub te noemen: hij stond 
nu eenmaal door de aard zijner werkzaam
heid meer dan de beide anderen in het 
volle licht der publieke belangstelling. 

• • • 
Nu ik zo min of meer gedachtenloos 

sprak van "onze" Treub, rijst de vraag in 
mij op: is het niet wat vermetel in een li
beraal partij-orgaan zo te spreken over 
een man, die jarenlang veel liberalen tot 
een ergenis was? Mij bijvoorbeeld is· af
keer van Treub als met de paplepel inge
geven. "Treub met z'n flapdas" werkte als 
een rode lap op de stier in het liberale 
milieu, waarin ik opgroeide, misschien 
niet zozeer omdat hij radicaal was, maar 
omdat men in hem een scheurmaker zag, 
wiens onbesuisd· drijven niet slechts de 
liberale partij maar heel de liberale he
gemonie in ons politiek bestel noodlottig 
zou worden. Eerst zelfstandige bestude
ring van Treubs geschriften - zijn magi
strale tweedelige werk "Het wijsgerig
economische stelsel van Karl Marx" aller
eerst - deed mij in de radicaal Treub 
de liberaal herkennen. En toen ik jaren 
later voor het eerst tot Treubs studeer
kamer werd toegelaten en daar op een van 
de volumineuze boekenkasten dezelfde 
buste van Thorbecke zag staan, die ook 
mijn schrijftafel sierde, was dit voor mij 
geen verrassing meer. Ik vlecht hier deze 
persoonlijke indrukken en herinneringen 
slechts in, om te doen uitkomen, dat ik 
het al dadelijk als een der grote verdien
sten van prof. Van Esvelds boek be
schouw, dat het Treub de plaats geeft, die 
hem in de liberale gelederen toekomt, -
ongeacht welke partijgroepering hij suc
cessievelijk heeft aangehangen of losge
laten. Terecht wijst de auteur het als 
een onverklaarbare leemte aan, dat bijv. 
zelfs in het bekende boek van Van der 
Mandere "Het liberalisme in Nederland" 
Treubs naam als liberaal niet voorkomt. 

Toegegeven, Treub heeft het inderdaad 
de liberale partij en de liberalen niet ge
makkelijk gemaakt, - al bleven bijv. Goe
man Borgesius en Roodhuijzen hem hun 
leven lang als vriend beschouwen. Ge
makkelijk was Treub trouwens voor zijn 
radicale vrieden en de mede door hem in 
't leven geroepen Vrijzinnig-Democrati
sche Bond óók niet. Ook met hen kwam 
het tot een definitieve breuk. Is hier spra
ke van wispelturigheid, eigenzinnigheid, 
heerszucht?. Ach, dit alles is Treub wel 
toegeschreven, maar ik durf zeggen - en 
zulks alweer op grond van persoonlijke 
indrukken - dat ook in dit opzicht Van 
Esveld ons Treub doet zien gelijk hij was: 
in zijn genialiteit niet te meten naar de 
maatstaven, die wij in het partijleven 
plegen aan te leggen. Een groot man 
moet per definitie nu en dan wel iets 
doen dat zijn vrienden even perplex doet 
staan als zijn vijanden. Een grote geest 
moet wel eens als eenling tegenover de 
velen - ook in eigen partij - komen te 
staan, ook al hoeft dat niet altijd tot af
scheiding en verwijdering te leiden. Een 
groot man zal altijd iets van het ongrijp
bare en van de onbegrepene aan zich heb
ben. Ons dit in Treub aanvaardbaar te 
maken, viel misschien v. Esveld gemakke· 
lijker, omdat hij Treub persoonlijk niet 

heeft gekend, noch in zijn ongetwijfeld 
grote charmes, noch in zijn grilligheden. 
Maar wij willen de schr. toch wel een 
woord van bijzondere hulde brengen voor 
de psychologisch indringende beschrijving 
die hij ons geeft van de door hem klaar
blijkelijk - en terecht - hooggewaar
deerde geleerde en staatsman èn fel-le
vende mens, die Treub was. Op de hoog
ten is het eenzaam, - aan dit fatum is 
Treub ook in zijn persoonlijke leven niet 
ontkomen. En wie leest, hoe beheerst en 
kies en tegelijk hoe openhartig de auteur 
ook deze tragische kanten van Treubs be
staan aanraakt, kan slechts te beter be
vroeden met hoeveel - 'zij het niet 
kritiekloze - sympathie hij het object 
zijner biografie heeft benaderd en hoe 
grondig hij er zich in heeft verdiept. 

• • • 
"Dit is geen biografie", - aldus prof. 

Van Esveld. We nemen dit gaarne voor 
lief, erkennend dat het de auteur in de 
eerste plaats ging "om het werk en de 
gedachten van Treub, die ook voor deze 
tijd nog van belang zijn". Maar zo voegt 
de hooggeleerde schrijver eraan toe -
"hierachter staat de man, die we dus toch 
moeten leren kennen". Laat ons van onze 
kant nu maar dankbaar zeggen, dat Treub 
zich o.i. geen betere biograaf dan Van Es
veld had kunnen wensen. Zonder te kun
nen beschikken over Treubs particulieFe 
correspondentie en allerlei andere perso
nalia, te komen tot een zo zuiver getekend 
beeld, is een prestatie, die de lezer wel 
met bewondering vervullen moet. 

Het boek is in negen hoofdstukken, zeer 
overzichtelijk gecomponeerd. Slechts 
twee - de kortste - zijn nadrukkelijk aan 
Treubs persoonlijk leven en zijn karakter 
en persoonlijkheid gewijd. Het laatste 
hoofdstuk zou men als een kritische sa
menvatting des auteurs zelf van het door 
hem beschreven leven kunnen beschou
wen, die inderdaad het beeld slechts af
rondt. De daartussen liggende zijn breed
opgezette tijdsbeelden, :waarin Treubs 
ganse activiteit is opgenomen en zijn we
zen doorlicht. Uit die tijdsbeelden, die tel
kens treffen door rake typering, rijst 
voortdurend Treubs veelszins domineren
de figuur omhoog. De lezer ziet a.h.w. 
Treub telkens weer geheven op de hoog
ste golven van de Tijd. die immers alles -
alle mènsen ook - voortdraagt op zijn 
gestagen stroom. Maar dan met dien ver-

Hierop het volle licht te hebben laten 
vallen, dat zien wij als de diepste en 
meest wezenlijke waarde van prof. Van 
Esvelds doorwrochte studie. Wij zeiden 
het reeds: Treub dreigt in het vergeet
boek te raken. Uit onbekendheid met zijn 
denkbeelden en opvattingen komt onze 
generatie al te gemakkelijk tot het idee, 
dat Treubs aandeel in ons openbare le
ven afgedaan heeft tegelijk met het tijd
perk waarin het viel en dat met Wereld
oorlog II toch wel definitief als "verleden" 
moet worden beschouwd. 

Welnu, aan het achtste hoofdstuk van 
zijn boek gaf prof. Van Esveld de titel: 
"Over de drempel der nieuwe samenle
ving". We zouden daaruit bladzijde na 
bladzijde willen overnemen, om onze le
zers duidelijk te maken, van hoe grote 
actuele waarde allerlei beschouwingen 
zijn, door Treub dertig of meel' jaren ge
leden geschreven, over precies dezelfde 
problemen als waarmede wij heden ten 
dage te maken hebben en waarmede onze 
tijd vaak maar al te oppervlakkig om
springt: over het wezen der democratie, 
over overheid en belastingen, overheids
taak en bedrijfsleven (P.B.O. en alwat 
daarmee samenhangt!). Van Esveld vol
staat niet met de hoofdzaken van Treubs 
opvattingen over al deze onderwerpen 
weer te geven. Hij commentarieert ze en 
critiseert ze soms met de competentie die 
ieder hem als deskundige toekent, maar 
hij doet het steeds zo, dat de betekenis 

Ter gelegenheid van de tiende uerjaardag uan de NATO werd 
in Londen een conferentie gehouden, De Nederlandse delegatie: 
dr. Hans Nord, A. E. M. Duynstee en meurouw ]. Stoffels-uan 
Haaften. 
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van Treubs beschouwingen - juist ook 
voor onze tijd! zo overtuigend naar vo
ren springt, dat ge eenvoudig niet meer 
twijfelen kunt aan de blijvende waarde die 
de figuur Treub voor ons politieke leven 
heeft. 

Prof. Van Esveld heeft ons in zijn 
"Treub" een boek geschonken, waarvoor 
liberaal Nederland hem slechts dankbaar 
kan zijn en waarvan het mag hopen, dat 
het ook buiten onze liberale kringen de 
aandacht zal vinden, die het verdient. Het 
is een boek, Treub waardig en dat er 
daarom toe kan bijdragen, dat Treub door 
ons volk meer dan tot dusver gezien zal 
worden als een voortrekker, die door zijn 
leven en zijn werk het liberalisme open
baart als een levenvernieuwende kracht 
voor iedere generatie. 

deR. 

UIT DE PARTIJ 
Minister Toxopeus nam 

afscheid van gemeenteraad 
van Breda 

Aan "Het Vaderland" van 6 juni ont
lenen wij het volgende: 

De minister van Binnenlandse Zaken, 
mr. E. H. Toxopeus, heeft gisteravond 
tijdens een buitengewone vergadtring 
van de Bredase gemeenteraad officieel 
afscheid genomen van burgemeester dr. 
C. N. M. Kortmann en van de raads
leden, met wie hij verscheidene jaren als 
lid van de VVD-fractie heeft samcnge
·werkt. 

Burgemeester Kortmann typeerde de 
heer Toxopeus als een boogschutter, 
wiens pijlen vaak de polit.ieke roos heb
ben getroffen. Maar bovendien kenschet
ste hij de nieuwe bewindsman ala een 
sportieve schutter, die nooit zijn pijlen 
richtte op liggend wild, maar zijn poli
tieke prooi altijd kansen in het open , 
veld bood. 

Mr. K. Bastiaanse bood de heer 'l'oxo
peus namens de gehele raad een zilveren 
fotolijst aan. Daarna voerden de fractie
leiders het woord. 
-De heer Toxopeus. wiens echtgenote 

eveneens aanwezig was, zei in Breda als 
raadslid een prettige tijd te hebben ge
had. Hij beloofde zich de strekking van 
zijn beschouwingen in de raad ook gedu
rende zUn ministerschap te zullen blijven 
herinneren en als bewindsman zijn aan. 
dacht te zullen vestigen op die zaken, 
die voor de gemeenten van groot be
lang zijn. 

Samenvoeging V.V.D.
Centrales Arnhem 

en Nijmegen 
Op 30 mei jl. vond een ledeonvergade

ring plaats van de Kamercentrale Nij
megen, waarin na uitgebreide bespre
kingen het besluit werd genomen over te 
gaan tot een fusie met de Kamer
centrale Arnhem. 

Een overeenkomstig besluit "~erd 

reeds genomen door de ledenvergadering 
van de Kamercentrale Arnhem. 

De DagelUkse Besturen der beide cen
trales treffen thans de nodige maatrege
len om deze samenvoeging zo spoedig 
mogelijk in de praktijk te verwezen
lijken. Men vertrouwt, dat de gecombi
neerde Centrale Gelderland de belangen 
van het uitgestrekte gebied van de pro
vincie Gelderland met haar gevarieerde 
bevolkingsgroepen op efficiëntere wijze 
zal kunnen behartigen. 



"Houdt de vrijheid hoog!" 
:::~:::~:::::::::::;::::::::::~::::::: ,. Wie gekleurde brillen haa~ 

ziet de realiteit, , , in 

ALGEMEEN HANDELSBLAD 

N.V. 

W. A. HOEK's 
MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam 

ComprM•ora Yoor alle .... en en lederen druk. 
Iutallatle• Yoor de bereldlnc Y&D zuuntot, •tlk•tof ens. 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N.V. 

De N ederland•e motor 

met een wereldreputatie! 

N. V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 52, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, TACHOMETERS. 

Agenten voor Zeekoorten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

Scheepswerf & Machinefabriel{ 

v.h. H. J~· KOOPMAN N.V. 
DORDRECHT - TEL. K 1850 - 5041 en 50.2 

SCHEEPSBOUW - MACHINEFABRIEK - KETELMAKERIJ 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

111/euwllouw en reparatie 
~tan zeeachepen 

rz ~!~! .. !~ NOORD N.v. 
TELEFOON a ROTTERDAM 132451 

AlBLA<;c:r-n~ n ~ All1.452 -------
WILLEM POT N.V. 

-~.ROOTHANDELSGEBOUW - STATIONSPLEIN 45 
ROTTERDAM. TELEFOON 119620 (7 LIJNENl 

FABRIEK G- TERREINEN: 
MAASSLUIS. HELDRINGSTR. 33 

TELEF. K 1899-2788/3057 



,~.~aak de 

Nieuwe (loed voor Uw goed 

STOMEN 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
ANNO 17'74 

DEVIEZENBANK 

* 
PARKLAAN 32-34, TEL. 110320 ('7 lijnen). TELEX !11'70 

ROTTERDAM 

• 

-beton I 

! 

~AA.-.-_ sterk 

~ bedrijfsvloeren vlak 

duurzaam 

·- --··· 

N.V. Betonfabriek Oe Meteoor I De Stee& 

• 

' • 

Jl. Jl. D. sterk!!'' 

Amsterdam-Noord 

WASSEN VERVEN 

BETONKElEN 
en 

BETON ANTI-KRUIPSTEEN 
In kleuren grijs en heiderood. 

• 
Voldoen aan de hoogste eisen. 
Keur en acceptatie op het werk. 

• 
N.V. Heesseltsche Steenfabriek v/h W. P. DE VRIES en CO 

Heesselt I Gem. Va rik l - Telefoon Ophemert K 3445 No. 271 

N.J'. Teer-, Bitumen- en J' er/industrie 

Touwen & Co. 
Amsterdam 

Vierwindendwarsstraat I, tel. 46275-45393 

Fabrikante van produkten voor: 

Houtbescherming (diverse kleuren) 

IJzerbescherming (op bitumen+ teerbasis) 

Betonbescherming (op bitumenbasis) 

Vochtige muren <op smconenbasis) 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER Be STAAL 

NON-FERRO METALEN 

SCHROOT 

SLOOPOBJECTEN 

SCHEPEN 

MACHINES 

N. V. Simt;~s' Metaalhandel 
KATJ~NDRECHTSFLAAN 39 

ROTTERDAM 
TELEFOON 72630 



Zaterdag 20 juni 1959 - No. 545 

en DEMOCIATIE 
Stemt de steeds 

groeiende V. V.D. 

ROERMOND GAAT NIEUWE 
G EMEEN~fERAAD KIEZEN 

J""oor de eerste keer sedert haar bestaan neemt de V. V. D. 

aa,Jt een gemeenteraadsverkie~ing in Limburg deel 

De samenvoeging van de gemeenten 
. Roermond en Maasniel maakt de ver

kiezing van een nieuwe gemeenteraad voor 
Roermond noodzakelijk. 

Deze verkiezing draagt in meer dan één op
zicht een bijzonder karakter. 

In de eerste plaats zal de harde en felle 
strijd, die door Maasniel voor het behoud van 
haar gemeentelijke zelfstandigheid gevoerd 
werd onder de alleszeggende leuze: "Neel 
blief Neel" niet nalaten, nog meer dan anders 
de verkiezingen in het volle licht der plaatse
lijke belangen te stellen. Want ook al is de in
lijving van de gemeente Maarniel bij Roer
mond definitief: even zeker is het, dat de ge
meenschap Maasniel daarmede niet verdwe
nen is, maar integendeel in kracht is toegeno
men. 

Daarom zullen de kiezers van Maasniel er 
driedubbel voor waken, dat hun "Neelse" be
langen ook met de meeste zorg zullen worden 
behartigd. 

In de tweede plaats mag deze verkiezing 
een bijzondere genoemd worden, omdat zij 
de eerste gemeenteraadsverkiezing is, die na 
de laatste Kamerverkiezingen wordt gehou
den. Wij weten, dat de V.V.D. bij deze Kamer
verkiezingen speciaal bij ons in het Zuiden en 
met name heel speciaal juist in Roermond en 
Maasniel, een aanmerkelijke stemmenwinst 
mocht boeken. Daarom oordeelde de V.V.D. 
het jegens de talrijke kiezers uit Roermond 
en Maasniel dan ook haar ereplicht om aan 
deze raadsverkiezing óók mee te doen. 

En dit is dan het derde bijzondere feit: want 
daarmee zal de V.V.D. voor de eerste keer se
dert haar bestaan in Limburg aan een ge
meenteraadsverkiezing deelnemen! 

• • • 

Het is bekend, hoe gedurende de laatste 
dertien jaren de alsmaar meer naar 

zich toehalende dirigistische politiek van Den 
Haag de zelfstandigheid van de gemeenten 
geweldig verminderde. Daarmede bleef aan de 
gemeentebesturen nog maar weinig ruimte 
over om de eigen belangen naar eigen inzicht 
te behartigen: en dat is dan ook de reden, 

,.Stem der V.V.D." in het teken 

der raadsverkiezingen te Roermond. 

Luistert naar "De Stem van de V.V.D." 
op vrijdag 26 juni a.s., over de zender 
Hilversum I ( 402 m.), van 19.20-19.30 u. 
In verband met de tussentijdse verkiezin
gen in de gemeenten Roermond en l\faas
niel zal ons Limburgs hoofdbestuurslid 
mr. dr. J. l\1. H. Dassen een vraaggesprek 
houden met onze lijstaanvoerder bij deze 
verkiezingen, de heer Tony van Heeswijk 
te Roermond. 

waarom de laatste jaren in de gemeenteraad 
de politiek minder sterk dan in de Tweede 
Kamer naar voren trad. 

Wij hebben echter de vaste hoop, dat dit 
onder het nieuwe ministerie en niet op de 
laatste plaats onder invloed van onze nieuwe 
minister van Binnenlandse Zaken, de V.V.D.
er mr. Toxopeus, meer zeker dan langzaam zal 
veranderen. In dit verband is het zeer belang
rijk, dat het nieuwe regeringsprogram uit
breiding van het gemeentelijke belastingge
bied vermeldde. Dit wil zeggen, dat bepaalde 
belastingen, die nu nog door Den Haag gehe
ven worden, straks vervangen zullen worden 

Dit nummer van ons weekblad is gedeelte
lijk gewijd aan de tussentijdse verkiezing voor 
de gemeenteraad van Roermond, nodig ge
worden als gevolg van de samenvoeging van 
de gemeenten Roermond en M aasniel. 

Het bevat daarom niet alleen enkele van de 
gebruikelijke rubrieken, maar tevens enige ar
tikelen en nieuws, betrekking hebbend op de
ze verkiezing en zal in Roermond en Maas
niet worden verspreid. 

Het doet ons veel genoegen, dat ons hoofd
bestuurslid mr. dr. J. M.H. Dassen, te Heer 
(L.). onmiddellijk bereid werd gevonden, in 
een hoofdartikel het belang van deze verkie
zing en van het deelnemen daaraan met een 
V. V.D.-lijst, uiteen te zetten. 

Op pag. 3 vindt men o.a. een opwekkend 
woord van de lijstaanvoerder, de heer T. van 
Heeswijk. 

door belastingen, die door de gemeenten zullen 
kunnen worden geheven. 

Naarmate de gemeenten weer zèlf meer be
lastingen zullen kunnen heffen, zal ook hun 
bestuursmacht groter worden, waardoor dan 
vanzelf óók de gemeentelijke politiek in bete
kenis zal toenemen. En met dit laatste moet 
nu reeds rekening worden gehouden. Dit is 
één reden, waarom deze tussentijdse raads
verkiezing voor Roermond en l\faasniel van 
groot belang is! 

Ik zou misschien beter kunnen schrijven: 
"niet alleen voor Roermond maar óók voor 
Maasniel". Want - en hiermede raak ik on
middellijk aan een tweede reden, waarom de
ze gemeenteraadsverkiezing zo belangrijk is! 
-wij hebben hier te maken met een annexa.
tie-verkiezing, waarbij de eigen belangen
complexen van de gemeenschappen Roermond 
en Maasniel automatisch de boventoon voe
ren. Vanzelfsprekend zal ook hierdoor in de 
nieuwe Raad van de gemeente Roermond, 
waartoe nu óók Maasniel is gaan behoren, de 
politiek een veel grotere rol gaan spelen dan 
tot nu toe het geval was. 

Welnu, wanneer dus vaststaat, dat de poli
tiek in de gemeenteraad van Roermond weer 
een veel grotere rol zal gaan spelen, dan is 
er één punt, dat voor de ingezetenen van 

Roermond en l\faasniel van het allergrootste 
belang is. Ik denk hier aan een van de eerste 
beginselen van de democratie, dus van de in
vloed, die de burgerij moet hebben op het be
stuur van de gemeente, n.l. het beginsel van 
de openbaarheid. 

* * • 

Want door deze openbaarheid bereikt 
men, dat de kiezers - dus de bur

gers van Roermond en Maasniel - zullen 
. kunnen beoordelen of de gekozenen - dus de 
raadsleden van Roermond - op de juiste ma
nier de gemeentebelangen - dus de belangen 
van Roermond en Maasniel - dienen. 

Het valt misschien niet zo gauw op, maar 
toch is het een feit, dat dit beginsel van de 
openbaarheid ook nog een andere betekenis 
heeft en wel voor de minderheidspartijen in 
de gemeenteraad. Door die openbaarheid im
mers krijgt de minderheid in de Raad de mo
gelijkheid om tegenover de kiezers haar even
tueel afwijkend oordeel duidelijk te maken. 
En zo iets kan heel erg goed werken, omdat 
daardoor een grote meerderheidspartij, die 
dus eigenlijk alles voor het zeggen heeft, door 
een kleine, voor mijn part de kleinst-denkbare 
minderheid van zelfs maar één enkel raads
lid, kan worden gedwongen tot een andere be
slissing, dan zij oorspronkelijk voorhad. 

Want nu het standpunt van die kleine min
derheid via de krant onder het oog van de 
kiezers, dus van de burgers, wordt gebracht, 
zal de meerderheidspartij er wèl voor oppas
sen om haar macht te misbruiken! Het was 
immers altijd zó in het verleden en het zal dus 
ook wel altijd zo blijven in de toekomst: dat 
n.l. ieder, die macht heeft, van nature de nei
ging heeft om die macht te misbruiken. En 
juist daartegen waakt nu het beginsel van de 
openbaarheid, gekoppeld aan dat van de perio
dieke verkiezingen, omdat normaal genomen 
de ingezetenen van de gemeente zich om de 
vier jaar kunnen uitspreken, hoe zij denken 
over de verdiensten van de verschillende 
raadsleden in de afgelopen zittingsperiode van 
de gemeenteraad. 

Daarom is het van zo'n grote betekenis voor 
Roermond en l\faasniel, dat er bij deze verkie• 
zing een vertegenwoordiging in de Raad van 
Roermond komt, welke voldoende innerlij~ 
kracht en karakter-vastheid bezit om de als
maar meer in zwang rakende vier-muren-poli
tiek de nek te breken eenvoudig door haa.r in 
het volle licht der publiciteit te zetten! 

Want wij, V.V.D., wij lusten geen politiek 
van compromissen en van binnenskamerse af
spraken! Noch tussen fracties onderling, noch 
tussen de leden van één enkele fractie onder
ling! Elk raadslid moet vrij zijn en vrij blijven 
om eerlijk en naar beste kennen en kunnen 
zijn plicht als raadslid overeenkomstig zijn 
eed of belofte te vervullen. Daarbij mag hij 
niet worden gestoord of gehinderd door be
paalde afspraken. 

(Vervolg op pag. 4). 
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hoger onderwiis. 

Wij zijn voor democratisering van het 
hoger onderwijs, indien dit zo wordt op
gevat, dat het hoger onderwijs niet wordt 
beperkt tot een kleine kring, maar dat 
het hoger onderwijs openstaat en bereik
baar is voor ieder van ons volk, die dat 
wil en die tevens heeft bewezen tot het 
volgen van hoger onderwijs geschikt en 
bekwaam te zijn. Wij achten dit van 
groot belang voor de mens zelf, voor de 
universiteit en voor de samenleving. 

Met instemming van onze frac_He 
heeft de Eerste Kamer vonge 
week zonder hoofdelijke stem-

ming het wetsontwerp aangenomen 
waardoor het mogelijk wordt, als de om
lltandigheden er gunstig voor zijn, ge
leidelijk de leerlingenschaal bij het lager 
onderwijs en het u.l.o. te verlagen. Het 
is de bedoeling de verlaging tot stand te 
brengen in drie fases: 1962, 1964, 1968. 

Terecht vindt men tegenwoordig klas
sen van 40 of 50 leerlingen te groot, zei 
onze geestverwante, mevr. J. F. Schou
wenaar-Franssen. De middelmatig be
gaafde leerlingen krijgen globaal wat 
hun toekomt. De iets zwakker begaafde 
of tijdelijk wat minder goede leerlingen 
komen tekort. 

Aan de andere kant zijn er meer dan 
middelmatig begaafde leerlingen. Die ko
men ook tekort. Dat kunnen worden ver
veelde en vervelende leerlingen. En wat 
erger is: menige goede aanleg loopt ~e
vaar te verzanden. Wij mogen geen In

tellect verloren laten gaan en dat geldt 
ook voor leerlingen van het l.o. 

Om nu aan elke leerling, aldus onze 
geestverwante, zoveel mogelijk te geven 
wat hem toekomt - wij hebben grote 
bewondering voor wat vele onderwijzers 
onder deze omstandigheden er toch nog 
van weten te maken - stemmen wij met 
dit wetsontwerp van harte in. 
· Minister Cals deelde nog eens mee, daL 
de volledige uitvoering van de verlaging 
van de leerlingenschaal 100 miljoen extra 
zal kosten. 

* * * 

De Eerste Ka~~r heeft vo~rts zon
der hoofdeliJke stemmmg het 
wetsontwerp aangenomen, dat ten 

tloel heeft de bezitters van het einddiplo
ma gymnasiurn-E toelating te verlenen 
tot het afleggen van de universitaire exa
mens in de faculteit der letteren en wijs
begeerten (met uitzondering van de klas
t;ieke taal- en letterkunde). Bezitters van 
·het einddiploma gymnasium-A zullen ge
neeskunde kunnen studeren indien zij 
blijkens verklaringen voldoende kennis 
bezitten van natuurkunde, scheikunde en 
biologie. 

Mevrouw Schouwenaar-Franssen her
lnnerde er aan, dat een storm van kri
tiek tegen het wetsontwerp is losgebars
ten. Men heeft o.a. gezegd: dit is een in
cidentele wetgeving en men moet deze 
zaak in het geheel van de verruiming 
van de toelatingsrechten tot de univer
siteit zien. 

De consequenties van het wetsontwerp 
zijn te weinig doordacht. Het evenwicht 
tussen alfa en bèta zal worden verstoord. 
De verruiming van de toelatingseisen 
geschiedt op deze wijze onoverzichtelijk 
en onevenwichtig. 

Bèta krijgt nu volgens mevrouw 
Schouwenaar een veel grotere aantrek
kingskracht. De keuze van studierich
ting kàn worden bepaald door aanleg en 
voorkeur van de leerling, maar wij we
ten allemaal, dat dit de meer zeldzame 
gevallen zijn. Vaker wordt de richting 
bepaald door de maatschappelijke moge
lijkheden, die in de toekomst te voor
zien zijn. 

Het gevolg van de aanneming van het 
wetsontwerp zal zijn, dat meer leerlin
gen naar bèta zullen gaan. Uiteraard, 
want het bèta-diploma geeft veel meer 
mogelijkheden. Maar er zullen dan ook 
minder karakteristieke bèta-leerlingen 
naar bèta gaan, hetgeen een daling van 
het niveau van bèta met zich kan bren
gen. 

Onze fractie verzocht aantekening ge
acht te willen worden tegen het wetsont
werp te hebben gestemd, omdat de par
tiële wijziging in het geheel van iie toe
lating tot het hoger onderwijs onover
zichtelijk en onevenwichtig is. 

* * * 

Tenslotte heeft de Eerste Kamer 
zonder hoofdelijke stemming het 
wetsontwerp aangenomen, dat be-

oogt toelating tot de universitaire studie 
in pedagogiek en psychologie van abitu-
riënten· van de nieuwe kweekschool en 
hoofdaktebezitters-oude stijl; voorts toe
lating tot een aantal universitaire studie
richtingen van bezitters van de akte 
m.o.-A en -B. 

In de derde plaats "overweegt" minis
ter Cals een indirecte toelating tot de 
universiteit mogelijk te maken, d.w.z. de 
toelating te vereenvoudigen voor abitu-

MEVROUW SCHOUWENAAR
FRANSSEN 

bewondering voor vele onderwijzers 

een aantal vakken van de staatsexamens 
gymnasium en H.B.S. 

Mijn fractiegenoten en ik, zei mevrouw 
Schouwenaar, achten het in het belang, 
zowel van de universiteit als van de abi-

* * * 

De argumenten van de minister zijn, 
dat de wet in de eerste plaats de 
studiezin van de onderwijzers zal 

stimuleren, dat zij in de tweede plaats de 
doorstromingsmogelijkheden zal bevor
deren en dat zij in de derde plaats bij
draagt tot verhoging van het aanzien 
van het ambt van onderwijzer. 

Wat het stimuleren van de studiezin 
van de onderwijzer betreft, merkte mevr. 
Schouwenaar-Franssen op, dat zij zel
den meer studieuze mensen heeft ont
moet dan onderwijzers. Ik kan dit zeg
gen, aldus onze geestverwante, omdat 
mijn beide ouders als onderwijzer zijn be
goimen. M.en kan dan ook beter zeggen, 
dat deze wet tegemoetkomt aan de stu
diezin. 

Dit neemt niet weg, dat wij in de 
eerste plaats goede onderwijzers op de 
lagere school nodig hebben, de lagere 
school die de basis van ons gehele on
derwiJs vormt. De kweekschool is pri
mair bedoeld als opleidingsschool voor 
zulke onderwijzers en niet primair als die 
voor toekomstige studenten. 

Voor wie toch wil doorstuderen wordt 
bovendien, indien de overwegingen . van 
de minister vaste vorm aannemen, de in
directe weg via de vrijstellingen ge
opend, die verder nog het voord.~el biedt, 
dat men meer mogelijkheden knJgt, 

* * * 

D
e minister zegt: de doorstromings
mogelijkheid wordt bevorderd. 
Akkoord. Maar ·bij rechten horen 

plichten en doorstromen wil toch niet 
zeggen, dat het geheel automatisch gaat. 
Naarmate de rechten groter worden, zal 

- - -

~~~' ~•~•oo~ C;t<oen jen~e~ • 

Deze Burger 
had van iemand, die met reden geacht kan worden, te weten waarover 
hij praat en de verantwoordelijkheid voor zijn gefluisterde nieuwstijdin
gen, zelfs wanneer die fluistering sub rosa en onder vier ogen geschiedt, 
te kennen, vernomen dat onze eigen heer Cornelissen in aanmerking zou 
komen voor het hoge ambt van Staatssecretaris voor Nieuw Guinea. 

Later vernam ondergetekende, dat dit bij een fluistering moest blij
ven en dat het bericht een canard was geweest. 

Het is niet aardig iemand blij te maken met een dooie canard, zeker 
niet mij, die als kind in hoogste sferen van Staat staat. Ik had die fluis
tering, uit zo bevoegde mond, als waarheid-in-wording geaccepteerd en 
gegoûteerd. Ik had het de here Cornelissen gaarne gegund en toever
trouwd. Men heeft nu maar geduldig en lijdelijk af te wachten wie, op 
hoogste post, de belangen van het Rijk buiten Europa te behartigen zal 
krijgen. Want, met alle gerechtvaardigde eerbied voor onze bloed-eigen 
Korthals, Waterstaat èn dit is te veel voor énen mens. 

Gedacht wordt aan een werkzaam persoon, de moderne talen in 
woord en geschrift beheersende, in het bezit van al zijn geestelijke en 
lichamelijke krachten, met een schoolopleiding op universitair niveau. 
Representatief voorkomen (enigszins grijzend aan de slapen geen be
zwaar). Kennis uit persoonlijke ervaring van tenminste twee van de drie 
Rijksdelen buiten Europa strekt tot aanbeveling. Goed van de tongriem 
gesneden, zich losjes bewegend op cocktailpartijen. Gewend om te gaan 
met leden van de Hoge Colleges van Staat. De schrijfkunst machtig. 
(niet met balpunt). Van waardige levensbeschouwelijkheid. Goed voor 
mens en dier. Bereisd. Gevoelig voor de betrekkelijkheid der dingen en 
bereid zich, na eventuele oproeping, aan een psychotechnisch onderzoek 
te onderwerpen. Enige kennis van takki-takki, papiaments of Guinees 
wel gewenst, doch niet vereist. Bereid tot het maken van dienstreizen 
en vrij van sterke drank. Brieven onder letters H.A.K. aan het Mini
sterie van Waterstaat. 

Toevallig ken ik iemand, die aan al deze eisen voldoet. De vraag is 
alleen, of hij bereid is zijn zwaar-bevochten vrijheid op te geven in het 
belang van het Rijk, zowel in- als buiten Europa. 

Mocht hij solliciteren, dat dan in ernstige aanme1·king worde geno
men dat hij de allerbeste vriend is van 

riënten van de nieuwe kweeksc'fiool, 
door het verlenen van vrijstelling voor Ï•È::=:=:=:=:=:=:==::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:================iï 

20 JUNI 1959 - PAG. 2 

men meer voorbereiding nodig hebben. 
Het' aanzien van het ambt zal worden 

verhoogd. Mevrouw Schouwenaar zou 
liever zeggen: het is de ambtsdrager bij 
elk en ieder ambt, die de waarde aan het 
ambt verleent. 

Als het waar was wat de minister zegt, 
zou het eigenlijk in de praktijk in zijn 
tegendeel verkeren, want tegen iedere 
onderwijzer, die op de lagere school voor 
de klas zou staan, zou men kunnen zeg
gen: hoe nu, zijt gij wel een goed onder
wijzer; gij hebt toch het recht om verder 
te studeren en gij hebt er geen gebruik 
van gemaakt? 

* * * 

Ons bezwaar tegen de toelating van 
abituriënten van de kweekschool 
tot de universiteit, geldt in de 

eerste plaats de korte ervaring, die wij 
hebben opgedaan met de kweekschool in 
de vorm, die zij nu heeft. 

In de zes jaar, dat de kweekschool in 
haar huidige vorm bestaat, hebben 
wij zesmaal een herziening van de 
kweekschoolwet gehad. Dit draagt niet 
bij tot consolidatie en rust in het on
derwijs op de kweekschool. Het blijkt mij 
dus, zei mevrouw Schouwenaar, dat wij 
de kweekschool nog enige tijd moeten la
ten om zich te consolideren. 

Gezien de korte ervaring, die wij met 
de kweekschool hebben, lijkt het mij re
delijk, dat men zegt: de universiteit 
heeft enig recht op zekerheid ten aanzien 
van de abituriënten, die toelating tot de 
universiteit wensen. Men kan daarbij 
denken aan een colloquium doctum; men 
kan ook spreken van een propaedeuse of 
een tentamen. 

Naar onze mening zou in dat geval 
- dus met enige zekerheid van de kant 
van de universiteit - de toelating niet 
beperkt behoeven te worden tot de stu
dievakken opvoedkunde en psychologie. 

* * * 

De minister "overweegt" vrijstellin
gen voor het staatsexamen. Daar
mee stemmen wij van harte in, al-

dus mevrouw Schouwenaar. Wij vinden 
dat dit een grote stap vooruit is. 

Een abituriënt van de nieuwe kweek
school zal dan voor het gymnasium-al
fa-eindexamen alleen nog geëxamineerd 
hoeven te worden in moderne en oude 
talen en voor bèta in moderne talen, ou
de talén en wiskunde; voor de HBS-A en 
-B zouden dan vervallen Nederlandse ge
schiedenis, aardrijkskunde en èèn of 
meer vreemde talen. 

Dit leek mevrouw Schouwenaar een 
volkomen redelijke overweging en als de
ze mogelijkheid zou worden geopend, 

MINISTER CALS 
••.. 100 miljoen extra .... 

zou de weg worden geëffend naar alle 
toelatingsrechten, die aan deze staatsexa
mens zijn verbonden. Daarmee kan men 

1 
dus alle kanten uit. 

Het is nog slechts een "overweging" 
van de minister, maar onze geestverwan
te hoopte van harte, dat hij zijn over
weging ook wil realiseren. 

Onze fractie verzocht aantekening ge
acht te willen worden tegen het wetsont· 
werp te hebben gestemd op grond van 
de korte ervaring met de nieuwe kweek• 
school, die primair een hogere beroeps
opleiding is. Wanneer zij tevens een in· 
stelling voor voorbereidend hoger onder
wijs kan worden, bestaat de kans op 
ontwrichting van de nieuwe kweekschool 
juist omdat zij nog zo jong is. 

V. v.D. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 
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De l~leinere cultuurtechnische werlien 
en de landbouw 

Geringe steun van de overheid voor de z.g. Boerenwerken 
Naast de meest bekende cultuurtechnische werken als ruilverkavelingen en de wer

ken voor gemeenten en waterschappen zijn er een aantal cultuurtechnische werken 
van geringere omvang, welke zeer belangrijk zijn voor het agrarisch bedrijfsleven. 
Deze werken worden meestal uitgevoerd binnen het kader van de afzonderlijke 
bedrijven. 

Met deze werken beoogt men hetzelfde als met de grotere werken, namelijk ver
betering van de produktieomstandigheden en dan met name t.a.v. de cultuurgrond. 

Herontginning, egalisatie, drainage, diepspitten en verbetering van detailontwatering 
zijn de meest voorkomende vormen van de kleinere cultuurtechnische werken. Daar
naast echter hebben zij nog een ander belangrijk aspect, namelijk het verschaffen van 
werkgelegenheid. 

Dit dan niet alleen voor de landarbeiders, doch ook voor andere arbeiders, die 
tijdelijk niet in het normale produktieproces kunnen worden opgenomen. 

De Cultuurtechnische Dienst is belast 
met de organisatie en de subsidiëring van 
deze werken. De organisatie geschiedt na 
overleg en in samenwerking met andere 
overheidsorganen, zowel van Rijk als van 
Provincie. In verband met hun belang 
voor de werkgelegenheid is de samenwer
king met de directie voor de Arbeidsvoor
ziening wel van grote betekenis. 

De landbouw is een bedrijfstak, welke 
steeds te maken heeft met een sterk wis
selende arbeidsbezetting, afhankelijk van 
de seizoenen. Het handhaven van een vol
doende arbeidsreserve voor de drukke tij
den (uitzaai en· verpleging van gewassen 
alsmede de oogst) is dan ook altijd een 
netelig probleem geweest voor deze be
drijfstak. 

De sociale ontwikkeling van de laatste 
jaren en de mechanisatie hebben dit pro
bleem nog moeilijker gemaakt. Het tegen
woordige loonpeil in de landbouw maakt 
het de boer onmogelijk een ruime arbeids
bezetting aan te houden alleen voor de 
drukke tijden. (Overigens niets anders dan 
goeds over de thans bereikte gelijkstelling 
in beloning van de landarbeiders met an
dere arbeiders). 

Anderzijds hebben de specialisatie en de 
mechanisatie verzoorzaakt, dat de drukke 
perioden steeds korter worden. In de lijn, 
die de arbeidsaanwending over een jaar 
weergeeft, worden de toppen steeds stei
ler en hoger. Het probleem om de arbei
der. een geslpten arbeidsjaar te geven is 
dan ook veel moeilijker geworden. 

B.W. en A.W. 
Sinds 1946 worden er kleine éultuur

technische werken uitgevoerd, welke 
naast grondverbetering ten doel hebben 
speciaal landarbeiders werkgelegenheid te 
verschaffen in de tijden, dat het normale 
agrarische bedrijfsleven die onvoldoende 
biedt. Met deze werken, de zgn. Boeren
werken (B.W.), is een belangrijke bijdrage 
geleverd tot de oplossing van bovenver
meld probleem. 

Ongetwijfeld moet worden opgemerkt, 
dat deze werken het gevaar in zich heb
ben, dat daardoor een te grote arbeidsre
serve voor de landbouw blijft bestaan. De 
zorg, dat de gewenste afvloeiing van 

agrarische werkers als gevolg van mecha
nisatie en verbetering van landbouwtech
niek niet wordt tegengehouden door de 
uitvoering van Boerenwerken is een be
leidspunt van de eerste orde en dit zeker 
niet alleen voor de landbouw. 

Behalve deze Boerenwerken worden op 
de landbouwbedrijven ook andere klei
nere cultuurtechnische werken uitge
voerd. Zij onderscheiden zich van de Boe
renwerken in hoofdzaak hierdoor, dat ook 
andere bij de arbeidsbureaux als werk
zoekenden ingeschreven arbeiders hierop 
kunnen worden geplaatst. Zij hebben dus 
primair het aspect van aanvullende werk
gelegenheid. Vandaar dan ook, dat zij 
Aanvullende Werken (A.W.) worden ge
noemd. Hun aantal is uiteraard steeds 
veel groter geweest dan dat van de Boe
renwerken. 

Thans is de situatie zo, dat de Over
heid voor de Boerenwerken slechts een 
gering bedrag beschikbaar stelt in ver
gelijking tot de Aanvullende Werken. Bo
vendien zijn stringente eisen gesteld t.a.v. 
toelating van arbeiders op Boerenwerken. 

Uit een en ander zou de conclusie ge
trokken kunnen worden, dat de Overheid 
de aanvullende werkgelegenheid voor 
landarbeiders steeds minder apart heeft 
willen bezien, ondanks het speciale ka
rakter, dat de seizoenwerkeloosheid in de 
landbouw heeft. 

Een rapport 
In een onlangs door het Landbouwschap 

gepubliceerd rapport over de betekenis 
van Boerenwerken wordt dit betreurd. In 
dit rapport wordt o.i. terecht gesteld, dat 
de bestrijding van de seizoenwerkeloos
heid door middel van Boerenwerken en 
Aanvullende Werken een onderdeel dient 
te vormen van het agrarisch structuur
beleid. De Boerenwerken lenen zich wel 
speciaal voor dit doel, omdat uitsluitend 
reeds bij de landbouw betrokken arbeiders 
op deze objecten samenwerken. Het ligt 
voor de hand, dat hierdoor de arbeidspro
duktiviteit groter zal zijn dan op objecten 
waarop ook arbeiders werken, die minder 
gewoon zijn grondwerk te verrichten. 

Het ontbreken van voldoende kredieten 
voor de uitvoering van Boerenwerken 
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heeft sinds 1956 tot gevolg, dat vele land
arbeiders op Aanvullende Werken worden· 
geplaatst. Dit houdt in, dat, wanneer de 
arbeidsbureaux passend werk buiten de 
landbouw kunnen verschaffen ook deze 
arbeiders bemiddeld kunnen worden. Zij 
zijn dan dus min of meer gedwongen in 
een andere bedrijfstak te gaan werken, 
van het vorenbedoelde beleid bij de af
vloeiing van landarbeiders kan dan geen 
sprake meer zijn. 

De beperkingen, die zijn opgelegd aan 
de uitvoering van de Boerenwerken, heb
ben tot gevolg gehad, dat de boeren-op
drachtgevers thans zeer lang moeten 
wachten totdat dergelijke objecten voor 
hen kunnen worden uitgevoerd. Het is 
daarom begrijpelijk, dat zij er geen be
zwaar tegen hebben, dat dergelijke wer
ken omgezet worden in Aanvullende Wer
ken. Het voeren van een beleid terzake 
van de seizoenwerkeloosheid in de land
bouw en van de afvloeiing van landar
beiders naar andere bedrijfstakken, wordt 
hierdoor echter zeer bemoeilijkt. 

Deze omstandigheden doen de wense
lijkheid naar voren komen van nauw con
tact tussen ambtelijke instanties en het 
georganiseerd agrarisch bedrijfsleven bij 
het uitstippelen van het beleid. Tot nu 
toe is hiervan nog nauwelijks sprake ge
weest. Ook het reeds genoemde rapport 
van het Landbouwschap wijst hierop. 

Meer invloed van 
bedrijfsleven gewenst 

Het komt ons voor, dat het bedrijfsleven 
een recht tot een grotere stem in het ka
pittel mag ontlenen aan het feit, dat het 
voor de uitvoering van allerlei aanvullen
de cultuurtechnische werken aanzienlijke 
bedragen ·wil investeren. De subsidie-po
litiek van de Overheid stelt het bedrijfs
leven in staat om belangrijke cultuur
technische verbeteringen te verkrijgen, 
die het zelf niet zou kunnen bekostigen. 
Anderzijds .echter betekent de bereidheid 
van het bedrijfsleven tot investering, dat 
het voor de Overheid mogelijk wordt de 
gevolgen van werkloosheid door het 
meest passende middel, namelijk het ver
schaffen van werkgelegenheid, te best'rij
den. 

Deze bereidheid moge bijv. blijken uit 
de situatie van enige jaren geleden, in 
Gelderland. In dat jaar was het totaal 
van de begrotingen voor aanvüllende wer
ken (waaronder voor het merendeel A.W.
objecten) I 26.197.000. Hierop was door de 
Cultuurtechnische Dienst een totaalbe
drag aan subsidies toegezegd van 
I 18.140.000,-. Voor rekening van de boe
renopdrachtgevers zou dus nog een be
drag gekomen zijn van I ·8.057.000,-. 

Het ligt voor de hand, dat, wanneer het 
om dergelijke bedragen gaat, het bedrijfs
leven mee zal willen spreken over de be
steding daarvan. Deze besteding zal on
getwijfeld volgens de boeren zodanig moe
ten zijn, dat meer kleinere cultuurtechni
sche werken önder B.W.-voorwaarden uit
gevoerd kunnen worden. Hierdoor zal het 

immers mogelijk zijn het probleem inzake 
het verkrijgen van een gesloten arbeids
jaar voor landarbeiders op te lossen en 
t.a.v. de afvloeiing van landarbeiders een 
vast beleid te voeren. 

J. B. 

J. C. CORVER 
lid Tweede Kamer 

De heer J. C. C o r v e r, te Heemstede, 
heeft zijn benoeming tot lid van de 
Tweede Kamer in de vacature, ontstaan 
door de aanvaarding van het minister
schap door de heer Korthals, thans aan
genomen. 

Ons nieuwe Kamerlid werd op 24 ok
tober 1905 te Amsterdam geboren. Hij 
bezocht aldaar de H.B.S. en vertrok in 
1927 naar Nederlands-Indië, waar hij tot 
1933 op een handelskantoor is werk
zaam geweest. 

Na zijn terugkeer was hij gedurende 
zeven jaar werkzaam op het Ministerie 
van Sociale Zaken. In 1940 werd de heer 
Corver benoemd tot directeur van de Ge
meentelijke Dienst voor Sociale Zaken 
te Vlissingen. Medio 1942 dook hij echter 
onder en werd hij door de bezetter uit 
zijn functie ontslagen. 

Na de bevrijding van Walcheren werd 
de heer Corver aangesteld tot directeur 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau te 
Middelburg. Van 1948 tot 1953 maakte 
hij deel uit van de gemeenteraad van 
Vlissingen. In 1953 volgde zijn benoeming 
tot hoofdinspecteur-directeur van de ar
beidsvoorziening in Noord-Holland, met 
standplaats te Haarlem. · 

De heer Corver is voorts nog wethou
der van Heemstede en sedert 1953 kring
commissaris van het "Nederlandsche 
Roode Kruis". 

Werft 

leden voor de V.V.D.! 
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STEMT LIJST 7 BIJ DE VERKIEZINGEN IN ROERMOND 
LiJstaanvoerder T. van Heeswijk aan het woord 
Geachte Stadgenoten, 

Door de uitslagen van de laatste Tweede-Kamer-verkiezingen is 
het een ieder wel duidelijk geworden, dat de V.V.D. de politieke 
groepering in opkomst is: nu reeds is zij de derde partij in Neder
land. 

De kiezers blijken het dirigisme moe te zijn en wensen een groter 
respect voor het individu. 

De deelname van de V.V.D. met zeer bekwame figuren aan de 
regering is te zien als bewijs, dat de partij ook medeveran-twoor
delijkheid wil dragen voor het te voeren staatsbeleid. 

De geweldige vooruitgang van het aantal stemmen, op de V.V.D. 
in Limburg en speciaal in Roermond en Maasniel bij de laatste ver
kiezingen uitgebracht, is een van de beweegredenen geweest om 
aan de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. 

Met deze daad willen wij, V.V.D.-ers, niet tot uiting brengen, dat 
we ons in het geheel niet kunnen verenigen met het beleid, zoals 
het in onze gemeente tot nu toe is gevoerd, doch wijwillen streven 
naar een beleid, dat in openbaarheid de grootst mogelijke aan
dacht schenkt aan alle problemen, welke dringend op een oplos
sing wachten. 

Men noemt ons, V.V.D.-ers, de .. liberalen". Inderdaad, doch het 
liberalisme van heden is uiteraard niet gelijk aan dat van een eeuw 
geleden; het stelt zich zonder meer open voor de maatschap-

2. Mr. E. P. M. Geradts 
34 jaar - Advocaat en procureur 

3. J. Cober 
58 jaar - Hotelhouder 

pelijke ontwikkeling zoals die 
zich thans voltrekt: 

• voor een ieder gelijke kan
sen 

• 
• 

voor ieder burger gelijke 
rechten, en 

voor elke eerlijke gedachte 
gelijke vrijheid van uiting. 

Het kostbaarste goed van de 
mens is de vrijheid. Wilt U die 
helpen verdedigen, geeft dan 
Uw stem aan lijst 7. U kunt er-

van overtuigd zijn, dat U dan 1. Tony van Heeswijk. 
geen marionetten in de raad 42 jaar - Importeur 

krijgt, maar mensen, die 'weten 
wat ze willen en voor hun mening uit durven te komen, kortom, 
mensen, die Uw belangen, wie U ook zij, met overtuiging en zo 
goed mogelijk zullen be~artigen. 

Een krachtige, onafhankelijke V.V.D.-fractie in de gemeenteraad 
kunt ook U helpen verwezenlijken door Uw stem te geven aan 
lijst 7, de lijst van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

4. Ir. H. B. de Jonge 
32 jaar - Bedrijfsingenieur 

TONY VAN HEESWIJK 

5. Mevr. J. M. Souman-
der Kinderen 

65 jaar - Zonder beroep 
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(Vervolg van pag. 1) 

Daarom behoort het eigenlijke grote werk 
van de gemeenteraad, na behoorlijke .voorbe
reiding, vrijelijk in het openbaar te geschieden. 
Zó en zó alleen kan het belang der gemeente, 
het belang der burgers van Roermond en 
Maasniel waarlijk worden gediend! 

• * • 

Waarom noemt de V.V.D. zich bij uit
nemendheid de Volkspartij voor Vrij

heid en Democratie? 

le. Omdat zij als een ware volkspartij toe
gankelijk is voor alle Nederlanders, on
verschillig van welke rang, stand ofl 
godsdienstige overtuiging zij zijn, doch 
onder voorwaarde, dat zij het Christen
dom en de sociale gerechtigheid als 
grondslag van hun politieke denken 
wensen te aanvaarden. 

2e. Omdat zij zich op het standpunt stelt 
van ware vrijheid in gebondenheid aan 
het algemeen belang, met als onmiddel
lijke consequentie, dat zij als heilig be
gmsel huldigt het stelsel van vrije poli-

Openbare Vergadering 
te Roermond 

Op maandag, 29 juni a.s., zal de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie in Roermond een openbare 
vergadering houden. 

Spreker op deze vergadering is de onder-voor
zitter van de V.V.D., lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, Mr. H. van Riel. 

Deze vergadering wordt gehouden in Zaal "Con-

1-
cordia", Swalmerstraat 2 te Roermond. Aanvang 
8.15 uur. 

tieke besluitvorming binnen de grenzen 
van haar beginselprogramma en zonder 
enige binding aan enige binnenskamerse 
afspraak hetzij met andere politieke 
groeperingen, hetzij binnen de eigen 
fractie, gelijk bijv. bij de K.V.P. offici
eel wèl het geval is. 

3e. Omdat zij mitsdien het bij uitstek de
mocratische beginsel der openbaarheid 
als een der hoogste politieke waarden 

beschouwt, waaraan onder géén beding 
mag worden getornd. 

En juist omdat de V.V.D. deze beginselen 
huldigt niet alleen, doch vooral omdat zij deze 
beginselen ook stelselmatig in praktijk bracht, 
kon de V.V.D. bij de jongste Kamerverkiezin
g(m als de enige grote overwinnaar uit de ver
kiezingsstrijd treden ! 
Oók de kiezers van Roermond en niet minder 
van Maasniel mogen dit goed voor ogen hou
den op 1 juli a.s., wanneer zij ter stembus zul
len gaan voor het kiezen van een nieuwe ge
meenteraad voor Roermond, waar men juist 
op het gebied der binnenskamerse compro
missen-politiek in het verleden zo goed zijn 
partij kon meeblazen! 

Een actieve, vitale en representatieve 
V.V.D.-minderheid in d'e nieuwe gemeente
raad van Roermond, hoe gering deze minder
heid in kwantitatief opzicht ook zou uitvallen, 
zij zal ionder enige twijfel in staat zijn, een 
nieuwe frisse geest te brengen in de gemeente
politiek, een geest bovenal, die de openbaar
heid niet schuwt! 

Mr. dr. J. M.H. DASSEN 
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* ~ WEEK to.t WEEK * "Luis in de pels" 
ne "luis in de pels"' waarover de voor
- zitter van de P.v.d.A., de heer Evert 

Vermeer enige jaren geleden sprak : te weten, 
het Sociaal Democratisch Centrum (in de 
Partij van de Arbeid) zal dan eindelijk uit de 
socialistische huidharen worden verwijderd. 

Brutaal (I) 

Een ieder zal ongetwijfeld hebben kennis 
genomen van de ernstige achterstand 

bij de administratie van de huurblokkering, 
waarop zeer onlangs de Algemene Rekenkamer 
heeft gewezen. 

Het heeft geen zin op deze plaats dit ontstel
lende cijfermateriaal verder in details te gaan 
bespreken. 

en zo zijn er meer bezwaren en vragen. Maar dit 
zijn allemaal gevolgen van een politieke situa
tie, waarbij alles op moeilijke en onvolkomen 
wijze moet gebeuren, omdat de eenvoudige weg 
(politiek) onbegaanbaar is". 

Aldus Het Vrije Volk. 

Brutaal (11) 

Het Partijbestuur heeft dit dezer dagen 
duidelijk laten blijken in een communiqué, 
waarin wordt gesteld, dat dit Sociaal Demo
cratisch Centrum in de P.v.d.A. de positie van 
de Partij schaadt. 

Wel echter heeft het zin er op te wijzen, hoe 
de V.V.D. destijds tegen de gevolgen van de 
door de regering Drees voorgestelde huurblok
kering heeft geageerd en heeft voorspeld, dat 
de gehele ontwikkeling zou uitlopen op een on
uitwarbare ambtelijke rompslomp. 

Men moet toch bepaald wel durven! 
. Als de socialisten van te voren wisten, 

dat de hele huurblokkeringsaffaire op een ho
peloze administratieve janboel zou uitdraaien, 
waarom stemden zij in de Kamer dan voor? 

Als er geen gesloten socialistische meerder
heid was geweest om aanneming van een der
gelijke verwarrende maatregel er door te druk
ken zou zij ook nooit tot stand zijn gekomen. 

En gezien de vele schermutselingen, die 
zich de laatste tijd in het rode kamp hebben 
geopenbaard, is het wel zo verstandig, dat de 
Partij van de Arbeid maar eens het mes in 
eigen vlees zet. Het zal ongetwijfeld de zuiver
heid van de politieke verhoudingen in ons land 
ten goede komen. 

Het Sociaal Democratisch Centrum, dat 
zich in de Partij van de Arbeid, in zekere zin 
lilegaal heeft gevormd, bestaat uit lieden wier 
sterke heimwee naar de vroegere S.D.A.P. zo 
groot is, dat zij niet aan de opportunistische 
leiband van de "burgerlijke" P.v.d.A. willen 
en kunnen lopen. 

En ziet, de V.V.D. heeft weer eens gelijk ge
kregen. 

Wie mocht denken, dat in dit verband de so
cialisten er wel beschamend en bescheiden het 
zwijgen aan zouden doen, vergist zich wel erg. 

Nu beklagen de socialisten zich achteraf 
over de slechte kwaliteit van een koekje van 
eigen deeg. . Ziehier wat Het Vrije Volk d.d. 30 mei 

schreef naar aanleiding van de door de Alge
mene Rekenkamer geconstateerde feiten: 

"Van socialistische zijde werd echter van 
stonde af aan op de administratieve romp
slomp, die de nieuwe regeling zou meebrengen 
gewezen. Het Vrije Volk (aldus gaat het citaat 
verder, red. V. & D.) schreef op 5 februari 1957, 
onmiddellijk na indiening van het compromis
voorstel: Afroming was principieel beter ge
weest. Het nu gekozen systeem is ingewikkeld 
en kostbaar. Juridische puzzels liggen voor het 
grijpen, enkele onderdelen begrijpen wij niet 

Dat is toch wel een staaltje van misleidende 
voorlichting, en politiek gezien, een slappe en 
onwaarachtige houding. 

En zo gaat o.m. onder het motto "ons is 
niets te dol" Het Vrije Volk verder met zijn 
socialistische voorlichting". 

Zij zullen waarschijnlijk wel bij de P.S.P. te
recht komen. De P. v. d. A. krijgt in elk geval 
op deze wijze de handen vrij om zelfstandig 
naar een meer linkse koers te sturen en het 
verwijt te ontgaan, dat zij hiertoe zou zijn aan
gezet door haar linker vleugel. 

···················~··················· 

• 5 SPECIAAL BERICHT 
• 5 VOOR DE MIDDENSTAN-
• 5 DERS IN ROERMOND EN 

MAASNIEL 
Ook de middenstanel ip Roer~nond 

en Maasniel stemt op woensdag, • 
1 juli a.s., één der kandidaten van 
LIJST 7, de lijst van de steeds 
groeiende VOLKSPARTIJ VOOR 
VRIJHEID EN DEMOCRATIE. 

In het door de V.V.D. voorjaar 
1959 uitgegeven verkiezingsmani
fest stond in het urgentieprogram 
onder punt 9: 

Erkenning van de betekenis van 
• een krachtige middenstand. Daar-

bij uit te gaan van het beginsel, dat 
een gezonde bedrijfsontwikkeling 
moet worden bevorderd en onge
zonde bedrijfsmetboden moeten 
werden tegengegaan. Aanpassing 
van de .vestigingseisen aan de 
evolutie der maatschappij. De re
geling der schadevergoeding voor 
de huurder bij onteigening van be
drijfspanden behoort te worden 
verbeterd. 

IEDERE MIDDENSTANDER 

STEMT 

V.V.D. LIJST 7 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r Afdelingssecretarissen ""\ 
opgelet 

U wordt drinjfend verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te reven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginne
cracht 81 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn (haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan, het be
drag der contributie en of er ook 
gezinsleden zijn. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de a:fdeliug 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. .J 

{ 

Aan de krasse staaltjes in dit opzicht is er 
weer één toegevoegd. Welnu, we zullen 
het niet vergeten. Het kan wel weer eens van 
pas komen als de rode heren opnieuw de angst 
om het hart slaat over de niet te stuiten groei 
van de V.V.D. 

En zo blijft een gedeelte van de socialisti
sche aanhang zoeken en tasten. 

P.S.P., S.D.C., Werkgemeenschappen zus en 
zo, het is ook niet gemakkelijk. Maar hoe dan 
ook, "de luis in de pels" verdwijnt en dat lijkt 
ons bijzonder hygiënisch. 

VerslaC) van de vier-en-vijftiC)ste Alc:~emene Verc:~aderinC) van 
de Nationale Vrouwenraad van Nederland, c:~ehouden op 

3 en 4 juni op de ,,PietersberC)" te Oosterbeëk 

De agenda van de vergadering, 
die werd voorafgegaan door 
een kort wijdingswoord van 

mej. dra. E. Voetelink, predikante te 
Velp, bevatte 27 punten, waarvan de 
twee hoogtepunten wel waren de le
zingen van de heer C. D. Moulijn, di
recteur van de Nederlandse Centrale 
voor Gebrekkigenzorg en van ons 
Tweede Kamerlid, mevrouw mr. J. 
M. Stoffels-van Haaften, lid van de 
Nederlandse delegatie bij de Verenig
de Naties. 

De heer Moulijn sprak over het 
"Onderwijs voor minder valide kin
deren". Hij wees er op, dat door velen 
het onderwijs van gebrekkige kinde-

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

ren nog steeds gezien wordt als een heeft waar het geen uitzonderingspo-
onnodige en zware belasting van deze - sitie inneemt. 
kinderen. Op het ogenblik is het totale aantal 

Aan de hand van tal van voorbeel- leerlingen op de methylscholen en de 
den maakte spreker duidelijk, dat on- internaten 653 met 57 onderwijskrach-
derwijs voor deze groep echter nog ten dus 11 à 12 leerlingen per onder-
meer en beter gegeven dient te wor- wijzer, noodzakelijk, omdat indivi-
den, dan voor normale kinderen. Voor dueel onderwijs gegeven moet wor-
de gebrekkige kinderen is onderwijs den. 
meestal een vreugde, waardoor in vele Op de methylscholen bestaat '!i 
gevallen hun lichamelijke en geeste- der leerlingen uit spastische kinderen. 
lijke conditie verbeterd kan worden. daarnaast enkele poliogevallen, enz. 
Hun dikwijls zo beperkte wereld Op de internaten zijn meest een an-
wordt erdoor, verruimd, en hun kan- der soort gebrekkigen, waaronder ve-
sen op arbeid worden vergroot. len, die een ongeluk hebben gehad. 

Helaas is de feitelijke toestand Deze laatste oorzaak, ongeluk, neemt 
nog zó, dat deze kinderen meestal toe (verkeer!) en is nu al de grootste 
minder onderwijs krijgen dan de an- oorzaak van gebrekkigheid . 
dere kinderen. Als oorzaken noemde Spreker besloot met er op te wij-
spreker o.a. de ouders, die hun ge- zen, dat, naast de in vele gevallen 
brekkige kind dikwijls te veel wil- aanwijsbare resultaten (enkele eind-
len beschermen en de slordige toe- , examens middelbare school, een gro-
passing van de leerplichtwet. ter aantal ULO-diploma's, en de be-

Op verklaring van de huisarts kun- roepsmogelijkheden) het belangrijkste 
nen de ouders van een gebrekkig resultaat van het onderwijs aan ge-
kind n.l. vrijstelling van de leerplicht brekkige kinderen toch wel is, de Ie-
verkrijgen. Deze verklaring moet vensvreugde, die hun daardoor gege-
ieder jaar opnieuw worden overlegd. ven kan worden ep. de bevordering 
In de praktijk gebeurt dit echter zei- bij deze groep van het sociale gevoel. 
den. Méér voorlichting over de onder- Woensdagavond was geheel gewijd 
wijsmogelijkheden voor het gebrek- aan de causerie van mevrouw Stof-
kige kind, zowel aan ouders als art- fels-van Haaften over de vergadering 
sen, zou in deze toestand verbetering van de Verenigde Naties. Mevrouw 
kunnen brengen. Stoffels gaf een buitengewoon leven-

Wat zijn nu de onderwijsmogelijk- dig en boeiend beeld van de werk-
heden voor het gebrekkige kind ? zaamheden en de werkwijze van de 

Ten eerste de methylscholen, dag- vergadering der Verenigde Naties., de 
scholen, die in een aantal steden be- veiligheidsraad, de vele commissies 
staan en ten tweede internaten voor en subcommissies. 
gebrekkige kinderen, b.v. de Johan- Daar mevrouw Stoffels zich bereid 
na-Stichting. Daarnaast bestaat nog heeft verklaard in eigen kring, d.w.z. 
de mogelijkheid van huisonderwijs, op onze najaarsconferentie, dit on-
dat echter als een noodoplossing ge- derwerp ook te bespreken, lijkt het 
zien moet worden. Van groot belang mij niet juist hier een uitvoerig ver-
is immers, dat het kind uit de be- slag te geven. 
schermende kring van het huisgezin N. M. W. DETTMEYER-
komt en contact met leeftijdgenoten LABBERTON. 

, ..... , ................................... . 
: I 
i ACTIE-COMITE 

ROERMOND 

DRUK AAN HET WERK 
In verband met de samenvoe

ging van ,de gemeenten Roermond 
en Maasniel en de daardoor nood
zakelijk geworden tussentijdse ge
meenteraadsverkiezingen op woens
dag, 1 juli a.s., in deze gemeenten, 

• is te Rcermond uit de leden vari de 
: afdeling Limburg onzer Partij .een 
= actie-comité gevormd; 
: Dit actie-comité voert de verkie
: zingscampagne voor deze tussen-

tijdse verkiezingen en heeft gezorgd 
voor de indiening der kandidaten
lijst. 

Onder de bezielende leiding van 
het lid van het bestuur der afde
ling Limburg, ir. H. B. de Jonge, 
wordt al het mogelijke gedaan om 
van deze tussentijdse verkiezings
campagne in Roermond een zo 
groot mogelijk succes te maken. · 

• 

• • • • • • • • • • • • • 
" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nieuwe afdelinC) te Hillec:~om 
Ook in de gemeente Hillegom is thans 

een afdeling van onze Partij opgericht, 
welke afdeling momenteel reeds 40 leden 
telt. 

Volgende week hopen wij U de be
stuurssamenstelling en nadere medede
Jingen over deze afdeling te kunnen 
geven. 

Puttershoek verC)aderde 
Vrijdag 12 juni j.l. werd door de afde

ling Puttershoek een algemene vergade
ring belegd. 

De voornaamste punten waren het 
jaarverslag van de secretaris, het finan
cieel overzicht van de penningmeeste1· 
en de herkiezing van de twee bestuurs
leden, die aan de beurt van aftreden 
waren. 

Staten-Centrale Hilversum 
houdt jaarverc:~aderinC) 

De Staten-Centrale Hilversum houdt 
dinsdag 23 juni a.s. haar jaarvergadering 
in "De Karseboom" te Hilversum, zaal 3, 
ingang Biersteeg. Aanvang 8.15 uur. 
ALLER OPKOMST GEWENST. 

Ons Verkiezinc:~sfonds 
Nog een hartelijk woord van dank aan 

de afdeling Doorn onzer Partij voor een 
nagekomen gift ten bate van ons Ver
kiezingsfonds, ten bedrage van f 102.50. 

~-------·--------------------------J 
SIDNEY J'. VAN DEN BERGH, 

Penningmeester. 
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Staatkundige Biografieën r 
RIJBEID Elt 
11EMOCIATII 

In onze bespreking van prof. Van Es
velds boek over Treub wezen wij erop dat 
onze litteratuur arm is aan (vooral staat
kundige) biografieën. 

De waarde van biografieën in 't alge
meen schuilt in hun cultuurhistorische 
betekenis. Ge,en beter middel is er om de 
structuur van een bepaalde periode voor 
het nageslacht duidelijk te maken dan 
juist een zorgvuldig opgebouwde levens
beschrijving van de grote figuren die op 
enigerlei gebied voor dat tijdsgewricht re
presentatief geacht kunnen wot·den. Wij 
denken hier bijv. aan de uitstekende bio
grafieën in de laatste halve eeuw over 
Erasmus verschenen. Prof. Boumans le
vensgeschiedenis van dr. Anton Philips 
mag - zij het in mindere mate - gelden 
als een monument, dat ons niet a!le,en het 
beeld van een modern groo):industrieel 
voor ogen stelt, doch teve~ toch wel 
enigszins voor het nageslachf aan de in
dustriële en commerciële ontwikkeling 
in het grootbedrijfsleven in de eerste helft 
der twintigste eeuw tastbare gestalte 
geeft. In hoeverre van biografieën ook 
inspirerende krácht, vooral op jeugdige 
lezers, kan uitgaan, valt moeilijk te beoor
delen, al geloven wij wel dat daarvan ge
sproken kan worden. 

Staatkundige biografieën hebben daar
naast hun eigen waarde. Bijv. al in dit 
opzicht dat zij begrip kunnen wekken 
voor de betekenis der politieke werk
zaamheid als zodariig. In politieke jeugd
organisaties mocht o.i. daarom wel meer 
aandacht aan politieke biografieën ge
schonken worden dan naar onze indruk 
het geval is. 

Hier te lande ontbreekt het genre der 
actuele biografie, dat bijv. in Engeland 
en Amerika nogal veelvuldig voorkomt, 
vrijwel geheel. Er bestaat hier blijkbaar 
een grotere terughoudendheid bij de op 
de voorgrond tredende figuren, waar het 
geldt het aan de openbaarheid prijs ge

·ven van allerlei, waarbij zij betrokken 
zijn geweest. Dat dit tot schade strekken 
kan van een objectieve beoordeling, juist 
onder tijdgenoten, niet alleen van de be
trokkene maar ook van de politiek in het 
door hen mede beheerste tijdsgew1·icht, 
bleek laatstelijk weer duidelijk, uit het
geen de heer Schermerbarn toestond te 
publiceren uit het door hem bijgehouden 
dagboek tijdens de befaamde onderhan
delingen tussen Nederland en Indonesië, 
in de eerste jaren na Wereldoorlog II. 

Dat intussen, ook bij het niet beschik-

baar zijn van allerlei archivaria, het ont
werpen van een levensbeeld dat het nage
slacht een betrouwbare indruk geeft van 
een bepaalde staatkundige, figuur moge
lijk is, heeft prof. Van Esveld met zijn 
Treub boek duidelijk bewezen. Hij h<Jeft 
onze generatie bovendien aan zich ver
plicht, door bijzondere nadruk te leggen 
op veel van wat in Treubs publicaties van 
belang is ook nog voor de hedendaagse 
problemen. Hier is dus wel sprake van 
actuele biografie, van e,en levensbeschrij
ving, die van onmiddellijk belang is voor 
het heden. 

De geschiedenis van het liberalisme in 
Nederland _ _is rijk aan grote figuren. Juist 
nu wij_ getuigen zijn van een liberaal re
veil kan het van uitnemend belang zijn 
de figuren van de huidige generatie te 
doen herleven, om haar een duidelijk 
beeld te geven van de rijkdom in ver
scheidenheid die het liberalisme in zich 
bevat. 

Een halve eeuw geleden verrichtte de 
toen bekende Hollandia-uitgeverij een 
nuttig werk door met haar serie "Man
nen en vrouwen van betekenis" ons volk 
nader te brengen tot de grote figuren die 
toen 't culturele tijdspatroon beheersten. 
Misschien heeft onze tijd aan korte ge
schriften als in deze reeks verl;chenen 
minder behoefte: kranten, tijdschriften, 
radio en televisie brengen de grote figu
ren geregeld voor het voetlicht. 

Meiuffrouw dr. P. W. Bomli 
stelt vragen aan B. en W. 

Het V.V.D.-raadslid mejuffrouw dr. P. 
W. Bomli heeft aan het college van B. 
en W. de navolgende schriftelijke vragen 
gesteld: 

1. Hebben Burgemeester en Wethou
ders kennis genomen van het feit, dat 
de Dienst der Publieke Werken thans 
een aanvang heeft gemaakt met de aan
leg van speelplaatsen in Tuinstad-Sloter
vaart ten noorden van de Cornelis Lely
laan, zulks in verband met het op 13 mei 
1959 door de Raad genomen besluit? 

2. Zijn Burgemeester en Wethouders 

Uit de Amsterdamse Gemeenteraad 

Voordracht 
het ballet 

tot subsidiëring van 
zonder hoofdelijke 

stemming aangenomen 
In de gemeenteraadsvergadering van 10 juni is het gordijn over de tweede acte van 

het Amsterdams Ballet gevallen: na een verklaring van de wethouder voor de kunst
zaken, gevolgd door een discussie, heeft de raad het in de vorige zitting aangehouden 
voorstel om het Ballet een subsidie van f 268.000 te verlenen aangenomen, teneinde de 
sociale positie van de bij deze zaak betrokken dansers niet langer in de waagschaal 
te stellen. 

De discussie over het subsidie aan het 
Amsterdams Ballet werd in de vergade
ring van de Gemeenteraad van 10 juni 
voorafgegaan door een verklaring van 
Burgemeester en Wethouders, die werd 
voorgelezen door Wethouder De Roos. 

Deze verklaring behelsde de medede
ling, dat in de twee weken, verstreken na 
de vorige zitting, Burgemeester en Wet
houders getracht hadden te komen tot 
herstel van de tweehoofdige artistieke 
leiding van het Ballet, te weten, mevrouw 
Mascha ter Weeme en de heer Johan 
Verdoner. Daarbij waren echter moei
lijkheden gerezen, mede doordat het Be
stuur van de Stichting "Het Amsterdams 
Ballet" bij afwezigheid van zijn Voorzit
ter, Mr. B. A. van Schaik, verklaard had, 
de heer Johan Verdoner niet als artistiek 
leider tezamen met mevrouw Ter Weeme 
te zullen aanstellen. 

Onder deze omstandigheden achtten 
Burgemeester en Wethouders het dan ook 
noodzakelijk nog met het gehele Bestuur 
van de Stichting, met inbegrip van de 
heer Van Schaik, overleg te plegen. 

Burgemeester en Wethouders spraken 
overigens hun twijfel erover uit, of de 
tweehoofdige leiding wel mogelijk zou 
zijn. Zij verklaarden evenwel hun pogin
gen tot uitvoering van het Raadsbesluit 
van 18 februari 1959 verder te zullen 
voortzetten. Tenslotte deden zij de toe
zegging, dat, indien zou blijken, dat het 

besluit onuitvoerbaar zou zijn, aan de 
Raad een nieuw voorstel zou worden 
voorgelegd, iets wat, zoals in de vorige 
Raadsvergadering in den brede door de 
Raad was betoogd, reeds in een veel vroe
ger stadium had dienen te geschieden! 

De Raadsfracties, die in de vorige zit
ting tegen de voordracht hadden gestemd, 
gaven te kennen, dat de verklaring van 
Burgemeester en Wethouders wel wat 
positiever had kunnen worden gesteld. 
Met name hadden zij gaarne gezien, dat 
Burgemeester en Wethouders duidelijker 
dan zij thans hebben gedaan, uitgespro
ken hadden, dat met betrekking tot de uit
voering van het Raadsbesluit van 18 fe
bruari fouten zijn gemaakt. 

Tenslotte nam de Raad genoegen met 
de, zoals de heer Le Cavelier het noemde, 
"platonische" bereidverklaring van Bur
gemeester en Wethouders om het Raads
besluit van 18 februari uit te voeren in 
de geest, zoals de Raad hef had genomen. 
Hoewel de meerderheid van de Raad zich 
in een dwangpositie gedreven voelde, ver
klaarden alle fracties zich tenslotte, in 
het belang van de sociale zekerheid van 
de belangrijkste partij bij dit alles - na
melijk de dansers - akkoord met het 
voorstel tot het verlenen van het sub
sidie, in het vertrouwen, dat Burgemees
ter en Wethouders er inderdaad alsnog in 
zullen slagen een bevredigende oplossing 
ten aanzien van de leiding van het Bal
let te vinden! 

Zowel om de continuïteit van het poli
tieke leven in als zijn wisselingen duide
lijk te maken, als om de wez,enlijke ken
nis van politieke beginselen te bevorde
ren ware verschijning van biografieën als 
wij hier bedoelen echter wel zeer wense
lijk. 

Hoe staat het hier nu mede, ten aan
zien van grote figuren uit om; liberale 
verleden? 

Van mevrouw De Beauforts boek over 
Van Hogendorp gewaagden wij in ons vo
rige artikel reeds. Van Thorbecke be
schikken wij gelukkig over meer dan één 
goede (biografie we noemen nog eens 
Dr. K. A. Boersema's "Thorbecke"). Van 
Houten vond een biograaf in dr. G. M. 
Bos, maar uit diens boek bleek helaas te
veel gemis aan congenialiteit tussen be
schrijving en beschrevene of het werk tot 
een bezielende biografie te maken. 

Van Lely heeft mr. K. Jansma een aan
trekkelijk beeld gegeven, dat het leven 
van deze staatsman in zijn veelzijdige ac
tiviteit uitnemend beschrijft. En nu heb
ben we dan, gelukkig, Van Esvelds 
1,Treub". 

Maar wie van de jongere generatie 
kent nog een Kappeyne, een Borgesius, 
een Drucker, een Bos, een Cart van de 
Linden, een N. G. Pierson, een Veegens, 
mannen die niet alleen op de praktische 
politiek in hun periode mede hun stempel 

de mening toegedaan, dat het aantal van 
de thans in aanleg zijnde speelplaatsen 
in overeenstemming is met de inhoud en 
de strekking van bovengenoemd Raads
besluit? 

3. Kunnen Burgemeester en Wethou
ders de Raad mededeling doen van de 
totale kosten, die zijn gemoeid met de 
aanleg van deze speelplaatsen, waarvoor 
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hebben gezet, maar van wier geschriften 
ook het huidige geslacht- nog veel zou 
kunnen leren? 

Ligt hier niet een terrein braak, waar

op goed werk te verrichten valt voor wie 

zich in het leven dezer mannen en in dat 

van hun tijd wil verdiepen? DeR. 

bij de betrokken kringen van de Amster
damse burgerij geen belangstelling is ge
bleken.te bestaan, doch waarvan de mid
delen uit gemeenschapsgelden dienen te 
worden gefourneerd? 

4. Zijn Burgemeester en Wethouders 
bereid over de hierboven gestelde vra
gen de Raad alsnog van volledige voor
lichting te dienen? 
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en DEMOCIATIE 
Het probleem van 
de overbevolking 

(Zie pag. 4 en 5.) 

Het pa~lementaire debuut van 
twee liberale ministers 

Het waren toevallig twee liberale minis
ters, die, afgezien van het optreden van 

van de minister-president zelf, voor het nieuwe 
Kabinet debuteerden. 

Het doet ons genoegen, in alle objectiviteit 
te kunnen vaststellen, dat dit een goed debuut 
is geweest. 

Minister Toxopeus deed dat bij de ontwerpen 
tot grenswijziging tussen Deventer en Diepen
veen en tot herziening van de gemeen tegren
zen op westelijkVoorne. 

Mr. E. H. TOXOPEUS 
Minister van Binnenlandse Zaken 

Principieel waren dat natuurlijk nog niet zo 
belangrijke ontwerpen, maar er werd in de 
Tweede Kamer toch voldoende over gezegd om 
de bewindsman in staat te stellen "er wat van 
te maken" en daar is minister Toxopeus door 
zijn wijze van optreden inderdaad in geslaagd. 

Om een in dit opzicht zeker onverdachte 
bron te citeren: onze collega van het anti-rev. 
dagblad "Trouw" plaatste als kop boven zijn 
overzicht: "Geslaagd debuut van minister 
Toxopeus" en schreef verder: 

"Bij het debat over deze grenswijziging de-

Zools gebruikelijk, verschijnt ons blad in 

de vakantiemaanden juli en augustus 
tweewekelijks. 
Het eerstvolgende nummer verschijnt in 

verband daarmede n i e t op 4 j u I i, 

doch w e I op 11 j u I i. 

buteerde de liberale minister van Binnenlandse 
Zaken, mr. Toxopeus. Als Kamerlid slaagde de 
heer Toxopeus er altijd in, de aandacht der Ka
mer te trekken en de vraag was, of de Kamer 
met dezelfde aandacht zou luisteren, nu de heer 
Toxopeus aan de andere kant van de regerings
tafel stond. 

"Dat deed de Kamer, zodat de nieuwe Excel
lentie tevreden op zijn debuut als bewindsman 
kan terugzien. 

"De minister liet trouwens blijken, dat hij 
alles had gedaan om beslagen ten ijs te komen. 
Hij had persoonlijk een bezoek aan de betrok
ken gemeenten gebracht en zich ter plaatse 
op de hoogte gesteld. Niet ten onrechte overi
gens, want bij de debatten over gemeentelijke 
grenswijzigingen komt een aantal Kamerleden 
altijd zeer gedocumenteerd voor de dag". 

• • • 

De tweede debuterende liberale bewinds
man was de minister van Defensie, de 

heer Sidney J. van den Bergh. 
Ook.hem ging reeds een zekere faam vooraf. 

Was het bij minister Toxopeus de faam van 
diens zo voortreffelijk vervulde Kamerlidmaat
schap, bij de heer Van den Bergh was het die 
van de grote zakenman en organisator, die in 
het verleden bovendien- iets dat weinig voor
komt - hoge militaire rangen heeft bekleed 
en dat midden in de oorlogsjaren. 

Wij geloven, dat aan geen nieuwe figuur in 
het Kabinet in de pers zoveel persoonlijke aan
. dacht is besteed als juist aan de heer Van den 
Bergh. Zijn spontane bereidheid, om een lei
dende functie in het zakenleven op te geven 
voor een - naar men zegt - "ondankbare" 
zetel, waar ieder tijdens de formatie met een 
grote boog omheen liep, zomede zijn tot de 
verbeelding sprekende levensloop, hebben daar 
het hunne toe bijgedragen. 

Minister Van den Bergh debuteerde in de 
Tweede Kamer met het ontwerp tot wijziging 
van de Dienstplichtwet. Voor de merites van 
het ontwerp mogen wij verwijzen naar de "Flit
sen van het Binnenhof". 

Wij mogen hier echter wel vaststellen, dat 
het, gezien de juridische aspecten, mede aan 
deze zaak verbonden, voor een minister van 
Defensie, niet-jurist, in dat opzicht een wat 
moeilijk geval was. Aan de andere kant echter 
was het in wezen toch eigenlijk een vrij eenvou
dige zaak, deze aanpassing van de Dienstplicht
wet aan wat bij de Grondwetsherziening van 
1956 in beginsel nu eenmaal (en met algemene 
instemming) was beslist. 

Minister Van den Bergh slaagde erin, de~ 
ze kern duidelijk aan te wijzen en maak~ 

te de kwestie niet ingewikkelder dan zij in wer· 
keiijkbeid was. 

Dat hij er niet in is geslaagd, de P.v.d.A.· 
fractie voor het ontwerp mee te krijgen, zodat 
het gehele rode front in de Kamer in deze één 
lijn trok, heeft zeker niet aan hem gelegen. 

Oud-minister Suurhoff voelde wel, dat hij 
zichzelf in een zonderlinge positie had ge. 
:q1anoeuvreerd (of had 1 aten manoeuvre· 
ren). Hij stemde immers tegen een ontwerp, 
voor welks indiening hij zelf nog mede-verant• 
woordelijkbeid droeg. 

Zijn redenering, in een "korte verklaring'' 
mede namens de andere socialistische oud-mi• 
nisters, die nu in de Kamer zitten, afgelegd, was 
als volgt. 

SIDNEY J. VAN DEN BERGH 
Minister van Defensie 

Hij ontkende niet, dat hij met enige politieke 
vrienden mede-verantwoordelijkheid droeg 
voor de indiening van dit ontwerp. Als lid van 
het Kabinet staat men, zo betoogde hij, echter 
voor tweeërlei mede-verantwoordelijkheid, n.l. 
voor de indiening van een wetsontwerp en ver· 
volgens voor de afhandeling in de Staten-Ge
neraal. 

Elke regering dient er naar te streven, om 
regelingen en bevoegdheden, waar het hier om 
gaat, op een zodanige wijze tot stand te bren-

(vervolg op pag. 3), 
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Flitsen van Het Binnenhof 

Dienstplichtigen kunnen naar Nieuw-Guinea worden gezonden • 
Naïef amendement van de PvdA verworpen· Vertrouwenwekkend 
debuut van de ministers Sidney van den Bergh en mr. E. H. Toxo
peus • Staatsgarantie verleend voor de bouw van Hilton-hotels. 

Tegen de zin van de PvdA, de com
munisten en de PSP, heeft de Tweede 

Kamer vorige week met 73 tegen 
41 stemmen de wijziging van de dienst
plichtwet aangenomen, waardoor het mo
gelijk wordt dienstplichtige militairen 
van de landmacht naar Nieuw-Guinea te 
zenden. Reeds in 1956 was daartoe, met 
instemming van de PvdA, de grondwet 
gewijzigd. 

De wijziging van de dienstplichtwet 
was, op 5 september 1958, nog ingediend 
door het kabinet-Drees. Het op 13 okto
ber 1958 verschenen voorlopig verslag 
deed allerminst verwachten, dat de PvdA 
overwegende bezwaren zou hebben. 

Dr. Drees stond op het standpunt, 
dat Nieuw-Guinea, waar ongeveer 18.000 
Nederlanders wonen, zo nodig moest wor
den beschermd tegen Indonesische agres
sie en hij suggereerde daarbij in de Ka
mer, dat dan mocht worden gerekend op 
de steun van Amerika en Australië. 

Maar sedertdien heeft de PvdA, als ge
volg van de verkiezingsnederlaag in 1958, 
de Fakkeldragersdag waarop de span
ningen in de partij tot uiting kwamen, 
en het ineenstorten van de brede basis, 
een salto gemaakt. 

Vorige week kwam de.heer Wierda, als 
woordvoerder van de PvdA, aandragen 
met allerlei bezwaren, waarvan in het 
voorlopig verslag geen sprake was ge
weest. De ommezwaai liep daardoor we 
erg in de gaten. 

De PvdA verlangde, dat. dienstp~ich
tigen alleen naar N1euw-Gumea 
zouden kunnen worden uitgezon-

den krachtens een Koninklijk Besluit, dat 
zou moeten worden gepubliceerd in het 
Staatsblad met de vermelding van de 
diensten, die zouden worden opgedragen, 
en de eenheden, die voor het verrichten 
van die diensten zouden worden aange
wezen. 

Aan zijn desbetreffende amendement 
had de heer Wierda nog toegevoegd, dat 
aan het Koninklijk Besluit geen uitvoe
ring zal worden gegeven "aleer drie 
weken zijn verstreken na dagtekening 
van het Staatsblad waarin het is ge
plaatst". 

In onze moderne tijd maakte die ge
dwongen wachtperiode van drie weken 
een lachwekkende indruk. En de eis om 
drie weken tevoren nauwkeurig aan Soe
karno mee te delen welke eenheden 
Nieuw-Guinea zullen beschermen, en hoe, 
110emde minister Sidney van den Bergh 
militair onaanvaardbaar. 

Het amendement van de PvdA werd bij 
•itten en opstaan verworpen. Alleen de 
110cialisten, communisten en pacifisten 
achenen het een serieus amendement te 
•inden, maar de grote meerderheid van 
de Kamer (VVD, KVP, AR, CH en SGP) 
kon het onmogelijk als ernst aanvaarden. 

• 

I n een onplezierige positie verkeerden 
de socialistische oud-ministers Hof
stra, Samkalden, Suurhoff en Von-

deling, die mede de verantwoordelijkheid 
hebben gedragen voor de indiening van 
het wetsontwerp tot wijziging van de 
dienstplichtwet. 

Namens hen verklaarde de heer Suur
hoff, dat hij de verantwoordelijkheid voor 
de "indiening" aanvaardde, maar als hij 
nog minister was geweest en hem bij de 
behandeling van het wetsontwerp zou 
zijn gebleken, dat een derde deel van de 
Kamer bepaalde waarborgen verlangde, 
dan zou hij daarvoor in de ministerraad 
tegenover minister Staf en ook tegenover 
minister Drees hebben gepleit! 

Elke regering, zei hij, dient er in een 
zo diep ingrijpende zaak als de uitzen
ding van dienstplichtigen naar Nieuw
Guinea, naar te streven bevoegdheden te 
verkrijgen waar een zo groot mogelijke 
meerderheid achter staat. 

Het amendement van de heer Wierda 
was volgens hem alleszins redelijk en 
omdat het was verworpen, stemden de 
socialistische oud-ministers tegen het 
wetsontwerp. 

Het is volkomen aannemelijk, dat 
"minister Suurhoff" in de door 
hem genoemde omstandigheden 

zou hebben gepleit voor een serieus com
promis inzake parlementaire controle. 

Maar dat een nuchtere realist als de 
heer Suurhoff als minister zou hebben 
gepleit voor het onrijpe, naïve amende
ment-Wierda, valt niet te geloven. 

Van de socialistische oud-ministers 
maakt de salto in de oppositie nog een 
ra.re indruk. 

Minister Sidney van den Bergh heeft 
verklaard, dat de parlementaire defensie
commissie tijdig zal worden ingelicht 
over uitzending van dienstplichtigen 
naar Nieuw-Guinea, zodat er dan ge
legenheid is de regering er over te inter
pelleren. 

Zoveel mogelijk zal worden getracht 
vrijwilligers uit te zenden in plaats van 
dienstplichtigen. 

• • 
* 

De meerderheid van de Kamer heeft 
niet volgzaam het wetsontwerp 
geslikt zonder enige kritiek. Bij 

zitten en opstaan is een amendement 
aangenomen van de heer Van Rijcke
vorsel (KVP), dat mede was ondertekend 
door onze geestverwant mr. Berkhouwer, 
waardoor voor de dienstplichtigen van 
land- en luchtmacht bij uitzending bui
ten Europa in de wet dezelfde waarbor
gen zijn vastgelegd, die reeds golden voor 
de dienstplichtigen van de zeemacht. 

Tegen dat amendement stemden de 
PvdA, de communisten en pacifisten om
dat het huns inziens nog niet voldoende 
waarborg gaf. Zij stemden tenslotte ook 
tegen het wetsontwerp, dat na aan
neming van het amendement-Van Rijcke
vorsel tenslotte minder ruime bevoegd
heden gaf dan het kabinet-Drees had ge
wild. 

Op het betoog van mr. Berkhouwer in 
het debat komen we nog terug in ons 
volgende nummer. 

SUURHOFF 
als ik nog minister was ..•• 

Deze Burger 

Mr. H. F. VAN LEEUWEN 
moeilijke keuze .... 

Met voldoening mag worden gecon
stateerd, dat het eerste optreden 
in het parlement van minister 

Sidney J. van den Bergh een gunstige in
druk heeft gemaakt. 

Voor zijn antwoord aan de oppositie 
had hij enige tijd van voorbereiding ge
had, maar de overige sprekers moest hij 
direct van repliek dienen. Het was knap 
zoals hij die antwoorden voor de vuist 
weg in de lijn van zijn betoog inlaste. 

Bij zijn benoeming is de opmerking ge
maakt, dat hij binnenskamers wel uitste
kend werk zou verrichten op zijn depar
tement, maar dat die kwaliteit in het 
openbaar niet de verdiende erkenning 
zou oogsten door zijn waarschijnlijk ge
brek aan parlementaire slagvaardigheid. 

Bij zijn debuut is hij echter in dit op
zicht niet tegengevallen. Hij heeft de 
gave de aandacht te bepalen tot de 
hoofdzaak waar het om gaat en hij Iaat 
zich niet verlokken op zijpaden waar an
deren beter de weg weten. 

Door parlementaire onervarenheid nam 
hij een amendement (van de heer Van 
Rijckevorsel) over, hoewel dat van de 
zijde van de PvdA was bestreden. Het is 
in de Kamer gebruikelijk een amende
ment niet over te nemen als het bestrij
.ding heeft ondervonden omdat dan de 
oppositie gedwongen zou zijn een nieuw 
amendement in te dienen om het over
genomen amendement te neutraliseren. 

Dat is omslachtig. Vandaar de ge
woonte over een bestreden amendement 
de Kamer door middel van stemming te 
laten beslissen. 

bevindt zich op dit ogenblik weliswaar lichamelijk in de randstad Hol
land, doch naar en met de geest is hij nergens anders dan in Roermond. 
Mijn gehele zenuwstelsel is gericht op 'de goede stad, die Cals heeft zien 
stoeien op haar straten en die Höppener e1· - reeds vóór hij dat op 
't Binnenhof deed - zijn dagelijkse goede daad als padvinder heeft zien 
verrichten. 

Voor mij is Roermond, op dit ogenblik, het middelpunt der wereld en 
het brandpunt van alle politieke werkdaàigheid . 

Wanneer de Roermondenaren énig besef hebben van wat er in niij 
omgaat, stemmen zij eenparig op lijst 7. Zij zouden daarmede niet alleen 
al hun gemeenteraadszetels voor de V.V.D. in bezit nemen, doch ook 
het hart stelen van een man, die - het zij in alle eenvoud ener aange
boren bescheidenheid gezegd - het ten volle waard is dat hem vreugde 
en geluk wordt bereid. 

"Wat gaat Roermond doen?" is de vraag, die mijn brein volledig be
zighoudt. "Van Roermond de Limburgse victorie!" is de kreet die vóór 
het slapen gaan mijn lippen verlaat en die ik, bij het ontwaken, als een 
bazuinstoot doe schallen door het stille huis. 

Eerlijkheid gebiedt mij de beschamende bekentenis af te leggen, dat 
er een tijd is geweest - niet eens zó ver in 't verleden liggend - dat er 
wel eens een ganse dag verliep zonder dat mijn geest en hart toefden 
bij het lot van Roermond, en dat zelfs Maasniel geen ogenblik in mijn 
gedachten kwam. 

Zelfs op politieke hoogtijdagen hield ik mij met deze stad niet bezig; 
ik las nimmer de Maas- en Roerbode en wist niet eens hoe de bu7·ge
meester heette. 

Dat was - moet ik achteraf bekennen - een beschamende toestand, 
waarvoor geen woord van verontschuldiging mag gelden. 
Maar dit alles is nu ten goede gekeerd. Ik kan geen (Underbergje) drin
ken of ik doe dat op het geluk van die stad en een hartige overwinning 
van de v. V.D. 

Boven mijn bed hangen de portretten, ten voeten uit, van de heren 
Van Heeswijk en Geradts: boven de schoorsteenmantel een beminne
lijk en hartveroverend naakt van de heer Cober. 

Als iemand Roermond een mooie V.V.D .• fractie in de gemeente1'aad 
toewenst, dan is dat 

-
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Mr. Burger, de fractieleider van de 
PvdA, maakte nogal deining over de in
breuk, die de minister in zijn onschuld 
op de gewoonten van de Kamer had ge
pleegd. Het was echter een simpele ver
gissing zoals tientallen andere nieuwe 
ministers ook hebben gemaakt als de 
ambtenaren hadden verzuimd hem in te 
lichten. 

• • 
* 

Een succes was ook het debuut van 
minister mr. E. H. Toxopeus bij de 
verdediging van twee wetsontwer-

pen tot wijziging van gemeentegrenzen. 
Hij spreekt gemakkelijk en met een 

sympathieke klank in zijn stem. Hij 
toont op een innemende manier een in
telligent begrip voor bezwaren, waardoor 
hij teleurstelling tempert wanneer hij ge
d.ecideerd ~lijn eigen zienswijze handhaaft. 
Hij behoudt de sfeer voor een open ge
sprek. 

Zonder hoofdelijke stemming heeft de 
Tweede Kamer het wetsontwerp aange
nomen waardoor 430 hectare grond met 
ongeveer 850 inwoners overgaat van Die
penveen naar Deventer, dat behoefte 
heeft aan uitbreiding voor zijn toenemen
de industrie. 

De heer Scheps (PvdA) diende een 
amendement in om de Deventerse be
graafplaats op het gebied van Diepen
veen (een enclave) ook bij Deventer te 
voegen, maar minister Toxopeus wilde 
niet verder gaan dan nodig is. 

Het feit, dat de begraafplaats reeds 
eigendom is van Deventer, kan nooit een 
argument zijn, zei hij. Iedere gemeente, 
die haar grenzen wil uitbreiden, zou dan 
grond gaan opkopen binnen de grenzen 
van een andere gemeente. 

Het am,mdement van de heer Scheps 
werd bij zitten en opstaan verworpen. 

Minister Tovopeus verklaarde voor
stander te zijn van een versnelde proce
dure voor wijziging van gemeentegren
zen, maar met behoud van alle waarbor
gen. Een desbetreffend wetsontwerp is 
de Raad van State reeds gepasseerd, zo
dat het spoedig aan de Kamer kan wor
den aangeboden. 

Eveneens zonder hoofdelijke stem
ming heeft de Kamer het wets
ontwerp aangenomen, waardoor 

de mogelijkheid ontstaat, dat Hellevoet
sluis, door de samenvoeging met Nieuw
Helvoet en het grootste deel van Nieuwen
hoorn, een vrij grote gemeente wordt 
voor de vestiging van toeleveringsbedrij
ven voor de grote industrieën en haven
complexen van Europoort en Botlek on
der de rook van Rotterdam. 

Hellevoetsluis, vertelde de minister, is 
thans reeds de snelst groeiende gemeente 
van Nederland. Sinds 1950 is Hellevoet
sluit met ongeveer 121 procent gegroeid 
en de daarop In tempo volgende gemeen
te met 40 procent. 

Men heeft de grootte van Hellevoetsluis 
in de toekomst reeds getaxeerd op 40.000 
tot 200.000 inwoners. De regering houdt 
het op 40.000, maar dat is reeds een vol
doende motivering voor de uitbreiding. 

Den Brie!, eveneens op het eiland 
Voorne, zal een recreatiegemeente wor
den, vooral voor de watersport. Met het 
oog daarop is de uitbreiding van Den 
Brie! vastgesteld, die zich beperkt tot een 
deel van Nieuwenhoorn en een stukje 
Oostvoorne. 

De behoefte van Den Brie! is daarmee 
gedekt tot in lengte van jaren, tenzij de 
ontwikkeling geheel anders zou worden 
dan thans te verwachten valt. 

* 

Tenslotte heeft de Kamer ook nog h~t 
wetsontwerp aangenomen, waann 
de regering wordt gemachtigd een 

garantie te geven voor de betaling vaB 
rente en aflossing van twee leningen, elk 
groot twaalf miljoen gulden, ten behoeve 
van de bouw van een Rilton-hotel te Am
sterdam en te Rotterdam, welke hotels 
per stuk ruim twintig miljoen zullen 
kosten. 

Tegen stemden de communisten, de 
PSP en de heer Van Rijckevorsel. 

De toeristenorganisatie van HiJton 
(New York) zendt zijn gefortuneerde 
klanten bij voorkeur naar eigen hotels 
in de wereld. De Rilton-hotels openen dus 
de mogelijkheid van een extra-aanvoer 
van rijke Amerikaanse toeristen. 

Het risico lijkt daarom niet groot, om
dat de HUton-organisatie het bijna in de 
hand heeft voldoende toeristen aan te 
voeren voor een lonende exploitatie. 

Toch vond onze geestverwant, mr. H. 
F. van Leeuwen het bijna even bezwaar
lijk "ja" als "nee" te zeggen. Op zijn rede 
komen wij nog terug. 

Staatssecretaris Veldkamp heeft toe
gezegd, dat overleg zal worden geopend 
tussen de overheid en het georganiseerde 
hotelwezen over de financiering van 
Nederlandse hotelbouw, waaraan behoef
te blijft. Het resultaat van dit beraad zal 
aan de Kamer worden meegedeeld. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Prof. Oud aanvaardde 
Berlijns ere-doctoraat 
"Gemeentebesturen spelen te veel apotheker 

en zijn te weinig geneesheer" 

Prof. dr. P. J. Oud heeft, zo lazen wij 
in het "Algemeen Handelsblad", 
op 18 juni in de Vrije Universiteit 

van Berlijn, die hem het ere-doctoraat in 
de filosofische faculteit verleende, een 
rede uitgesproken, waarin hij om te be
ginnen opmerkte deze plechtigheid niet 
te kunnen beschouwen als een gebeurte
nis, die uitsluitend op zijn eigen persoon 
betrekking heeft, doch dat hij zich hier 
in sterke mate voelde als een vertegen
woordiger van verschillende kringen, 
waarmede hij zich zeer nauw verbonden 
wist. Hij dacht hierbij in de eerste plaats 
aan Nederland, verder aan de stad Rot
terdam en aan de Economische Hoge
school te Rotterdam, aan de kring der 
gemeenten in het algemeen, en niet in 
de laatste plaats aan de internationale 
vereniging van gemeenten, die op het 
ogenblik in deze stad haar congres 
houdt. 

Prof. Oud vervolgde: ,.Ik beschouw het 
als een voorrecht, de hulde, die mij hier 
gebracht wordt als beoefenaar van het 
Nederlandse staatsrecht. en - geduren
de de latere jaren- vooral van het Ne
derlandse gemeenterecht, voor een be
langrijk gedeelte te kunnen overdragen 
juist op dat Nederlandse gemeenterecht." 

Nu hij zich hier, als president van het 
internationale gemeentecongres, bevond 
binnen de wanden van de Berlijnse Vrije 
Universiteit, wilde prof. Oud zich niet de 
gelegenheid laten ontgaan enkele ge
dachten te wijden aan het zijns inziens zo 
noodzakelijke, maar nog niet altijd in vol
doende mate bestaande verband tussen 
de praktijk van het gemeentelijk bestuur 
en de wetenschap, zoals die op universi
tair niveau wordt beoefend. 

Hij vroeg zich af of in de wereld van 
het bestuur van de gemeenten - men 
soms niet te veel geneigd is bestaande 
voorschriften automatisch te blijven toe
passen en bestaande routineprocedures 
te blijven volgen; met andere woorden, 
dat men in het bestuur te veel de apo
theker speelt en zich te weinig tot ge
neesheer weet op te werken. 

Prof. Oud geloofde geen betere plaats, 
geen beter tijdstip en geen betere gele
genheid te kunnen vinden om een warm 
pleidooi te houden voor een grotere toe
nadering tussen universiteit en gemeen
ten. 

,.Het doet mij genoegen om te kunnen 
vermelden, dat de internationale vereni
ging van gemeenten reeds enkele stap
pen in deze richting heeft gezet. In sa
menwerking met de UNESCO en met de 
public administration division van de 
technica! assistance administration van 

de United Nations worden onderzoekin
gen ingesteld en publikaties voorbereid, 
waarbij hoogleraren van verschillende 
universiteiten, gemeentelijke bestuurders 
en functionarissen van het lula-secreta
riaat nauw samenwerken," aldus prof. 
Oud, die de hoop koesterde, dat het mo
gelijk zal zijn in de naaste toekomst te 
komen tot nauwere betrekkingen tussen 
universiteiten en gemeenten. 

Studieconferentie vereniging 
van Staten· en Raadsleden 
op 1 0 en 11 oktober a.s. 

Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 
a.s. zal in het conferentieoord Woud
schoten te Zeist een studie-conferentie 
van de Vereniging van Staten- en Raads
leden worden gehouden. 

Nadere mededelingen, onder meer over 
de onderwerpen die op deze conferentie 
zullen worden behandeld en de sprekers, 
die deze onderwerpen zullen inleiden, 
volgen zo spoedig mogelijk. 

De leden der Vereniging krijgen hier
over persoonlijk bericht, terwijl de agen
da t.z.t. voorts in "Provincie en Gemeen
te" en in "Vrijheid en Democratie" zal 
worden gepubliceerd. 

Het bestuur der Vereniging hoopt en 
vertrouwt, dat deze conferentie weder
om zeer druk zal worden bezocht. 

Het is de bedoeling, dat de jaarverga
dering der Vereniging vóór of tijdens de 
conferentie zal worden gehouden. 
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Verslag van de vier-en-viiftigste Algemene Vergadering van 
de Nationale Vrouwenraad van Nederland, gehouden op 

3 en 4 iuni op de .. Pietersberg" te Costerbeek 

Uit de vele, ter vergadet'ing be
handelde punten wil ik er nog 

enkele vermelden: 
Als nieuwe hoofdbestuursleden 

werden gekozen Jkvr. C. E. de Jong 
van Beek en Donk, te Amsterdam; 
mevr. J. M. A. Bosch van Rosenthal
den Tex. te Rhenen en mevr. mr. B. 
Kortenhoff-Neppérus te Utt'ec!1t. 

De vijf Nederlandse deelneemsters 
van de .. Executive Meeting" van de 
Internationale Vrouwenraad te We
nen (5-15 mei 1959) brachten hier
over verslag uit. Behandeld werden 
o.a. de promotiekansen en de gelijke 
salariëring van de vrouw, het in 
overeenstemming brengen van de 
werktijden van de gehuwde werkende 
vrouw met schoolgaande kinderen 
met de schooltijden (conclusie: niet 
wenselijk te veel faciliteiten te vra
gen). de werkclassificatie, de film
censuur. invloed van de televisie, wo
ningbouw, migratie, gezondheidszorg·, 
roken door kinderen, lucht- en wa
tervervuiling, jeugdcriminaliteit. Ook 
o.a. de nationaliteit van het kind, als 
de ouders een verschillende nationali
teit hebben. en, natuurlijk, de belas
tingen van de gehuwde vrouw. 

Een enquête zal worden gehouden 
in alle aangesloten landen ovet· de 

toestand van de verzekering en de 
pensioenrechten van de gehuwde 
vrouw. 

Wat betreft het voorstel van de 
Organisatie "Vrouwen in de V.V.D." 
om de nationaliteit van de gehuwde 
vrouw In studie te nemen, dit voor
stel zal voorlopig op de agenda ge
houden worden, in afwachting van 
een verwacht wijzigingsvoorstel van 
de minister van justitie in de Wet op 
het Nederlanderschap. Naar verluidt 
zouden in dit voorstel verbeteringen 
worden voorgesteld aangaande de na
tionaliteit van de Nederlandse vrouw, 
die met een buitenlander of statenloze 
trouwt. 

Tot slot. de twee vergaderingen 
overziende, wil ik het algemene ge
voelen van de deelneemsters vermel
den: een vergadering, waar men veel 
leerde over de werkzaamheden van 
tal van verenigingen, en waar eet~ bij
zonder prettige sfeer heerste, dank 
zij de van gevoel voor humot• blijk
gevende leiding van de presidente, 
mej. mr. E. B. ten Bruggen Cate en 
de prachtige Pietersberg, waar 2CJVele 
van onze najaarsconferenties gehou
den ziin. 

N. M. W. DETTMEYER
LABBERTON 

11 

Copie voor deze rubriek te zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander

ltraat 16, Haarlem. 

Vrouwengroep 

Heerenveen 

De damesleden van de V.V.D. van 
de afdeling Heerenveen leid

den tot dit jaar nog geen zelfstandig 
bestaan. Wel werden er aparte bij
eenkomsten voor hen georgani~eerd, 
doch onder auspiciën van de alge
mene afdeling. 

Dit jaar echter heeft deze groep 
een bestuur gekozen, bestaand~ uit 
de dames: J. Kniphorst-Kiestra, K. 
Venhuis-Sipma en S. Wierda-Oppen
huizen en zich zodoende meer zelf
standig georganiseerd als afdeling 
van de Vrouwen in de V.V.D. 

Deze afgelopen winter zijn er drie 
bijeenkomsten geweest. Twee raads
leden verzorgden ieder één avond en 
spraken over: ,.de onderwijsmogelijk
heden in de gemeente" en "de ge
meente en de woningpo!itiek". 

Op de derde bijeenkomst werd door 
de longarts tet' plaatse een causerie 
gehouden over t.b.c. en volksgezond
heid. Na de pauze werden zeer mooie 
dia's over het Friese waterland ver
toond. 

De opkomst van de leden wa.~ zeer 
bevredigend en het bestuur hoopt 
door deze bijeenkomsten de politieke 
belangstelling van de dames op te 
wekken en gaande te houden. 

~-------·--------------------------·J 
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(Vervolg van pag .. 1) 

gen en te verkrijgen, dat een zo groot mogelijk 
deel van de democratische groeperingen in de 
Kamer daar achter staat. 

Het verlangen, dat tot uitdrukking kwam in 
het amendement-Wierda was z.i. alleszins re
delijk. Als dit was behandeld tijdens het Kabi
net-Drees, zou hij - als minister - in het Ka
binet gepleit hebben voor een positieve instel
ling tegenover dit amendement. 

• • • 
Met de redenering, dat een regering moet 

trachten, voor belangrijke voorstellen 
een zo groot mogelijke meerderheid van de "de
mocratische groeperingen" in de Kamer achter 
zich te krijgen, kan in beginsel worden inge
stemd. 

Dat wil dus zeggen, dat wanneer een rede
lijk en aanvaardbaar amendement wordt inge
diend, ook al komt het van "de oppositie", de 
minister ernstig moet overwegen, dit niet af te 
wijzen. 

Het amendement-Wierda was n i e t rede
lijk en n i e t aanvaardbaar. Het is ook elders 
reeds opgemerkt: het is onbegrijpelijk, hoe een 
oud-militair als de heer Wierda dit amende
ment als indiener voor zijn verantwoordelijk· 
heid kon nemen. 

Op het ogenblik, dat een deel van het Ko
ninkrijk overzee direct mocht worden bedreigd 
of zou worden oveiTompeld, zou eerst een Ko
ninklijk Besluit in het Staatsblad moeten wor
den afgekondigd, waarin voor de gehele we
reld zou worden bekend gemaakt, welke mili-

taire maatregelen de Nederlandse regering
en dan nog pas drie weken later - daar door 
overbrenging van dienstplichtigen tegenover 
zou stellen. En dat, zoals minister Van den 
Bergh wel zeer terecht opmerkte: in deze tijd 
van de straaljager! 

Dit was militair en politiek onaanvaard
baar. Minister Van den Bergh heeft daar trou
wens geen doekjes om gewonden en de woord
voerder van onze fractie, mr. Berkhouwer, had 
nog, voordat de heer Suurhoff zijn verklaring 
aflegde, de houding van de P.v.d.A.-fractie 
ook reeds in zeer scherpe bewoordingen ge
gispt en gezegd: Dit kan nog nauwelijks loyaal 
worden genoemd. 

• • • 
De ministers Toxopeus en Van den Bergh 

hebben .als zodanig hun parlementaire 
debuut dus reeds gemaakt. Minister Korthals 
nog niet. Maar zo iemand zich in het parlemen
taire gezelschap zal thuis voelen, is het deze 
reeds "doorgewinterde" parlementariër, die al 
sedert 20 november 1945 deel van de Tweede 
Kamer uitmaakte en bovendien verscheidene 
jaren ook heeft zitting gehad in internationale 
parlementaire organen. 

Als vice-premier, minister van Verkeer en 
Waterstaat en daarbij nog tijdelijk belast met 
het beheer van Zaken OveJ;?;ee, neemt hij dan 
ook een centrale positie in het nieuwe Kabinet 
in. 

Het zal bepaald niet zo zijn, dat onze fracties 
in beide Kamers het altijd voor de volle hon
derd procent met alle voorstellen of handelin
gen van de haar geestverwante ministers eens 
zullen zijn. Kamers en regering hebben elk haar 

eigen plaats en verantwoordelijkheid. De pro
blemen, welke aan de orde komen, zijn boven
dien vaak zo gecompliceerd en hebben zoveel 
facetten, dat het óók onder geestverwanten 
eenvoudig onmogelijk is, het ten allen tijde over 
alles volledig tot in finesses met elkaar eens te 
zijn. 

Zoals het er op het ogenblik uitziet, is er 
echter alle reden, het optreden van het Kabi· 
net, en van de liberale ministers in het bijzon· 
der, ook verder met vertrouwen tegemoet te 
zien. A. W. A. 
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V erl{iezingscampagne 
Roermond 

I.v.m. de Gemeenteraadsverkiezingen, die door de 
samenvoeging van de gemeenten Roermond en Maas
niet op woensdag 1 juli a.s. in deze gemeenten zullen 
worden gehouden, werd door ons een openbare verga. 
dering te Roermond belegd. Op deze zeer .druk be
zochte vergadering werd het woord gevoerd door de 
heer D. W. Dettmeijer, algemeen secretaris der Partij, 
de heer mr. dr. J. M. H. Dassen, hoofdbestuurslid en 
onze Roermondse lijstaanvoerder de heer Tony van 
Heeswijk. Voor een verslag van deze vergadering ver
wijzen wij U naar het volgend nummer van ons week
blad. 

Op maandag 29 juni a.s. zal wederom in de zaal 
,.Concordia" te Roermond een openbare vergadering 
der Partij worden gehouden. Op deze laatste bijeen
komst van de V.V.D. voor de dag der verkiezingen, zal 
het woord worden gevoerd door de voorzitter van 
onze Eerste Kamerfractie mr. H. v. Riel. 

Aanvang der vergadering 8.15 uur. 
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\'BLTBEID EN DEIIOCBATIB 

Het probleem van de overbevolking op 
drieërlei wijze benaderd 

die echter onze Moeilijke probleemstelling, 

aandacht ten volle verdient 
(A.\V.A.) Van drie lezers ontvingen wij beschouwingen, die, hoewel ze alle drie een 

ander uitgangspunt hebben, toch onder één hoofd kunnen worden ondergebracht. 
Zij hebben alle drie namelijk betrekking op het probleem van de (eventuele) over

bevolking en de met het oog daarop (eventueel) te volgen bevolkingspolitiek. 
Ir. Van Weezenbeek neemt een betoog van de heer H. D. Louwes in de Eerste 

Kamer als uitgangspunt. 
Onze Dordrechtse geestverwant is bijzonder optimistisch. Hij vermag geen aanlei

ding tot ongerustheid over toeneming van de wereldbevolking te ontdekken en 
meent die toeneming, integendeel, te moeten zien als een verblijdend symptoom van 
toenemende materiële mogelijkheden en welvaart. 

Het is niet onze bedoeling, ons in dit stadium reeds geheel in de discussie 
te mengen, maar het moet ons toch wel reeds van het hart, dat het ons wat waard 
zou zijn, het optimisme van de heer Van W. op dit punt te kunnen delen. 

Dat bijvoorbeeld de waarlijk alarmerende toeneming van de bev~lking van India 
als een "verblijdend symptoom van toenemende materiele mogelijkheden en welvaart" 
moet worden gezien, krmnen wij voorlopig moeilijk onderschrijven. Integendeel, wij 
vrezen, dat, wanneer daar geen oplossing voor dit probleem wordt gevonden (er ko
men daar iedere dag 12.000 kinderen bij), inderdaad een catastrofe welhaast onver
mijdelijk is. 

De heren Olgers en ir. Van Hasselt gaan dan ook we I van de dreigende gevaren 
der overbevolking uit. 

De heer Olgers neemt daarbij een uitlating vàn mr. E. H. Toxopeus (toen nog lid 
van de Tweede Kamer en geen minister) als uitgangspunt. 

Ir. Van Hasselt behandelt de overbevolking als zodanig en geeft ook mogelijke be
strijdingsmÛidelen aan. Vooral hier moeten wij de aandacht vestigen op het gevoe
lige terrein, dat aldus wordt betreden. 

Hier komen vragen van levensbeschouwelijke aard en van moraal op, die velen, 
eok in onze kring, bijvoorbeeld een legalisering van de abortus (zelfs al geschiedt 
die ingreep alleen door medisch bevoegden in een ziekenhuis) zullen doen verwerpen. 

Het moet echter mogelijk zijn, over ernstige vragen als deze onder geestverwanten 
eok ernstig van gedachten te wisselen. 

Wij hebben het artikel van de heer Van Hasselt dan ook eveneens gaarne opge
nomen, daarbij het betoog zelf uiteraard geheel voor rekening van de schrijver latend. 

ONZE INPOLDERINGEN EN 
DE WERELDBEVOLKING 

Ir. G. van We e zen beek, te Dord
recht, kan met het betoog, dat de heer H. 
D. Louwes blijken de "Flitsen van het 
Binnenhof" van 30 mei j .1. in de Eerste 
Kamer hield, bezwaarlijk instemmen. 

Hij schrijft dan verder: 
Ik beperk mij hier tot het eerste deel 

van zijn betoog, dat aandrong op: "een zo 
snel mogelijk doorgaan met onze inpolde
ringen, óók van de Zuiderzeepolders, in 
verband met de ontstellend snelle toene
ming van de wereldbevolking". 

In de toeneming van de wereldbevol
king vermag ik geen aanleiding tot ont
steltenis te ontdekken. 

Integendeed, wij moeten deze toeneming 
zien als een verblijdend symptoom van 
toenemende materiële mogelijkheden en 
welvaart. 

Reeds in de uitbreiding der toepassing 
van de thans bekende wetenschap en tech
niek ligt de mogelijkheid voor een 'veel
voud van de tegenwoordige wereldbevol
king, :~:ich in de toekomst een behoorlijk 
bestaan te verschaffen. 

Bovendien vordert de wetenschap in 
een tempo, dat waarschijnlijk aanzienlijk 
hoger is dan noodzakelijk zal zijn om tot 
in de verre toekomst ruimere mogelijkhe
den te blijven bieden. 

De niet-achtergebleven gebieden, waar
toe wij ons zelf nog steeds mogen reke
nen, voor zover het ons grondgebied in 
Europa betreft, zullen in de toekomst veel 
meer met voedseloverschotten dan met 
.tekorten te rekenen hebben. 

Gegeven de enorme potentiële moge
lijkheden elders, lijkt het dwaasheid een 
a~gument voor peperdure inpolderingen 
h1er te zoeken bij een "toenemende we
reldbevolking". 

Red. V. enD. 

Dergelijke inpolderingen moeten moti
veerbaar zijn voor de natie zelf, die ze uit 
belastinggelden van de eigen bevolking 
betaalt. · 

Voor zover het zwaartepunt van de aan
wending van dergelijke polders in het 
landbouwgebruik zal liggen, valt te ver
wachten dat zij volslagen onrendabel zul
len blijven. 

De daarin geïnvesteerde middelen zijn 
duurzaam onttrokken aan nuttiger be
stemmingen. 

Voor de "apocalyptische uitbarstingen" 
die de heer Louwes vreest bestaat noch 
in de gebieden van het Atlantisch Pact 
noch in Sovjet-Rusland de geringste aan
leiding in de vorm van voor de toekomst 
te vrezen voedseltekorten. 

De "achtergebleven gebieden" vormen 
meer problemen voor de vreemde bezoe
kers dan voor de eigen bevolkingen. 

Zodra het zover is, dat een bevolking 
zelf problemen heeft kunen deze door 
eigen inspanning en met passende mede
werking van buiten af worden opgelost. 

Er is geen reden zich, via welke vorm 
van chantage ook, hulp te laten afpersen 
door volken, die nog geen hulp en ver
trouwen waard zijn. 

De door eeuwenlange inspanning van de 
besten opgebouwde wetenschap en tech
niek vormen reeds een geschenk van on
schatbare waarde aan alle achtergebleve
nen. 

Ik acht het bedenkelijk, dat de heer 
Louwes in communistische ophitsing van 
primitieve gebieden aanleiding vindt hier 
tot economische inpolderingen aan te spo
ren. 

Voor zover dergelijke ophitsing een be
dreiging vormt dient zij ter plaatse te 
worden tegengegaan. 

Dure IJsselmeerpolders werken niets 
uit tegen communistische propaganda 
onder de Papoea's, in Suriname of in Fin
sterwolde. 

De waarde van landbouwgronden bene
den de zeespiegel is in oorlogstijd reeds 
een probleem gebleken. 

Een enkele welgemikte ouderwetse bom 
doet een dijk bezwijken en geeft de gehele 
polder voor geruime tijd aan de golven 
prijs. 

Vooralsnog kan het belastinggeld beter 
besteed worden aan Deltawerken, wegen-, 
bruggen- en tunnelbouw, verbetering van 
waterbeheersing en verkaveling in be
staande landbouwgebieden enz. dan aan 
kunstmatige uitbreiding van ons land
bouw areaal door zeer dure inpolderingen. 

OVERBEVOLKING, 
LIBERALISME EN 
DIRIGISME 

Onder bovenstaande kop schrijft de heer 
H. 0·1 gers, te Assen: 

Op de algemene vergadering te Vlis
singen heeft mr. E. H. Toxopeus, spreken
de over "Ruimtelijke ordening", het vol
gende gezegd (zie V. en D. van 2 mei j.l.): 
"De verwachting is, dat de Nederlandse 
bevolking omstreeks 1980 13Y:. miljoen 
zielen zal tellen en dat dan een even
wicht tussen geboorte en sterfte zal zijn 
bereikt". 

Van een andere gezaghebbende zijde -
dr Drees jr - vernemen wij een opvat
ting, die sterk van die van mr. Toxope:us 
afwijkt. In het Corr. blad v. d. Centrale v. 
Hogere Ambtenaren van 9 mei j.l. schrijft 
deze n.l.: "De bevolking van ons land 
stijgt met 1 V. miljoen per 10 jaar. Het 
aantal inwoners is nu 11,3 miljoen en zal 
in het jaar 2000 plm. 20 miljoen zijn". 

Ik laat in het midden welke cijfers juist 
zijn. Maar zij, die op grond van de cijfers 
van mr. Toxopeus geneigd zijn zich bij 
de feiten neer te leggen, omdat althans 
vanaf 1980 een stabilisering van het be
volkingsniveau verwacht zou mogen wor
den, zullen zich na kennisneming van dr. 
Drees' zienswijze opnieuw afvragen of 
het geen dringende eis is het probleem 
voor ons land in alle scherpte aan de orde 
te stellen. Wat zullen de gevolgen zijn 
van zo'n opeenhoping van mensen? 

Wij kunnen ervan overtuigd zijn, dat 
de keuzemogelijkheden aangaande de eco
nomische en sociale structuur van een 
samenleving - voor zover men hier van 
een keuze kan spreken - afhankelijk zijn 
van de bevolkingsdichtheid, en dat die 
keuzemogelijkheden bij een zeer dichte 
bevolking zeer beperkt zullen zijn. 

Ortega y Gasset heeft het ongeveer zó 
gezegd: in een land waar de mensen el
kaar voor de voeten lopen kan men alleen 
botsingen vermijden, wanneer allen ge
lijkertijd dezelfde beweging maken, d.i. 
precies in de pas lopen. 

Deze opvatting lijkt mij juist. Wanneer 
de bevolkingsprognose t.z.t. bewaarheid 
mocht worden kan in ons land anno 1980 
of 2000 zeer goed een sterk verlangen 
leven naar liberale politiek, maar de har
de feiten zullen vermoedelijk dwingen tot 
dirigisme. · 

Liberale politiek, in geestelijke en in 
economische zin, is m.i. allereerst een po
litiek, die gericht is op het handhaven en 
uitbouwen van maatschappelijke om
standigheden, waarin het liberalisme kan 
gedijen. 
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OVERHEID EN 
GEBOORTEBEPERKING 

Tenslotte zond ons, zoals reeds ver
meld, ir. R. van Ha ss eI t, te Voorst, 
ons een vrij uitvoerige verhandeling, 
waarin hij zijn visie geeft op het pro
bleem van de (eventuele) taak van de 
overheid ten aanzien van de bevordering 
der geboortebeperking. 

De wereldbevolking neemt - aldus ir. 
Van Hasselt - thans reeds toe met circa 
50.000.000 mensen per jaar, dat is onge
veer 3 mensen elke 2 seconden! Het valt 
te voorzien, dat deze bevolkingstoeneming 
nog groter zal worden, omdat de resulta
ten van de verbetering der medische we
tenschap zich ook in de minder ontwik· 
kelde gebieden steeds meer doen gevoelen 
zonder dat daar een corresponderende da
ling van het geboortecijfer mee gepaard 
gaat. Bovendien neemt het aantal vrou
wen in de vruchtbare levensperiode jaar 
op jaar toe. 

Het is duidelijk, dat deze ontwikkeling 
niet ongestraft kan blijven doorgaan, men 
kan de evenwichtswetten in de natuur nu 
eenmaal niet ongedaan maken. Wat men 
wel kan is binnen bepaalde grenzen in
vloed op het evenwicht uitoefenen. 

Zo is het mogelijk gebleken, dank zij 
techniek en wetenschap, een toenemend 
aantal mensen, zelfs bij gestegen welvaart 
te onderhouden, zij het dan ten koste van 
enorme offers aan de natuur. Het is de 
grote vergissing van vele optimistische 
demografen geweest, dat zij het beperkte 
karakter van deze evenwichtsverschuiving 
niet hebben ingezien. 

De ontwikkeling op demografisch ge
bied, zoals die zich in de laatste honderd 
jaar heeft vertoond, kan echter onmoge
lijk zo doorgaan. Ergens ligt een "bevol· 
kingsoptimum". Stijgt de bevolking hier 
boven, dan is er sprake van overbevol· 
king. Nu is het vrijwel onmogelijk dit 
optimum nauwkeurig vast te stellen, me
de omdat het behalve van geografische 
gesteldheid, aanwezigheid van grondstof
fen en de ontwikkelingsgraad van de be
woners, ook afhankelijk is van het wel
vaartspeil. 

Een rijk land heeft meer ruimte nodig 
voor woningen, wegen, parkeerplaatse~:. 
sportvelden, .recreatiegebieden enz., dan 
een arm land. Toch zijn er een aantal ken
merken van het "bevolkingsoptimum" 
aan te geven, die een benadering mogelijk 
maken. Daarom is het gewenst het be· 
grip te definiëren. 

Optimale 
bevolkingsdichtheid 

Optimale bevolkingsdichtheid is de be
volkingsdichtheid waarbij de vcrschillen
de facetten van het volksleven zich op de 
beste wijze kunnen ontwikkelen. 

M.a.w. dat de verschillende bestaans
bronnen, landbouw, industrie, handel en 
verkeer in onderlinge harmonie kunnen 
gedijen, dus zonder dat de één ten koste 
van de ander gaat of een zodanig domine~ 
rende plaats gaat innemen, dat een te 
eenzijdige bevolkingsstructuur wordt ver
kregen, dat er voldoende ruimte is voor 
recreatie en natuurschoon, dat de bevol
kingsdichtheid geen aanleiding geeft tot 
onoplosbare verkeersproblemen enz. kort
om een bevolkingsdichtheid die maximale 
kansen biedt voor de geestelijke en stoffe· 
lijke ontwikkeling van de bevolking. 

Uit het bovenstaande volgt, dat voor ons 
land de optimale bevolkingsdichtheid 
reeds ver overschreden is, immers aan de 
gestelde kenmerken wordt al lang niet 
meer voldaan. Een bevolkingsoptimum 
van 10.000.000 is waarschijnlijk al aan de 
hoge kant. 

Het is dus in hoge mate gewenst, dat 
onze bevolking niet meer toeneemt. Als er 
geen maatregelen getroffen worden leven 
onze kinderen straks in één grote steen· 
woestijn temidden van een verstikkende 
verkeerschaos, om van andere euvelen 
maar te zwijgen! (tenminste als geen on
verwachte rampen de sterfte geweldig 
doen toenemen). 

Emigratie geen blijvenáe 
oplossing 

Om de toeneming van de bevolking tot 
staan te brengen is echter geen eenvou
dige zaak. Het schijnt heel wat makkelij
ker te zijn de gemiddelde levensduur te 
verhogen, dan om het geboortecijfer te 
verlagen en dat is absoluut noodzakelijk, 
omdat emigratie nooit een blijvende op
lossing voor onze overbevolking kan zijn, 
omdat emigratie niet de oorzaak, namelijk 
het verstoorde evenwicht tussen geboor
ten en sterfgevallen, maar slechts de ge
volgen van overbevolking kan wegnemen. 

Om onze bevolking niet meer te doen 
toenemen dienen we eerst vast te stellen 
tot welke waarde het geboortecijfer zal 
moeten dalen om evenwicht tussen ge
boorten en sterfgevallen te verkrijgen. 

<vervolg op pag. 5). 
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tVervolg van pag. 4) 
Daartoe is noodzakelijk, dat het geboorte
cijfer wordt aangepast aan de gemiddelde 
levensduur. Nu zal bij een stationaire be
volking, waarbij de bevolking gelijkmatig 
over de verschillende leeftijdsklassen 
verdeeld is, bij de thans geldende gemid
delde levensduur van circa 71 jaar, het 
sterftecijfer 1000171 is ongeveer 14% be
dragen en dus moet het geboortecijfer ook 
14% zijn. 

Dat het sterftecijfer in ons land geen 14 
maar slechts 7,8% bedraagt is een gevolg 
van de naar verhouding sterke bezetting 
van de lage leeftijdsklassen, wat weer een 
gevolg is van de hoge geboortecijfers. 

Om onze bevolking op het huidige peil 
te stabiliseren is dus in de eerste plaats 
nodig, dat het geboortecijfer van circa 
21% daalt tot circa 14%. De ook dan aan
vankelijk nog optredende aanzienlijke 
overschotten kunnen misschien door emi
gratie weggewerkt worden. Op den duur 
zal er echter dan, als de overmatige bezet
ting der lage leeftijdsklasse door geboorte
daling is opgeheven, evenwicht in de be
volking ontstaan (alles in de veronderstel
ling, dat de gemiddelde levensduur niet 
verandert. 
Het terug brengen van ons geboortecijfer 
tot 2/3 van het tegenwoordige is echter 
een zware opgave, waarbij de steun van 
de overheid onontbeerlijk zal zijn. 

In hoeverre is de 
overheid bevoegd 

In hoeverre de overheid bevoegd is in
vloed uit te oefenen op de groei der be
volking is een omstreden vraag. Nog on
langs heeft prof. Van Rooijen op de stu
dieconferentie van het CNV verklaard, 
dat de overheid geen invloed op de bevol
kingsgroei kan uitoefenen, omdat de ver
antwoordelijkheid voor het aantal kinde
ren bij de gezinnen zelf ligt. 

Voor de beantwoording van deze vraag 
is het nodig onderscheid te maken tus
sen directe en indirecte overheidsbe
moeiing. Aangezien de directe invloed, 
waarbij dus de overheid de gezinsgroot
te van haar burgers zou gaan decreteren, 
inderdaad de verantwoordelijkheid der 
ouders zou aantasten, is deze in het al
gemeen verwerpelijk. Heel iets anders is 
echter of de overheid het recht heeft 
langs indirecte weg invloed op de bevol
kingsgroei uit te oefenen. Deze vraag 
moet bevestigend beantwoord worden. De 
overheid kan er eenvoudig niet buiten 
blijven en blijft er dan ook niet buiten. 

Nu doet zich in Nederland de anomalie 
voor, dat terwijl sterke, toenemende 
overbevolking een feit is, de regering 

door haar politiek juist stimulerend op 
de bevolkingsaanwas werkt. Deze sti
mulering valt weer te onderscheiden in 
een directe, o.a. bestaande in een pro
gressieve kinderbijslag, en een iJndirec
te, door belemmering van de geboorte
beperking, zowel t.a.v. het verkrijgen 
van anticonceptionele middelen, als t.a.v. 
de abortus. 

Wanneer men er van uitgaat, dat de 
verantwoordelijkheid voor het aantal 
kinderen bij de ouders ligt, volgt hieruit, 
dat de kosten van een groot gezin ook 
door. de gezinnen zelf gedragen moeten 
worden. 

Konsekwenties der 
kinderbijslag 

Wanneer de overheid door middel van 
kinderbijslag een tegemoetkoming aan de 
gezinnen verstrekt en dus bijdraagt aan 
de gezinslasten, draagt zij ook een deel 
van de verantwoordelijkheid voor de ge
zinsgrootte, wat zeker in tijden van over
bevolking moet worden afgekeurd. 

Anderzijds dient de overheid haar bur
gers dan ook in de gelegenheid te stel
len de verantwoordelijkheid voor de ge
zinsgrootte zelf te dragen, en hun de 
nodige medewerking te verlenen bij ge
boorteregeling, Daartoe behoort in de 
eerste plaats uitbreiding van, steun aan 
en propaganda voor de consulatiebureaus 
voor geslachtskunde en in de tweede 
plaats schrapping van artikel 451 van het 
wetboek van strafrecht waarbij verbo
den wordt "het openlijk of ongevraagd 
aanbieden of openlijk door verspreiding 
van enig geschrift ongevraagd als ver
krijgbaar aanwijzen van middelen ter 
voorkoming van zwangerschap". 

Dit alles is echter nog niet voldoende 
Ondanks de. beste voorlichting zullen er 
in talrijke gevallen, juist door onverant
woordelijke en domme mensen, toch on
gewenste kinderen worden verwekt, die 
als zij geboren zouden worden, tot ernsti
ge sociale gevolgen, zowel voor moeder 
en kind, als voor de gehele maatschappij 
zouden leiden. In dergelijke gevallen 
moet een wettelijk toegestane regeling 
voor abortus aanwezig zijn. Het gevaar 
voor misbruik weegt niet op tegen het 
onnoemlijk leed, dat ongewenste kinde
ren zowel aan de volksgemeenschap als 
aan de betreffende gezinnen berokkenen 
om van de ongehuwde moeders maar te 
zwijgen! Overigens behoeft men niet be
vreesd te zijn voor een aanzienlijk mis
bruik; abortus is een ernstige ingreep 
waar men zonder dwingende redenen 
niet licht toe overgaat. Bovendien zal de 
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behandelende geneesheer zijn medewer
king zonder duidelijke sociale indicatie 
in het algemeen weigeren. 

Taak van de overheid 
De wettelijke regeling zal moeten in

houden, dat de abortus slechts is toe
gestaan met goedvinden van de ouders 
en dat de ingreep alleen door medisch 
bevoegden in een ziekenhuis mag plaats 
hebben. Door het invoeren van deze 
maatregel zal waarschijnlijk een einde 
komen aan het euvel der clandestiene 
abortus en zal het aantal ongewenste 
kinderen juist van achterlijke en onver
antwoordelijke elementen, dat zowel uit 
demografisch als uit eugenetisch stand
punt funest is, aanzienlijk worden be
perkt. (Dat er door een wettelijke toe
laatbaarheid van de abortus een aanzien
lijke daling van het geboortecijfer mo
gelijk is bewijst een land als Japan, waar 
volgens De Groene Amsterdammer in 
één jaar meer dan llhmiljoen gevallen 
van abortus hebben plaats gehad. 

Resumerende kunnen wij de taak der 
overheid t.a.v. geboortebeperking als 
volgt omschrijven: de overheid onthoude 
zich van directe bemoeienis met de ge
zinsgrootte, zij stelle haar burgers echter 
in staat de veranwoordelijkheid voor de 
gezinsgrootte zelf te dragen. Daartoe is 
nodig dat belemmering van geboortebe
perking door de overheid wordt verme
den en dat integendeel een goede voor
lichting op dit gebied wordt bevorderd. 
Tevens is noodzakelijk, dat de draconi
sche maatregelen tegen de abortus wor
den afgeschaft en er een regeling komt 
waarbij deze behalve op medische. ook 
op sociale overwegingen gelegaliseerd 
wordt. Zowel met het oog op de eigen 
verantwoordelijkheid der gezinnen voor 
het kindertal, als uit demografisch oog
punt, dient de kinderbijslag te verdwij
nen. 

De voorgestelde maatregelen maken 
het mogelijk, dat de verantwoordelijk
heid voor het aantal kinderen weer ge
heel door de gezinnen zelf gedragen kan 
worden, bestrijden de clandestiene abor
tus en verminderen de bevolkingsdruk en 
daardoor de vvoningnood en bevorderen 
de volkswelvaart. 

Door de gemiddelde levensduur en de 
geboortecijfers nauwlettend te volgen kan 
de overheid het bevolkingsverloop voor
spellen en haar politiek vvijzigen als de 
omstandigheden dat wenselijk maken. 

Voorlopig zal echter alle aandacht aan 
een remmen van de bevolkingsgroei moe
ten worden besteed. Het is een levensbe
lang voor de natie! 

Bureau voor Gemeentepolitiek 
houdt zitting te Middelharnis 
Het Bureau voor Gemeentepolitiek zal 

op 30 juni a.s. (des avonds te 7.30 uur) 
voor de raadsleden wonende op Goeree 
en Overflakkee zitting houden in hotel 
Meyer te Middelharnis. 

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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Bestuur van de vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

vergaderde 
Op woensdag 17 juni j.l. kwam het be

stuur der Vereniging te Amersfoort in 
vergadering bijeen. Besproken werd o.m. 
de agenda voor het komende seizoen. 

Besloten werd wederom een aantallan
delijke en regionale bijeenkomsten voor 
onze raads- en Statenleden te organise
ren, met name in het komende najaar. 

De belangrijkste van deze bijeenkoms
ten zal ongetwijfeld zijn een tweedaagse 
studieconferentie, waarover elders in dit 
blad nadere mededelingen worden ge
daan. 

Specialisten 
in 

Corduroys 
en 

Manchester, 

o.a. bij~onder geschikt 

voor sport· en tuinkleding 

Bakker N.V. 
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Liberale 
. . 

VlSle op actuele onderwijsproblemen (VII) 

Zwaartepunt ligt bij de ouders zelf 
Niet rustig aJwachten wat de overheid zal gaan doen 

Het verheugt mij, dat men in kringen van "Volksonderwijs" met mij van oordeel is, 
dat alles in het werk moet worden gesteld om de belangstelling voor het onderwijs en 
in het bijzonder voor het openbaar onderwijs te activeren. 

Met grote voldoening stelde ik vast, dat mijn pleidooi voor meer bezinning op de 
geestelijke achtergrond van het openbaar onderwijs in onze tijd, in ruime kring weer
klank heeft gevonden en dat, zoals de voorzitter van "Volksonderwijs" heeft aangekon
digd, van die zijde stappen zullen worden ondernomen om hiertoe te geraken. 

Uiteraard ben ik het volkomen eens met de mening dat onverschillgheid der ouders 
fataal kan worden voor de openbare school. Ik wil er evenwel onmiddellijk aan toe
voegen, dat deze onverschilligheid waarlijk niet alleen wordt gevonden bij de voor
standers van openbaar onderwijs! Ook in kringen van het bijzonder onderwijs ziet 
men met zorg de b_elangstelling van de ouders voor het onderwijs afnemen. 

Wat ik in mijn vorige bijdragen heb 
bepleit, nl. bezinning· op de achtergrond 
van het openbaar onderwijs, wordt, naar 
mij uit gesprekken met voorstanders van 
de bijzondere school is gebleken, in die 
kringen terdege verstaan. Ook daar is al 
geruime tijd het probleem van de be
wustmaking der ouders van de beteke
nis van het bijzonder onderwijs aan 'e 
orde. Mijn zegslieden waren van mening, 
dat de huidige gang van zaken in hun 
kringen het ergste doet vrezen voor het 
bijzonder onderwijs. 

Voor degenen, die hebben gemeend, dat 
het grote onderscheid tussen openbare en 
bijzondere school vooral ligt in het feit, 
dat de laatste meer dan de eerste de 
school der ouders is, komt de signalering 
van de gestadige achteruitgang der be
langstelling voor het bijzonder onderwijs 
in ouderkringen wellicht als een verras
sing. Ingewijden is het al lang bekend, 
dat er ten aanzien van de belangstelling 
der ouders weinig verschil bestaat tussen 
de ouders, die hun kinderen naar de 
openbare dan wel naar een bijzondere 
school sturen. Men vindt in beide mi
lieus overtuigde voorstanders met grote 
belangstelling en daarnaast talrijke ou
ders, die zich weinig met de school en 
haar moeilijkheden bemoeien. 

Te veel onverschilligheid 
Er is veel onver::;chilligheid en maar 

weinig belangstel!- van enkelen. Het 
duidelijkst komt dit tot uiting in het ge
ringe bezoek aan ouderavonden en de 
wijze, waarop men de ouders probeert te 
bewegen deze avonden te bezoeken. 

Een ouderavond op een avond met een 
bijzondere televisie- of radio-uitzending 
wordt een volkomen fiasco. Het zelfde 
doet zich voor als er ergens "wat te 
doen is" in de stad (een veel besproken 
film, een toneeluitvoering, etc.). Niet dan 
met grote moeite kan men ten slotte een 
avond vinden, waarop de kansen voor 
een redelijk bezoek het gunstigst liggen. 
Maar zelfs dan komt men vaak bedrogen 
uit! 

Forum-avonden, voordracht, kinderto
neel, enz. zijn middelen, die worden ge
bruikt om de ouders naar de school te 
lokken. Als het zó met de belangstelling 
staat, is er terecht reden om pessimis
tisch te zijn. 

· Dan zou men bijna terugverlangen naar 
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de tijd van de bewogen schoolstrijd, ware 
het niet, dat deze aan de nationale een
heid zo ontzaglijk veel kwaad heeft be
rokkend. Ondertussen is het toch een zeer 
bedenkelijk verschijnsel, dat, wat voor 
iedere ouder een natuurlijke zaak zou 
moeten zijn, n.l. belangstelling te tonen 
voor het instituut, waar zijn kind een zo 
belangrijk deel van de vorming ontvangt, 
meer en meer verdwijnt. 

Levensachtergrond 
Omtrent de oorzaken van dit verschijn

sel bestaan talrijke meningen. Een op
somming daarvan - hoe belangrijk ove
rigens - zou mij veel te ver voeren. 
Persoonlijk meen ik, dat de oorzaak ge
zocht moet worden in het feit, dat de 
mens van nu zich steeds minder verdiept 
in zijn e i gen levensachtergrond. En dat 
nu maakt het zo ontzaglijk moeilijk om 
in ruime kring meer belangstelling te 
wekken voor het onderwijs en de school. 

Als iemand niet aan de verantwoorde
lijkheid tegenover het eigen leven en 
bestaan toekomt, hoe zou hij in staat zijn 
verantwoordelijkheid te dragen voor de 
school en voor het onderwijs, zelfs als 
er het belang van zijn kinderen mee sa
menhangt? 

Ik heb in deze en vorige bijdragen wel 
met klem betoogd, dat we naar die ver
antwoordelijkheid heen moeten en ik blijf 
ook bij die mening, maar ik ben tevens 
overtuigd, dat we daar nooit zullen ko
Il_l_en, _als niet ieder zich bezinnen wil op 
ZIJn eigen levensachtergrond. Zonder deze 
bezinnin?', die bewustmaking, zal elke be
langstellmg, hoe dan ook gewekt, voor de 
school een zwevende blijv-en, een zeepbel 
misschien, die barst bij het minste lucht
getriL 

Ik raak nu de kern van het probleem: 
alleen van de persoonlijke bewustmaking 
van de eigen levensachtergrond uit kun
nen we komen tot de werkelijke belang
stelling voor het onderwijs en de school. 

Voor iedere school geldt, dat een aan
tal ouders - bij de ene school meer dan 
bij de andere, dat hangt van verschillen
de factoren af - werkelijk belangstellend 
en meelev,end is, een aantal doet alsof, 
maar geen aanhang vormt, waarop men 
steeds kan vertrouwen en de rest zich ge
heel onverschillig toont. 

Hoe groter nu de eerste groep is, des te 
gunstiger is de positie van de school. Het 
komt er dan ook op aan juist deze groep 
zo sterk mogelijk te maken, m.a.w. het 
aantal mensen, dat zich medeverantwoor-

delijk voelt voor de school en het onder
wijs, en ook bereid is in moeilijke om
standigheden op de bres te staan te ver
groten. Een middel daartoe is, zo;ls reeds 
eerder werd opgemerkt en in de laatste 
jar.en ook herhaaldelijk naar voren is 
gebracht, de ouders dichter bij de gang 
van zaken te betrekken. Maar ... er kun
nen altijd slechts enkele mensen deel uit 
maken van e.en bestuur of commissie en 
helaas worden daartoe niet steeds de 
meest geschikte gekozen! 

Ieder, die iets weet van de wijze, waar
op op ouderavonden leden voor een 
oudercommissie worden verkozen, kent 
het verschijnsel, dat meemalen personen 
die rad van tong zijn of op de een of 
andere wijze sympathie weten te ver
werven in een cernmissie komen, terwijl 
anderen, die stellig veel meer waard zou
den zijn voor de school, er om allerlei 
niets ter zake doende redenen, buiten 
blij-l.'en. 

Een school mag zich gelukkig prijzen 
als ze terzijde wordt gestaan door een 
oudercommissie, bestaande uit personen, 
die vóór alles het belang van de school 
voorstaan! 

Steun van geestelijke leiders 

Hoewel ik er helemaal niet zo zeker 
van ben, dat bij het bijzonder onderwijs 
schoolbesturen en oudercommissies (voor 
zover dan aanwezig) alleen maar bestaan 
uit personen, die zich volledig verant
woordelijk weten voor de school en begin
selvast zijn, meen ik toch wel te mogen 
zeggen, dat dit onderwijs door de krach
tige steun van de geestelijke leiders (pre
dikanten, r.k. geestelijken) een voor
sprong kan hebben op het openbaar on
derwijs, waar, en dit zeg ik hier met na
druk, niet altijd volledig inzicht bestaat 
in de achtergrond van dit onderwijs. 

In plaatsen, waar de geestelijke leiders 
zelf gekozen hebben voor het openbaar 
onderwijs, heeft de openbare school haar 
positie gemakkelijker kunnen handhav,en 
dan in gemeenten, waar deze leiders te
gen haar in het geweer kwamen. Menige 
openbare school sneuvelde door de actie 
van een plaatselijke predikant, die voor 
alles een bijzondere school wenste. 

Meer dan één openbare school is weer 
heropgericht dank zij de strijd van en
kelen, die een klaar inzicht hadden in de 
geestelijke achtergrond van de openbare 
school en, eenmaal daarvoor gekozen, 
niet aflieten om het doel te bereik,en. Ik 
ben het volkomen eens met dr. v. d. En
de, als hij zich op het standpunt stelt, dat 
bij de organisatie en de regeling van het 
voortgezet onderwijs de ouders een be
langrijke plaats moeten innemen, maar 
kan niet inzien, dat de groep van onver
schillige ouders daarbij een moeilijkheid 
zou vormen. 

Verlies van bestaansrecht 
Wanneer inderdaad de onverschillig

heid voor het openbaar voortgezet onder
wijs bij de ouders overwegend groot is, 
welnu dan - en dit is mijn persoonlijke 
mening - verliest dit openbaar onderwijs 
zijn bestaansrecht. Natuurlijk zal de over
heid, in de geest van de grondwet, haar 
aanhoudende zorg moeten laten gaan 
over het aanwezig zijn van een voldoende 
aantal scholen voor openbaar onderwijs, 
die toegankelijk zijn voor kinder-en van 
alle gezindten, waar men met eerbiedi
ging van ieders godsdienstige overtuiging 
opgevoed wordt tot alle christelijke en 
maatschappelijke deugden. Doch dan zul
len m.i., al die ouders, op welke wijze 
kan hier buiten beschouwing blijven, toch 
te kennen moeten geven, dat zij zodanig 
onderwijs wènsen. 

Van geen overheid kan worden ver
wacht, dat zij zo maar ergens een open
bare school sticht, zonder vooraf te weten 
dat deze school ook bezocht zal worden 
door een aantal leerlingen. De voorstan
ders van openbaar onderwijs moeten 
waakzaam zijn, het initiatief durven ne
men om, waar de plaatselijke of Rijks
overheid tekort schiet, daar de aandacht 
op te vestigen. 

We moeten strijdvaardig 
zijn 

We moeten strijdvaardig zijn omdat we 
de keuze in ons leven hebben gedaan! Ik 
geloof, dat de tijd voorbij is, dat we rus
tig moeten afwachten wat de overheid 
zal gaan doen. Wij hebben in Rijk, pro
vincie en gemeenten vertegenwoordigers, 
die het openbaar onderwijs voorstaan. 

Laten we hen, overal waar dit nodig is, 
op de hoogte houden van de ontwikkeling, 
hun verzoeken de stichting van een open
bare school aanhangig te maken, als de 
overheid weifelt. 

Laten we ook deze volksvertegenwoor
digers telkens wijzen op de situatie van 
het openbaar onderwijs. Het is, naar mijn 
mening, met de openbare school gedaan, 
als haar voorstanders slechts leunen op 
de overheid. Zij moeten het initiatief in 
handen nemen en - ik herhaal het nog
maals met de grootst mogelijke klem: 
wáákzaam zijn. 

Er behoeft geen vrees voor de toekomst 
van de openbare school - of dit de la
gere dan wel de school van voortgezet on
derwijs is - te bestaan, als de voorstan
ders van deze school zich maar houden 
aan de opdracht, die hun keuze in het 
leven stelt. 

Verzetten moeten zij zich met alle 
kracht tegen een regeling, die beperking 
van de taak van de voorstanders van 
openbaar onderwijs behelst. 

Het ligt niet op de weg van de overheid 
het bij-onderwijs te bevoordelen boven 
het openbaar onderwijs: zij zou hiermee 
zelf de schoolstrijd opnieuw doen ont
branden. Het kan evenmin de taak van de 
overheid zijn het bijzonder onderwijs 
moeilijkheden in de weg te leggen. 

De overheid dient voor beide richtingen 
de meest gunstige voorwaarden te schep
pen. 

Het overigens aan beide overlatend, hoe 
van die omstandigheden te profiteren. 

J. VAN MOURIK 

UIT DE PARTIJ 
Laatste seizoen-bijeenkomst 
van de afdeling Apeldoorn 

Ter afsluiting van het seizoenwerk hield 
de afdeling Apeldoorn 12 juni een goed 
bezochte bijeenkomst waar het Tweede 
Kamerlid, mr. dr. C. W. Berkhouwer uit 
Alkmaar een interessante uiteenzetting 
gaf over de achtergronden van de afge
lopen kabinetsformatie en wat wij van 
het huidige kabinet kunnen verwachten. 

In het verloop van zijn toespraak, die 
met veel aandacht werd gevolgd, gaf mr. 
dr. Berl!;houwer als zijn mening te ken~ 
nen, dat deze regering, wanneer zij de
zelfde koers blijft varen, die nu is in
gezet, in de komende periode, waarin het 
parlement voor belangrijke beslissingen 
zal worden gesteld, veel in het belang 
van het Nederlandse volk in zijn geheel 
zal kunnen doen. 

Bij de aanvang van de bijeenkomst 
bracht de afdelingsvoorzitter, de heer J. 
Kroes, dank aan de heer A. M. de Weerd 
voor het vele werk, dat deze tijdens de 
verkiezingscampagnes in 1958 en 1959 heeft 
gedaan en bood hem namens de afdeling 
een boekenbon aan. Aan het slot van de 
bijeenkomst deelde de voorzitter mede, 
dat voor het volgende winterseizoen door 
het bestuur reeds enkele bijeenkomsten 
zijn uitgestippeld en hij sprak de hoop 
uit, dat de leden het bestuur zullen blijven 
steunen in zijn streven, het ledental van 
de afdeling nog belangrijk te vergroten. 

Afdeling Hilversum 
vergaderde 

Woensdagavond 17 juni hield de afd. Hil
versum van de V.V.D. haar jaarlijkse al~ 
gemene vergadering in het H. v. Holland. 
Uit het jaarverslag van de secretaris, de 
heer Machielsen bleek, dat het aantal le~ 
den in het afgelopen jaar een zeer sterke 
stijging heeft vertoond. 

Tot nieuwe bestuursleden werden ge
kozen: Mevr. N. la Rivière-de Vrieze, Mej. 
A. Rambonnet en de heren Ir A. van 
Brink, Mr. G. H. Fuhri Snethlage, J. Jaski 
en Mr N. 0. Vorstman. 

Tot voorzitter werd benoemd de heer 
Dr P. G. v. d. Vliet. De nieuwe voorzitter 
bracht hulde aan zijn voorganger Mr. F. 
C. Vorstman, die gedurende elf jaren de 
afdeling heeft geleid en haar tot bloei 
heeft gebracht en bood hem een cadeau 
aan. 

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. 111 768). 
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ONS SUCCES IN ROERMOND 
Het is gelukt. Bij de gemeentereedsver

kiezingen welke op I juli in Roermond zijn 
gehouden, heeft onze Partij een zetel in de 
gemeenteraad van Roermond behaald. Dat 
is een gedenkwaardig feit, want voor het 
eerst sinds het bestaan zowel van de Partij 
van de Vrijheid als van de V.V.D. hebbe~ 
wij meegedaan met een kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in de 
provincie Limburg. Wij meenden dat te 
kunnen doen op grond van de uitslagen 
van de Tweede Kamerverkiezingen van dit 
jaar en wij wisten natuurlijk in het geheel 
niet of bij een tussentijdse gemeenteraads
verkiezing als in Roermond werd gehouden 
de kiezers op ons zouden willen blijven 
stemmen. Er was temeer reden tot twijfel, 
daar de tussentijdse gemeenteraadsverkie
zing in Roermond een gevolg was van de 
samenvoeging van de gemeenten Roer
mond en Maasniel, tegen w.elke samenvoe
ging de gemeente Maasniel en haar in
woners zich tot het uiterste verzet hadden. 
Tengevolge daarvan kwamen bij de ge
meenteraadsverkiezing op I juli plaatse
lijke sentimenten naar voren, welke dwars 
door de politieke partijgroeperingen heen 
zouden blijken te lopen. De nieuwe ge
meenteraad van Roermond zal bestaan uit 
15 Roermondenaren en 8 inwoners van 
Maasniel. Dat toont al aan, dat honderden 
inwoners van Roermond-stad uit gevoel 
van sympathie voor de Maasnielsc kandi
datnn op de Maasnielse lijsten hebben ge
stemd. Naast deze hoofdstroming zijn er 
nog enige andere dingen bij deze gemeen
tere~dsverkiezing op te merket'l. De pro
testentse groepering die in de oude raad 
var: Roermond niet verteg-enwoordigd was, 
zal dat in de nieuwe raad ook niet zijn, 
daar zij niet meer dar! 350 stemmen op 
haar lijsten uitgebrecht zag, welke stem
men dus als hei' ware als weggegooid be
schouV!d kunnen worden. 

De P.v.d.A., die in de oude Roermondse 
raac! twee zetels had, zal die in de nieuwe 
raad van Roermond behouden, maar op
vallend is wel, dat zii met de Kamerverkie
zinqen van 1959 2720 stemmen behaalde 
of 16,6 %, terwiil zii met de raadsverkie
zinq van I juli 13-68 ~temmen behaalde of 
8,6 %. Wat nu onze Partij betreft: bij de 
Kamerverkiezinaen behaalden wij in 1959 
952 stemmen of 5,8 %. Bij de raadsverkie-

Zoals gebruikelijk, verschijnt ons blad in 
de vakantiemaanden juli en augustus 
tweewekelijks. 

Het eerstvolgende nummer verschijnt in 
verba.nd daarmede n i e t op 18 j u I i, 
doch w e I op 25 j u I i. 

zing, aan welke raadsverkiezing wij als ge
zegd voor het eerst medededen, 815 stem
men of 5,5 'Yo. Dat gaf dan ook "De Tijd/ 
Maasbode" aanleiding tot 't schrijven van 
de volgende passage in haar beschouwing 
over de uitslag: "Een tweede opmerkelijk 
resultaat van deze verkiezingen is het feit, 
dat de V.V.D., die tot nu toe in Limburg 
nooit aan raadsverkiezingen heeft deelge
nomen en dit thans, aangemoedigd door 
de uitslag van de laatste Kamerverkiezin
gen wèl heeft gedaan, één zetel in de raad 
van Roermond gaat bezetten. Op grond 
van de Kamerverkiezingen van dit jaar ver
wachtte de V.V.D. zeker één zetel te be-__ 
halen. Deze verwachting is volledig uitge
komen, al zullen de optimisten in de Roer
mondse V.V.D., die op twee zetels hoopten, 
iets teleurgesteld zijn door de uitslag. He1· 
stemmenaantal op de V.V.D. uitgebracht 
bedroeg 815 en wa"s derhalve meer dan 
voldoende voor één, maar ontoereikend 
voor twee zetels." 

"De Volkskrant", die kennelijk moeite 
had met het feit, dat voor het eerst in een 
gemeenteraad in Limburg een vertegen
woordiger van de V.V.D. zitting zal hebben, 
plaatsi·e de uitslag van de verkiezing op 
een binnenpagina in tegenstelling mei· vrij
wel de meeste landelijke kranten en liet 
enige dagen voorbijgaan vóór een com
mentaar in dat blad verscheen, maar dat 
commentaar loog er dan niet om. Wij 
willen het onze lezers· dan ook niet ont
houden voorzover het betreft de passage 
over de V.V.D. "Hoe ging het met de 
V.V.D. 1 Aan liberale activiteit ontbrak 
het niet, De V.V.D. had er echt zin in. Haar 
weekblad "Vrijheid en Democratie" gooi
de er een heel nummer tegen aan. Natuur
lijk kwam ook het eerste katholieke hoofd
bestuurslid naar Roermond om de liberale 
doorbraak te prediken. De V.V.D.-secreta
ris Dettmeijer kwam van Den Haag afzak
ken om de Roermondenaren deelgenoot te 
maken van zijn hoop, dat de bisschop van 
Roermond nog eens aan 
één tafel zou zitten met 
prof. Oud, een eer die 
Thorbecke indertijd ook te 
beurt moet zijn gevallen. 
De "kroonprins" van de 
V.V.D., mr. Van Riel, stak 
het slotvuurwerk af. Om 
de lijst van liberale activi-

Tijdens een lunch in Corona heeft de 
heer H. A. Korthals, minister van ver
keer en waterstaat, afscheid genomen 
rzls voorzitter van de landelijke mid· 
denstandscommissie van de V.V.D. 
V.l.n.r. de heer ]. ]. Korf!, minister 
H. A. Korthals en de heer ]. M. F. A. 
van Dijk. (Cliché welwillend afgestaan 
door "Het Vaderland"). 

teiten vol te maken: er was ook nog een 
speciale radio-uitzending, waarbij de 
V.V.D. nogmaals haar katholieke hoofdbe
stuurslid in de strijd wierp om de Roermon
denaren duidelijk te maken, dat zij nu de 
kans hadden om zich nogmaals uit te spre
ken tegen het verfoeilijke dirigisme, dat 
ons volk zo lang geteisterd heeft. Nu, on
der de nieuwe politieke verhoudingen, zo 
wilde de V.V.D. het, moest deze eerste ge
meenteraadsverkiezing na de Tweede Ka
merv~rkiezingen uitgroeien tot een aange
legenheid van veel meer dan plaatselijke 
betekenis. En nu dan maar weer naar de 
uitslag kijken. Bij de Tweede Kamerverkie
zingeJ1 behaalde de V.V.D. in het huidige 
groot-Roermond 952 stemmen en nu ...• 
815." 

Ons commentaar bij deze kennelijk zure 
druiven van "De Volkskrant": wij hebben 
bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1959 
in de provincie Limburg meer dan I 0.000 
stemmen gekregen. Wij zijn ervan over
tuigd, dat ook in Limburg de gedachte zo
als de V.V.D. die propageert, meer en meer 
veld zal winnen en wij zullen ons dan ook 
niet laten afschrikken om op passende 
wijze, en daar waar het ons goed dunkt, 
mede te doen met de verkiezingen ook in 
de provincie Limburg, ook in die gemeen
ten waar wij tot dusverre nog nooit aan 
gemeenteraadsverkiezingen hebben deel
genomen en wij spreken daarbij de hoop 
uit, dat dit succes dan even groot mag zijn 
als in Roermond het geval is geweest. 

D. W. DETTMEIJER 

ALGEMEEN SECRETARIAAT V.V.D. 

Koninginnegracht 61 • 's-Gravenhage 

Telefoon 01700 • 111768 en 114375 

Giro 67880 
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Flitsen van Het Binnenhof (I) 

De logische wijziging van de dienstplichtwet • Voorschrift vol
gens artikel 215 van de grondwet • Waarom heeft het iuridische 
geweten van de PvdA niet eerder gesproken?. Knap betoog van 
mr. dr. C. Berkhouwer • Internationale rechtsplicht tegenover de 
bevolking van Nieuw-Guinea. 

I n 1956 is artikel 199 van de grondwet 
geschrapt, volgens welk artikel 

dienstplichtigen van land- en luchtmacht 
zonder hun toestemming niet dan krach
tens e-en wet naar Indonesië, Suriname 
of de Antillen mochten worden worden 
uitgezonden. 

Die· beperking gold niet voor de zee
macht .De vloot en het koloniale leger 
waakten vroeger over het Koninkrijk bui
ten Europa en aan uit:z;ending van dienst
plichtigen te land ter verdediging van het 
vaderland werd vroeger niet gedacht. Die 
gedachte paste niet in de traditionele 
neutraliteitspolitiek • 

Na 1940 is echter de neutraliteitspoli
tiek opgeheven. Nederland werkt op de
fensiegebied samen met andere land-en in 
de NAVO, en in het kader van de ruim
telijke ontwikkeling der militaire tech
niek moeten ook de dienstplichtigen van 
de landmacht overal heen gezonden kun
nen worden. 

In 1956 zag de grondwetgever geen en
kele reden waarom in de moderne, gewij
zigde omstandigheden alleen nog voor
waarden moesten worden gesteld bij uit
zending van dienstplichtigen naar de
len van het Koninkrijk buiten Europa. 

Artikel 199 van de grondwet werd daar
om geschrapt. Maar het grondwettelijk 
voorschrift stond ook in artikel 33 van de 
dienstplichtwet. Pas in september 1958 
diende minister Staf een wetsontwerp in 
tot schrapping van artikel 33 van de 
dienstplichtwet. 

Het was e.en logisch gevolg van de wij
ziging van de grondwet en blijkens het 
voorlopig verslag op 13 oktober 1958 van 
de Tweede Kamer was dat ook de me
ning van de PvdA. Men vond alleen, dat 
minister Staf wel wat laat was met de 
consequente wijziging van de dienst
plichtweL 

• • • 
Bij. de behandeling van de wijziging 

m de Tweede Kamer op 17 juni jl., 
erkende de heer Wierda (PvdA), dat er 
in 1956 voldoende redenen waren om de 
belemmering van het grondwetsartikel 
199 op te heffen, maar hij was het er niet 
mee eens, dat de gewone wetgever kan 
volstaan met een eenvoudige schrapping 
van het corresponderende artikel 33 van 
de dienstplichtwet. 

De wetgever, zei hij, heeft hier een 
eigen verantwoordelijkheid, die kan blij
ken uit het handhaven in de gewone wet 
van een bepaling, die men uit de grond
wet heeft geschrapt, of door het opne
men in de gewone wet van een meer ge
nuanceerde bepaling. 

Op grond van deze stelling diende de 
heer Wierda zijn amendement in volgens 
hetwelk uitzending van dienstplichtigen 
buiten het Koninkrijk in Europa alleen 
zou mogen geschieden krachtens een Ko
ninklijk Besluit, dat pas drie weken na 
afkondiging tot uitvoering zou mogen 
komen. ... 
Onze geestverwant, mr. dr. C. Berk

houwer, maakte attent op artikel 
215 van de grondwet, dat zegt, dat .de op 
het ogenblik van de afkondiging van een 
verandering in de grondwet bestaande 
wetten, gehandhaafd blijv.en totdat zij 
door andere "volgens de grondwet" (!) 
zijn vervangen. 

In de grondwet is alleen een oude re
geling vervallen. Er is in de grondwet 
niet een nieuwe regeling gekomen. Om
dat na de schrapping van artikel 199 toch 
artikel 33 van de dienstplichtwet is blij
'\'en bestaan, legt artikel 215 van de 
grondwet op de gewone wetgever tweeër
lei plicht. 

In de eerste plaats is hier de plicht 
artikel 33 van de dienstplichtwet te 
schrappen. Immers, als men dit niet deed, 
dan zou het krachtens artikel 215 blijven 
gelden en dat wilde de grondwetgever 
juist niet. 

Vervolg.ens dient de gewone wetgever 
tot Wijziging over te gaan conform -
zoals artikel 215 zegt - de grondwet. 
Wanneer die plicht voor de gewone wet
gever bestaat, dan is het ondenkbaar, dat 
men dan in die nieuwe, gewone wet e·en 
bepaling zou opnemen, die in strijd zou 
zijn met de zo juist door de grondwetge
ver uitdrukkelijk afgeschafte regel. 

Het beleid van het kabinet-Drees tot 
sehrappmg van artikel 33 was dus 
volkomen juist. Deze beleidslijn werd 
mede gedekt en gedeeld door de voor
malige socialistische ministers. Ik ge
loof daarom ,aldus de heer Berkhou
wer, oot het huidige verzet van op
positionele zijde moeilijk loyaal te ach
ten is, waarbij komt dat de huidige 

juridische bezwaren wel buitenge
woon tardief zijn. 

Als het juridische g·eweten zo be
zwaard was geweest, waarom heeft 
dit dan niet eerder gesproktn? . . .. 
Tegenover het bolwerk-argument vnn 

<ie heer Wierda, zei onze geestver
want, dat men in gemoede en redelijkheid 
niet kan volhouden, dat wij door het zen
den van dienstplichtig.en naar Nieuw
Guinea een agressief bolwerk zouden wil
len oprichten tegen Indonesië. 

Overigens was op 1 oktober 1958 de 
Wester-defensieve-bolwerk-visie nog ge
heel die van de premier, dr. Drees, die 
toen zei: "dat bij de grote invloed, die het 
communisme speciaal op Java heeft ge
kregen, het prijsgeven van Nederlands 
Nieuw-<Guinea - daargelaten of daaruit 
dadelijk strijd zou voortvloeien - en het 
laten komen van de communistische in
vloed tot de grenzen van Australisch ge
bied, zou zijn het prijsgeven van een 
westelijke basispost". 

Mr. Dr. BERKHOUWER 
.... oppositie niet loyaal 

"Dit sluit in", zei dr. Drees, "dat wij 
het reeht hebben te stellen, dat dit aller
minst is e.en uitsluitend Nederlands be
lang, maar dat dit een zaak is, die van 
betekenis is voor het Westen in het alge
meen, dat Nederland zich daar hand
haaft". 

• 

H. G·ERRITZEN 
HERENMODE 

Laan van Meerdervoort 280a ·Gevers Deynootpl. 9 
Den Haag 

J/1. 
Arrow Sl1irts à I 19.75 
verkrijgbaar in 3 mouwlengtes 

Deze Burger 
stuurt u ?P ~eze wijze, in plaats van op een prentbriefkaart, zijn 

goede groetJe wt den vreemde. Prettig u te kunnen berichten dat het 
hotel eenvoudig doch ui.~ermate proper is; dat de kamers e~nvoudig, 
doch z~~r ~omfort~bel zun en dat het eten eenvoudig, doch bijzonder 
sn:akehJk ts en mun mede-gasten zijn eenvoudig doch uiterst sympa
t~!ek. Bovend~en is het landschap, zoals landschappen nu eenmaal wel 
ZtJn: eenvoudtg, doch buitengewoon aantrekkelijk: allemaal bergen 
1·ondorn. 

Hier zit ik dan en orn eerlijk te zijn: de V.V.D., de landspolitiek en 
de .. heren yan den Bergh S. J.; Korthals en Toxopeus liggen ver buiten 
m;~m beretk, achter de bergen Ik weet niet eens precies meer wie rni
ms~er Vf!n sociale zaken is. Het is eigenaardig, doch, van deze verte uit 
gezten, ts de hee: Calmeyer maar zó'n klein Staatssecretarisje en de 
heer Schrneltzer ts weggeschmoltzen uit mijn oogbereik. 

Ik heb mij .d.e krCl;nt nie~ laten na-st~ren, zodat de polsslag der va
derlandse poltttek met IJehJk met de rnune slaat. De mijne wordt danig 
gereguleerd door een JOnge weduwe v.g.h. met wie ik wel eens een 
wandeling maak, .of 's .avonds e~n kop thee drink op het terras van het 
h?tel Zelfs toen tk, wt een bnef van huis, vernam, dat de heer Beel 
mce-prestdent van de Raad van State en de heer Van Heeswijk lid van 
de ge.meente:~ad van Remunje is geworden, is Zij het gebleven, die 
het ntme muner polsen bleef bepalen, al zal ik niet ontkennen dat 
~wt beri~ht van die b.~ide uitverkiezingen die avond het alpengl~eien 
1ets gloetender deed hJken dan alle avonden voordien. 

Maar het is toch merkwaardig, dat twee uur in een vliegrnasjien en 
a!l;derhalf in de trein zulk een afstand scheppen tussen de burger en 
zun mandaatho~ders, dat ik hie: helemaal niet sta te trappelen van 
ongeduld om rnu weer te storten tn de stroomversnellingen en katarak
ten der vaderlandse politiek, en dat ik ongeduldiger ben wanneer de 
weduw~ ~e laat ?P de koffie komt, dan om te weten hoe alles gaat met 
alle metsJeS en JOngen~ van het Binnenhof, waar nu - naar ik vernam 

~en ander S on kltnkt di!~ dat van de stern van mijn vriend Cor
ne.l.tssen ~n een ander l u ?11 ter e glanst dan dat van het genie van, de 
rnu ovengens zo sympathteke, Berkhouwer Alcmariensis. 

Nog maar even zo Zaten, vindt u niet? 
W?:n~~er ik, over twee weken, mij weer tot u wend, zal dat van dich

terbu zun dan nu. Dan ben ik weer thuis en zal de weduwe voornoemd 
slechts in ~en ovaal zilveren lijstje bij mij zijn, 

Dan zal tk de heer De Quay weer op de voet volgen. 
Dan zal uw politieke denken weer zachtkens worden geleid door 
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Onze woordvoerder citeerde ook nog 
een andere uitspraak van dr. Drees op 1 
oktober 1958: 

"Daar is echter ook de verantwoorde
lijkheid van de regering en van ons land 
tegenover de bevolking (van Nieuw-Gui
nea). Men zal bezwaarlijk kunnen menen, 
dat het belang van de bevolking ermee 
gedi.end zou zijn wanneer zij aan het In
donesië van nu werd toevertrouwd, dat 
niet eens vrede kan houden met de bèvol
king van de eilanden buiten Java en 
trouwens ook niet met de bevolking van 
Java. Wij hebben dus naar onze mening 
de verplichting om naar wegen te zoeken 
om Nieuw•Guinea tot ontwikkeling te 
br.engen en tevens te komen in een inter
nationale positie, waarin het duidelijk is 
dat dit niet alleen een Nederlandse zaak 
is". 

A ls wij nu horen, vervolgde de heer 
Berkhouwer, dat het ka binet-De 

Quay niet van plan is het beleid ten aan
zien van Nieuw-Guinea te ve1·anderen, 
dan weten wij aan de hand van de rede 
van de voormalige minister-president pre
cies hoe dit beleid zal zijn. 

In dat beleid was en is wijziging van de 
dienstplichtwet geïncludeerd. 

Naar aanleiding van het betoog van 
ds. Van der Veen (PSP), zei onze geest
verwant: laat niemand zich bezwaard 
gevoelen door artikel 3 van de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens, 
waarin is neergelegd, dat ieder het recht 
heeft op leven, vrijheid en onschendbaar
heid van zijn persoon. 

Ik laat voor het ogenblik daar, dat de 
pendant van dit artikel is neergelegd in 
artikel 29 van de Universele Verklaring, 
dat ieder mens tegenover de gemeen
schap ook plichten Iran hebben ter hand
having van dit recht, hetgeen in dit ver
band natuurlijk aan de desbetreffende 
afgevaardigde is ontgaan, omdat het hier 
mede gaat om zodanige verplichting. 

Een ieder in deze Kamer zal dit recht, 
dat is neergelegd in artikel 3 van de Uni
versele Verklaring - al is er geen sanc
tie en al weten wij nog geen van allen 
hoe wij het moeten handhaven - er
kennen. 

Wat betekent echter dit grondrecht als 
men dit niet handhaaft? Zouden dan die 
Papoea's op Nieuw-Guinea óok niet dat 
grondrecht hebben? 

lviiNISTER VAN DEN BERGH 

. . . . uitstel onaanvaardbaar ...• 

H et is juist de internationale rechts
plicht van Nederland tegenover 
de bevolking van Nieuw-Guinea, 

zo besloot de heer Berkhouwer, die mee
brengt, dat het voormelde grondrecht, 
dat recht op leven, vrijheid en onschend
baarheid van de persoon, gewaarborgd 
wordt ook voor deze bevolking, die de 
weg van het stenen tijdperk naar de 
nieuwe tijd in zulk een versneld tempo 
moet afleggen. 

Ik geloof, dat indien Nederland de in
tegriteit van het territoir van westelijk 
Nieuw-Guinea wil handhaven, dit geens
zins getuigt van enigerlei vijandige ge
zindheid tegenover Indonesië. 

Men mag slechts hopen, dat Indonesië 
mede hierdoor ervan weerhouden zal 
worden zich te storten in het avontuur 
ener militaire agressie tegen Nieuw-Gui
nea. 

Het Nederlandse standpunt, vulde mi
nister Van den Bergh aan, brengt mede, 
dat het de regering mogelijk moet zijn 
instantelijk beslissingen te nemen om
trent de verdediging van dit rijksdeel in
dien de omstandigheden dit noodzakelijk 
maken. De omstandigheden kunnen zich 
zo snel wijzigen, dat er geen tijd kan zijn 
op het laatste ogenblik met een wetswij
ziging aan te komen. Onder de omstan-

(Vervolg op pag. 7, onderaan) 
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,,Het grote punt in de hele Nederlandse politiek is, of de nauwe 
hand tussen de vakorganisaties en de politieke partijen - en dat 

op langere termijn gezien - wenselijk is of niet 

Aldus Mr. H. van Riel tijdens een grote verkiezin!{srede te Roermond 

Op maandag, 29 jwli j.I., werd door onze Partij een tweede openbare 
vergadering in zaal "Concordia" te Roermond belegd. 

Voor deze tweede openbare vergadering had de afdeling Limburg 
der Partij mr. H. van Riel, voorzitter van onze Eerste Kamerfractie, 
als spreker uitgenodigd. 

Het lid van het bestuur van de afdeling Limburg der Partij, ir. H. B. 
de Jonge, heeft deze vergadering gepresideerd. 

Wij geven enkele kernpunten uit het betoog van de heer Van Riel 
weer. Zo zei spr. o.m.: 

Het gaat niet om Roermondse toestan
den, daarover is de vorige week met u 
gesproken ,het gaat nu om landelijke toe
standen en ik hoop dus, dat de kiezers 
van Roermond de gelegenheid zullen aan
grijpen om hun volle gewicht in de 
schaal te werpen. Het heeft dunkt mij 
weinig zin om vanavond te praten over 
de beginselprogramma's en wat daarme
de samenhangt. 

In het algemeen zijn dat ingewikkelde, 
vaak moeilijk te begrijpen theoretische 
betogen, die men moet kunnen hanter-en. 
Wat de mensen vooral ter harte gaat is 
d.e praktijk van de politiek, dat zijn de 
concrete vragen van alle dag waar men 
voor gesteld is, dat is het antwoord, dat 
men zou kunnen geven op een aantal 
van deze brandende kwesties aan de hand 
van het beginsel. 

Dat is dunkt mij een van de grote pun
ten, die men duidelijk in het oog moet 
houden. Het zegt niets wat iemands be
ginsel is, liever gezegd, wat hij zegt dat 
zijn beginsel is, als men niet weet hoe 
hij handelt en hoe hij denkt te handelen. 

VVD stelt het econom'"îsche 
niet voorop 

En nu staat voor mij als VVD-er vast 
en dat is mijn uitgangspunt, dat dit alles 
moet gebeur.en in de sfeer van een mens
waardige, in haar ethische grondslagen 
Christelijke samenleving. 

Dat is nu een typische VVD-eis .en 
·· ledereen die u het tegendeel vertelt, die 
jokt. Het is niet zo, dat de VVD het eco
nomische voorop stelt, dat is uitgesloten. 
Wij leven in een wereld van mensen. Het 
gaat altijd in de eerste plaats om de 
mens, om de mens op zichzelf en ook 
voor velen van ons liberalen om de mens 
in zijn betrekking tot de eeuwigheid. 

Maar dat neeemt volstrekt niet weg, 
dat men nooit passeren kan aan het eco
nomisch mogelijke .en het economisch on
mogelijke. Het geld moet er eerst wezen, 
de materiële mogelijkheden moeten er 
zijn 'en anders is alles wat m'en aan de 
mensen belooft van onwaarde en leidt de 
uitvoering van de beloften tot inflatoire 
toestanden en leidt de niet-uitvoering van 
de beloften tot gerechtvaardigde ontevre
denheid van degenen die geregeerd wor
den. 

Er is geen verschil van uitgangspunt 
eigenlijk wat dat aangaat tussen de VVD 
en de confessionele partijen. Er is alleen 
een schijnverschil en dat is dunkt mij een 
van de belangrijke dingen, die de politiek 
in Nederland op het ogenblik bepalen. Er 
zijn grote tegenstellingen, maar die liggen 
niet in dat vlak. Er is nog nooit iemand 
geweest van de confessionele partijen, die 
in de na-oorlogse jaren heeft kunnen 
aantonen, waarin nu juist het wezen lag 
van e·en Christelijk beleid in Nederland 
op sociaal-economisch gebied. 

Er bestaan veel katho1ieke denkbeelden 
op dat gebied. Er bestaan veel pro
testants-christelijke denkbeelden op dat 
gebied, maar deze denkbeelden spreken 
elkaar in veel opzichten tegen. Ook daar
in is geen eenheid. 

Ook in die kringen kunt u totaal ver
schillende theoriën hor.en verkondigen 
over de plaats van de mens in de maat
schappij, over de plaats van verschillende 
:&nenselijke groepen in de maatschappij. 
En het is geenszins zo, dat confessionele 
werknemers en confessionele werkgevers 
zoveel dichter bij elkaar staan dan ande
re werkgevers, die niet tot een van die 
politieke groepen behoren, met hun werk
nemers. 

Alle dingen spelen zich af in de sfeer 
van onderlinge menselijke verhoudingen 
en nu kan men het betreuren of niet, 
maar de mens draagt zijn karakter met 
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zich mee en tussen dat karakter en wat 
hij zegt zijn religieuze overtuiging te zijn, 
wat een geheel andere kwestie is dan of 
hij die diep innerlijk beleeft en naar bui
ten uitdrage_n kan, daar bestaat een min
der rechtlijnig verband tuss.en dan de 
confessionele partijen op zichzelf zouden 
doen verondersteUen. 

Maar als dat nu zo ligt, dan is het dui
delijk, dat het onredelijk is om te zeggen, 
dat men in de praktijk van de politiek ·en 
in de praktijk van alle dag op het ogen
blik nog een confessioneel beleid - waar 
de confessionelen 't onderling over oneens 
zijn! - op het sociaal-economische vlak 
voeren kan, dat zich in welke zin ook zou 
onderscheiden van het beleid, dat de VVD 
op zichzelf voer.en wil. 

Er is in het algemeen, geloof ik, in de 
VVD meer overeenstemming over de 
sfeer, waarin dat beleid gevoerd moet 
worden dan dat in verschillende andere 
groepen binnen de samenleving het geval 
is, ,en de wijze waarop b.v. problemen in 
het nu gecombineerde dagblad De Tijd
Maasbode belicht worden door prof. 
Duynstee en de wijze waarop bepaalde 
problemen in de Volkskrant door prof. 
Romroe belicht worden, daartussen ligt 
een heel wat aanzienlijker afstand dan 
in de wijze, waarop het Handelsblad, de 
Telegraaf, de N.R.C., of het Vaderland 
bepaalde punten bezien. Die staan in het 
algemeen heel wat dichter bij elkaar. 

Sociale rechtvaardigheid 
kansen voor iedereen ,.· 

De VVD heeft ook nog iets anders op 
haar hart .en daarvoor moet ik eerst nog 
een bijzonder punt tegenover u belichten. 
Men spreekt tegenwoordig altijd over so
ciale rechtvaardigheid. Dat is een heel 
mooi woord, maar het is een ingewikkeld 
begrip, waar men een inhoud aan geven 
moet. En nu is voor mij de inhoud van 
sociale rechtvaardigheid, dat men ieder
een zijn kansen geeft in het leven en dat 
men iedereen helpt, steunt, en dat op de 
minst opvallende wijze - dat is duidelijk 
- die zichzelf niet handhaven kan. Dat 
is sociale rechtvaardigheid. 

•Sociale rechtvaardigheid is ook, dat 
men er voor zorgt, dat de arbeider als 
mens kan leven .Ook dat is een eis van 
sociale rechtvaardigheid. 

E.en eis van sociale rechtvaardigheid is, 
dat als iemand werkloos wordt, hij niet 
direct aan "steun" wordt uitgeleverd, 
maar dat er een regeling is, die hem op 
een als mens acceptabele manier voor 
broodsgebrek behoedt. Dat zijn allemaal 
kwesties van sociale rechtvaardigheid. 

Maar een andere vraag is of onder so
ciale rechtvaardigheid valt het voldoen 
aan eisen, die zich richten tegen het in
komen of het bezit van een ander, m.a.w. 

of degeen, die geen nooddruft heeft met 
recht verlangen mag, dat een ander het 
hem nog beter gaat geven en zelf afstaat 
van datgene, wat hij op een eerlijke ma
nier heeft verkregen. 

Dat is iets wat men wel verdedigen kan 
vanuit het standpunt van een bepaalde 
groep gezien, maar het is de vraag, of 
men dat sociale rechtvaardigheld mag 
noemen. Ligt dat niet eerder in het nor· 
male vlak van de eenzijdige groepseis, 
van de groep, zoals die door de vakorga
nisaties wordt verdedigd en terecht ook 
wordt verdedigd! Maar is dat iets waar 
men het begrip sociale rechtvaardigheid 
en dan liefst nog het begrip christelijke 
rechtvaardigheid bij invoeren mag? 
Christelijk socialisme en Christelijk com
munisme zijn er al heel · lang geweest. 
De kerkgeschiedenis is er vol van. Maar 
er zijn ook tal van Christenen geweest, 
die op een heel ander standpunt stonden 
en die geen minder goede Christenen 
waren. 

De nota over het 
loon- en huurbeleid 

Laat iedereen voor zichzelf dat uitma
ken: ik wil die kant uit als Christen of 
ik wil die kant uit. Dat is e.en volkomen 
redelijke beslissing, die men als denkend 
mens voor zichzelf kan nemen. En dan 
kan die beslissing anders uitvanen dan 
wij als libera~n menen ,dat zij moet uit
vallen. Daar zal men nooit iemand over 
lastig vallen, maar hij zal het moeten 
motiveren vanuit een heldere kennis van 
zaken. 

Dit probleem gaat nu straks over 14 da
gen in de Kamer in bijzonder sterke mate 
spelen. Wij krijgen dan de grote nota 
over het Joon- en huurbeleid. In deze nota 
zitten op zichzelf merkwaardige dingen. 
Het is in de eerste plaats een moedig 
stuk. Het wijkt in vrij sterke mate af 
van het advies van de SER. 

Maar het grote punt is - en nu komt 
de toetssteen - of de harmonie in de 
confessionele fracties .en speciaal in de 
KVP zo groot zal zijn, dat die nota aan
vaard wordt. Wij horen reeds een onder
gronds gerommel . 

Het grote punt is eigenlijk in de hele 
Nederlandse politiek, of de nauwe band 
tussen de vakorganisaties en de politie
ke partijen - en dat op langere termijn 
gezi.en - wenselijk is of niet. 

Het is volkomen duidelijk, dat er vak
organisaties moeten zijn. Deze mensen 
spelen een grote rol in ons nationaal be
stel en de arbeider zou een onliberale 
dwaas zijn als hij zich niet aaneensloot 
en zijn belangen door de bekwaamste 
mensen liet vertegenwoordig-en. Maar een 
andere vraag is: Moeten zij rechtstreeks 
invloed hebben op het staatsbeleid? Ik 
ben persoonlijk geneigd deze vraag ont
kennend te beantwoorden. 

Waardedaling van ons geld 
in het geding 

"Een brandende kwestie, waarom het 
bij deze nota gaat, is de vraag: Zal een 
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aantal van deze maatregelen, in combi· 
natie genomen, al of niet tot waardeda
ling van ons geld leiden? Dat is hèt punt 
voor sommigen, anderen zullen daar an
ders over denk-en. En nu is het meen ik 
de grote verdienste van het liberale 
Eerste Kamerlid, prof. Witteveen, dat hij 
deze zaak in een groot artikel in Econo
misch-Statistische Berichten aan de orde 
heeft gesteld. 

M.i. zal dit artikel, wat de Duitsers noe
men "epochemachend" zijn en een heel 
belangrijke invloed hebben in de toe
komst. De heer Witteveen zet daarin uit
een, dat de verwezenlijking van een aan
tal van de SER-voorstellen onvermijdelijk 
leiden zal tot enige waardedaling van ·het 
geld. Dat is een buitengewoon ernstige 
zaak. 

Nog emstiger zijn de dingen, die bij de 
discussies naar vor.en zijn gekomen. De 
heer Tinbergen, collega van de heer Wit
teveen en overtuigd socialist, heeft n.l. 
twee stellingen ontwikkeld. De eerste 
stelling was: Och, die vergeten groepen, 
die van deze bescheiden inflatie lijden 
zijn zo klein in aantal geworden! Dat is 
een stelling, waarop ik dadelijk terug
kom. De tweede stelling was: Ja, als je 
niet doet wat de arbeiders eisen, dan be
vries je de nationale inkomstenverdeling 
en dat is voor de vakorganisaties alleen 
acceptabel voor het moment, als zij weten 
dat verde1·gaande eisen op het gebied van 
inkomstennivellering in de toekomst zul
len worden ve1wezenlijkt. 

Hier wordt een politieke stelling door 
een hoogleraar ontwikkeld, die het betoog 
van prof. Witteveen in geen enkel opzicht 
weerlegt, integendeel de theoretische 
juistheid daarvan implicite deels erkent, 
wat het economische cijfermatige gedeel
te betreft. Prof. Bosman, katholiek hoog
leraar, heeft later een paar kleine cor
recties gebracht, maar kan zich in wezen 
met het economische deel van het betoog 
van prof. Witteveen ook verenigen. 

Nieuwe aanval op de 
vergeten groepen 

Nu de zaak van de vergeten groepen. 
Die heeft mij bijzonder bedroefd en ge
ergerd. Die vergeten groepen zijn n.l. vol-· 
strekt niet klein. In de eerste plaats is 
een groep nooit klein als het gaat om 
een kwestie van rechtvaardigheid. In de 
tweede plaats, het toelaten van een ge
sanctioneerde vorm van inflatie als min 
of meer bewust gekozen beleid is een vol
strekte ondermijning van de bezitsvor
mingsgedachte, juist voor de kleine man, 
die zijn bezit in guldens zal beleggen. In 
de derde plaats is dat kleine aantal niet 
waar. Het is geloof ik een wetenschap
pelijke vergissing. 

Er zijn honderdduizenden mensen in 
Ned,erland, die spaargeld hebben en voor 
wie dat spaargeld belangrijk is. Dat zijn 
o.m. de mensen, die pensioenen hebben 
van particuliere ondernemingen. Die par
ticuliere ondernemingen kunnen niet zon-

(Zie vervolg pag. 4) 
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der meer deze pensioenen verhogen, want 
daar zijn de pensioenfondsen lang niet 
altijd toereikend voor. Dat zijn de hon· 
derdduizenden mensen, die van particu
liere ondernemingen, die vaak al niet 
meer bestaan, lage pensioenen hebben uit 
het verleden. 

Zulke mensen hebben een lijfrente of 
een levensverzekering gekocht in de tijd, 
dat zij behoorlijk verdienden als zij daar 
de kans voor kregen. Al die inkomens 
gaan in koopkracht achteruit. Het be
tekent dus een aanval op de positie van 
de kleine middengroepen en de boven· 
laag van de arbeiders, al die mensen, die 
zelf iets bijeengespaard hebben. 

Zwak punt bij de 
huurverhoging 

Een zwak punt in de regeling, zoals die 
hier in concreto op tafel ligt, is voorts 
dunkt mij dit: De regeling zegt, dat zij 
de huurverhoging beperken wil voor alle 
woningen (of niet doorvoeren) die f 9.
of minder in de week doen en daarnaast 
geeft de nota een minimum-compensatie 
voor de huurverhoging van f 4.- in de 
steden en f 3.50 op het platteland. Een 
compensatie die iedereen krijgt. 

Dat betekent dus, dat iedereen, die het 
geluk heeft - want lang niet alle huizen 
die vóór 1918 zijn gebouwd zijn krotten, 
er zijn in ons land tienduizenden voor
treffelijke woningen, die juist tussen 
1907 en 1914 gebouwd zijn, woningen, die 
vaak meer ruimte bieden dan de moder
ne woningen - iedereen die een derge
lijk huis heeft, behoeft eventueel geen 
huurverhoging te betalen, maar hij ont
vangt wel een compensatie van minimaal 
f 4.-. 

Daar kan een sociaal onrecht in zit
ten. Dat betekent n.l., dat de afstand 
tussen de geschoolde en de ongeschoolde 
arbeider kleiner wordt. In de eerste 
plaats moet de geschoolde arbeider die 
misschien als regel in een wat duurder 
huis woont, dat compensatiegeld gebrui
ken om zijn huurverhoging te betalen, de 
ander kan het houden. 

Het tweede onrecht is, en dat is toch 
wel een groot onrecht, dat de jongeren, 
die in het algemeen in de dure huizen 
moesten trekken, wel huurverhoging te 
betalen krijgen, maar dat ouderen, die al 
jarenlang weinig huur betaald hebben 
omdat zij het voordeel hadden van een 
oude woning, dat die mensen geen huur
verhoging hoeven te betalen. 

Ik begrijp dat niet helemaal, al vind 
ik het op zichzelf aantrekkelijk, dat de 
laagstbezoldigden in loon vooruitgaan! 
Er zal zeker een toelichting op gegeven 
worden en ik kan toch in dit stuk als 
geheel de hand van onze liberale minis
ters herkennen. Ik veronderstel zulks 
tenminste. Zoals ik al gezegd heb, het 
stuk getuigt van een zekere vastberaden-

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). 

heid, die vóór de verkiezingen van 1959 
niet aanwezig was. 

De radertjes van 
Berghuis en Romme 

Er is nog iets anders in dit verband. 
De voorzitter van de AR heeft 't ook ge
had over dit nieuwe kabinet en heeft 
toen gezegd: Het is een kar met vier 
raderen, zo'n kabinet, een wagentje, en 
daarbij is de VVD het vierde rad aan de 
wagen. Want die drie andere raderen, 
dat zijn de confessionele partijen, die 
werken allemaal, dat weet men nu, zo 
prachtig samen. 

Wij hebben dat nooit gemerkt, maar in 
elk geval, dat is dan zo. De heer Romme 
heeft daarop gereageerd met te zeggen 
(die zag zich geloof ik tekort gedaan): 
Neen, het zijn er geen vier, maar zes. 
Die dacht dan zeker drie KVP-raderen en 
drie kleine radertjes van de anderen. Dat 
moesten er geen vier zijn, maar het 
moesten er zes zijn, vijf of zes. Dat zijn 
nu toch wel heel onverstandige verge
kingen. 

Ik herinner u er aan, dat wij in 1956 
begonnen zijn met de bestedingsbeper
king, een zeer onaangename affaire, en 
dat de heer Zijlstra, de tegenwoordige 
minister van Financiën, toen al in het 
ministerie zat. Hij draagt daar mede de 
volle verantwoordelijkheid voor, niet al
leen voor die bestedingsbeperking, maar 
ook voor het vastlopen van de zaken. 

En wanneer ik daar nu zo aan terug
denk, dan kan het mij toch niet helemaal 
bevredigen, dat minister Zijlstra nu mi
nister van Financiën is. Ik heb groot res
pect voor de geleerdheid van de heer 
Zijlstra, ik geloof ook, dat hij een hele 
flinke man is, die precies weet wat hij 
wil, maar het is de vraag of hij altijd 
resoluut genoeg wil, resp. of hij in zijn 
willen altijd vrij genoeg is. 

Het vertrouwen in dit kabinet in de 
brede liberale kring zou nog groter zijn 
geweest, lijkt mij, als prof. Witteveen 
minister van Financiën geworden was. 
En tot de voorzitter van de AR zou ik 
willen zeggen: Het feit, dat uw partij 
door voor mij niet doorgrondbare om
standigheden, zo merkwaardig bevoor
deeld is bij de kabinetsformatie, n.l. dat 
twee partijen, die kleiner zijn dan de VVD 
- de AR en de CH - en die allebei nogal 
verliezen geleden hebben bij de laatste 
verkiezingen, terwijl de VVD daartegen
over sterk vooruit is gegaan, twee zetels 
in de sociaal-economische sfeer hebben 
gekregen en de VVD géén één, wees daar 
nu gelukkig en tevreden mee, accepteer 
dat, maar ga u niet verhovaardigen door 
de VVD voor het vierde rad aan de wa
gen uit te maken. 

Kijk, dat zijn van die eigenaardige 
verschijnselen. Wanneer men op samen
werking aangewezen is, en zo ligt het 
toch op het ogenblik wel, Iaat men dan 
zo nodig op zakelijke punten van me
ning verschillen, maar Iaat men niet 
proberen om te doen wat men geloof ik 
op militaire academies noemt "puntjes 
kaaien", Dat is een klein beetje gevaar
lijk. 

Een liberaal ergert zich niet zo snel, 
hij kent zijn mensen, maar ik heb u al 
gezegd, er zijn verschillende verschijnse
len, die de confessionele partijen tot be
scheidenheid zouden kunnen stemmen. Zii 
kunnen misschien geloven - ik neem 
dat niet aan - dat zij ons politiek te slim 
zijn af geweest, maar dan zou het een 
staaltje van bescheidenheid zijn, om ons 
niet met die suppositie te confronteren. 
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over het Perscommentaren 
succes van de V. V.D. 

• Roermond ln 

* Het Parool (soc.): 

V.V.D.-ER IN DE RAAD. 

"Uit de verkiezingsuitslag kan worden opgemaakt, dat tal van Roermondse 
stemmen naar Maasnielse kandidaten zijn gegaan. Er werden n.l. 8 kandi
daten van de drie Maasnielse lijsten gekozen en 13 van de drie R.K. Roer· 
mondse li,jsten. De V.V.D. heeft met haar ene zetel haar intrede in de Lim· 
burgse gemerntepoUtiek gedann." 

Het Vrije Volk (soc.): 

EERSTE V.V.D.-RAADSLID IN DE PROVINCIE LIMBURG. 

"Voor het 'eerst in de geschiedenis van dit gewest is er een V.V.D.-er in de 
raad van een Limburgse gemeente gekozen." 
"De uitbreiding van de raad met 2 zetels is dus voor de helft aan de R.K. 
lijsten en voor de helft aan de V.V.D. ten goede gekomen. Het ~erste V.V.D.· 
raadslid in Limburg is de heer A. van lleeswijk." 

N.R.C. (lib.): 

UITGEBREID ROERMOND 
KOOS ZICH EEN GEMEENTERAAD. 

Eén zetel voor de liberalen. 

"Bij de gisteren te Roermond gehouden gemeenteraadsverkiezz'ngen heeft de 
V.V.D. één zetel t•erworven. Het was de eerste keer, dat de V.V.D. aan een 
raadsverkiezing in de provincie Limburg deelnam." 

Het Vaderland (lib.): 

ROERMOND GING NAAR DE STEMBUS. 
V.V.D. verwierf haar eerste Limburgse raadszetel. 

"De nieuwe 23 leden tellende Roermondse raad zal bestaan uit 20 vertcgen· 
waardigers van 5 R.K. groeperingen, 2 vertegenwoordigers van de P.v.d.A. en 
1 V.V.D.·er, Deze ene V.V.D.·er zal plaats nemen op de eerste gemeenteraads· 
zetel, die de V.V.D. sinds haar oprichting in Urnburg heeft verworven", 

: Algemeen Handelsblad (lib.): 
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V.V.D. HAALT ééN, P.v.d.A. TWEE ZETELS. 

.. De V.V.D., die voor het eerst aan raadsverkiezingen in Roermond deelnam, 
belwalde 815 stemmen, wat ruim genoeg was voor één zetel (de kiesdeler was 
687 ), de P.v.d.A. 1368 stemmen (vorige raadsverkiezingen 1340 stemmen). Bij 
de Kamerverkiezingen in maart van dit jaar kregen de V.V.D. en de 
P.v.d.A. in Roermond en Maasniet resp. 952 en 2720 stemmen. Verhoudings
gewijs ook ten opzichte van de vorige raadsverkiezingen heeft de P.v.d.A. 
verliezen geleden." 

Trouw (a.r.) : 

EERSTE IN Lil\ffiURG. 
V.V.D.-zetel in raad van Roermond. 

.. De V.V.D. heeft haar eerste raadszetel in de provincie Limburg gekregen. 
Bij. de verkiezingen, die gisteren gehouden zijn in Roermond, behaalde deze 
partij 815 stemmen. Het wns de eerste maal, dat zij in Limburg aan raads· 
verkiezingen deelnam." 
"De protestantse groep, die ln:i de rorige raadsverkiezingen 482 stemmen 
/,ehaalde, kreeg er nu 350." 

Telegraaf (onafh.): 

V.V.D. KRIJGT ZETEL IN ROER~IOND. 

,,In de nieuwe gemeenteraad van Roermond zal tenminste één V.V.D.-er zitting 
hebben. De P.v.d.A. bleef volgens de voorlopige telling op het oude aantal 
van 2 zetels en de overige 20 zetels waren verdeeld over Katholieke groepen. 
De protestants·christelijke groepering slaagde er ook ditmaal niet in een ver· 
tegenzvoordiger in de raad te krijgen. 

Worden deze tussentijdse verkiezingen inderdaad gezien als een toets voor 
het politieke klimaat in ons land, dan is het voor de zittende regering zeker 
niet ongunstig uitgevallen. Vooral de P.v.d.A. heeft deze gemeenteraadsver
kiezing (die noodzakelijk is geworden wegens samenvoeging van de ge
meenten Maasniel en Roermond) willen maken tot een uitspraak over de 
landelijke politiek. Het gegeven antwoord is des te veelzeggender, nu de 
V.V.D. - voor het eerst deelneemt aan de regering en voor het eerst ook 
hier in Roermond met kandidaten bij een gemeenteraadsverkiezing aanwezig 
- volgens de voorlopige telling één zetel heeft toegewezen gekregen." 
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(;roningse raadsleden kwamen 

bijeen en bespraken actuele 

vraagstukken der gemeentepolitiek 

Toezicht van Gedeputeerde Staten vond 
niet altijd instemming 

"Onze raadsleden staan in onze Partij mede in de voorste rij; zij zijn in de gemeen
ten onze voorposten. De wijze waarop zij de belangen der gemeente naar liberale be
ginselen behartigen is mede bepalend voor de invloed van de V.V.D. 

De kiezers zien allereerst naar het werk van de raadsleden, meer dan men wellicht 
denkt. Het is van groot belang, dat de V.V.D.-raadsleden vooral hun activiteiten richten 
op een alleszins behoorlijk verzorgingspeil in de gemeente en in niet mindere mate op 
een volkomen verantwoord financieel beleid', aldus mr. H. S. Siebers, vice-voorzitter 
van de Vereniging van Staten- en Raadsleden van de V.V.D., op de op 26 juni 1.1. te 
Groningen gehouden bijeenkomst van de provinciale afdeling van genoemde vereni
ging. 

Staten- en Raadsleden uit 14 gemeenten 
waren aanwezig, alsmede de heer K. H. 
Brandt, directeur van het Bureau voor 
Gemeentepolitiek van de Vereniging. 

De heer Siebers ving zijn rede aan met 
erop te wijzen, dat de toename van het 
aantal V.V.D.- Staten- en Raadsleden in 
1958 en de uitbreiding van de Tweede 
Kamerfractie van de V.V.D. in maart l.I. 
het bewijs is, dat men in steeds breder 
kring weer vertrouwen stelt in de liberale 
beginselen. Beleidvol en vastberaden 
.dient nu opgetrokken te worden ter ver
-floging van het algemeen welzijn van ons 
:'t'olk. 

Vervolgens stond spreker stil bij de 
.taak onzer raadsleden. Wij zullen, aldus 
de heer Siebers, niet alleen onze krach
ten onvermoeid moeten inspannen om 
·het bij de laatste verkiezingen in onze 
partij gestelde vertrouwen geheel te be
houden, wij zullen o.ns ook moedig en 
voortvarend dienen te betonen om dat 
vertrouwen in steeds meer en grotere 
kringen van ons volk te verbreiden. 

Na deze openingsrede hield de heer 
Brandt een beknopte inleiding over en
kele aangelegenheden, welke in verschei
dene gemeenten thans aan de orde zijn. 
In het bijzonder wijdde hij aandacht aan 

.de tarieven voor gas, elektriciteit en wa
ter, alsmede aan een tweetal gemeente
lijke belastingen. 

· ·· Hij betrok daarbij het aanhangige wets
ontwerp betreffende de financiële ver
houding Rijk-Gemeenten. 

Tijdens de gevoerde discussies kwam 
naar voren, dat - naar verluidt - onge
veer 40 gemeentebesturen in de provincie 

E. H. Huizenga 
te 't Zandt (Gron.) overleden 

Groningen bij G.S. zijn uitgenodigd ter 
bespreking van de ingediende begroting-
1959. Over het algemeen had men daar
bij de indruk gekregen, dat G.S. zich nu 
en dan instellen op het maken van op
merkingen over betrekkelijk kleine za
ken. 

Verscheidene aanwezigen bleken over 
dit deel van het toezicht op de gemeente
besturen door G.S. geenszins opgetogen 
te zijn. 

Uitvoerig stond de vergadering stil bij 
de circulaire van de minister van Volks
huisvesting en Bouwnijverheid van 22 

juni 1959 (Afd. S.G. - MG 59-9) inzake 
premiebouw. 

Een bespreking van het pro en contra 
van de opheffing van de industrieschap
pen in de provincie Groningen nam even
eens een behoorlijke tijd in beslag. 

Een ander punt, dat in de volle be
langstelling der vergadering stond, was 
de sluiting van de gemeentesecretarie op 
de zaterdagmorgen. Uit de vergaderiJ1g 
wees men op de consequenties van die 
sluiting t.a.v. de andere diensttakken. 

Enkele aanwezigen zouden bereid zijn 
voor een bepaald tijdvak een proef te 
nemen. Andere leden waren van oordeel, 
dat de overheid niet in de eerste plaats 
is geroepen om een vijfdaagse werkweek 
te propageren. 

UIT DE 
Dageliiks Bestuur der Partii 

vergaderde 
O.m. kwamen enige mutaties 

aan de orde 

Zaterdag 27 juni j.l. kwam het Dage
lijks Bestuur der Partij in vergadering 
bijeen. Onderwerp van bespreking was 
o.m. de vacature van het penningmees
terschap der Partij, aangezien de heer 
Sidney van den Bergh in verband met 
zijn benoeming tot minister van Defensie 
deze functie heeft neergelegd. Tot door de 
Algemene Vergadering in de vacature zal 
zijn voorzien, heeft het lid van het 
Hoofdbestuur der Partij, de heer ir. F. 
W. C. Blom, te Rotterdam zich op ver
zoek van het Dagelijks Bestuur bereid 
verklaard, het penningmeesterschap 
waar te nemen. 

Voorts heeft de heer mr. E. H. Toxo
peus zich in verband met zijn benoeming 
tot minister van Binnenlandse Zaken ge
noodzaakt gezien zijn lidmaatschap van 
het Hoofdbestuur neer te leggen. Deze 
vacature zal voorlopig niet worden ver
vuld. 

In de vacature van het voorzitterschap 
van de Landelijke Middenstandscommis
sie der Partij, ontstaan door het bedan
ken van drs. H. A. Korthals in verband 
met zijn benoeming tot minister van 
Verkeer en Waterstaat, heeft het Dage
lijks Bestuur op voordracht van de LMC 
benoemd de heer J. M. F. A. van Dijk te 
Amersfoort. 

Hiernevens besprak !let Dagelijks Be
stuur nog een aantal zaken van huis
houdelijke aard. 

Bureau voor Gemeentepolitiek 
hield haar derde zitting 

Vruchtbare besprekingen in Middelharnis 

In een tijdsbestek van enkele weken 
hield het Bureau voor Gemeentepolitiek 
van de Vereniging van Staten- en Raads
leden zijn derde zitting en wel op 20 juni 
j.l. 'te Middelharnis voor de leden der ver
eniging gevestigd op Goeree en Over-
flakkee·. · 

Het eerste onderwerp, dat ter sprake 
kwam, was 't voorgenomen uitbreidings
plan van Ouddorp. Tegen dit plan opperde 
men bezwaar, aangezien volgens dit plan 
gronden, waarop thans voornamelijk de 
zgn. grove tuinbouw wordt uitgeoefend, 
zullen bestemd worden voor recreatie
doeleinden. 

Geklaagd werd over het feit, dat de 

Zondagavond 28 juni overleed in het 
Diakonessenhuis te Groningen in de 
ouderdom van 70 jaar, de heer E. H. 
Huizenga, voorzitter van de afdeling 
't Zandt (Gron) van de V.V.D. 

KONING BOUDEWIJN IN ONS LAND 

Tot verleden jaar was de heer 
Huizenga tevens lid van de gemeenteraad 
van 't Zand. 

Ook is de overledene jarenlang be
stuurder geweest van de Boerenleen
bank aldaar. 

Verder was de heer Huizenga een 
vooraanstaande figuur bij de koudbloed
trekpaardenfokkerij. 

Donderdag 2 juli heeft onder grote be
langstelling de teraardebestelling te Zijl
dijk plaats gevonden. 

Dat hij moge rusten in vrede ! 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
Met een hoofd.se handkus begroet de Belgische vorst onze koningin. ____________________________________ J 
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PARTIJ~ 
nog steeds bestaande klassificatie op 
Goeree en Overflakkee in sterke mate 
bijdraagt tot het permanente tekort aan 
onderwijzend personeel, vooral bij het LO. 

De geldende tarieven voor gas, water 
en elektriciteit kwamen aan de orde, 
doch ook de woningbouw en de verkoop 
van woningwetwoningen stonden ten vol
le in de belangstelling. 

De aanwezigen, wonende in acht van 
de dertien gemeenten, waarin Goeree en 
Overflakkee is ingedeeld, deden een ern· 
stig beroep op het bestuur der Vereniging 
om te willen bevorderen, dat een vaste 
oeververbinding tussen Middelharnis en 
Hellevoetsluis ten spoedigste tot stand 
komt, zulks ter vervanging van het be· 
staande veer. Bij deze bespreking ·wees 
men op de thans geldende hoge veer· 
tarieven. Zolang de bedoelde brug nog 
ontbreekt, verlangde men een sterke ver
laging dezer tarieven, waarbij de gedach
te uitging naar tarieven, welke ongeveer 
gelijk zijn aan die, verschuldigd voor de 
overvaart Vlissingen-Breskens. 

De eerstvolgende zitting van het Bu
reau op Goeree en Overflakkee zal plaats
vinden op 4 november a.s. 

Wat aan de 

gemeènteraadsverkiezingen 

te Roermond vooraf ging 

't 
' 

In verband met de samenvoeging van 
de gemeenten Roermond en Maasniel 
was het noodzakelijk, dat in deze twee 
gemeenten een nieuwe gemeenteraad 
zou worden gekozen. 

Door de V.V.D. werden twee openbare 
vergaderingen in Zaal "Concordia" te 
Roermond gehouden . 

Op de eerste vergadering, gehouden Olf 
dinsdag 23 juni j.l., werd het woord ge• 
voerd door de algemeen secretaris del' 
Partij, de heer D. · W. Dettmeijer, door 
ons Maastrichts Hoofdbestuurslid, mr. dr. 
J. M. H. Dassen, en door de plaatselijke 
lijstaanvoerder, de heer Tony van Hees
wijk. 

D.e heer Dettmeijer, de eerste spreker 
op qeze vergadering, sprak een kort pro
pagandistisch woord, waarir> hij er de 
nadruk op legde, dat het thans de eerste 
maal was, dat de V.V.D. in de provincie 
Limburg aan gemeenteraadsverkiezin
gen deelnam. 

Ons Hoofdbestuurslid, mr. dr. J. M. H. 
Dassen, belichtte voornamelijk de positie 
van de katholiek in de V.V.D. 

De derde spreker van deze avond, onze 
lijstaanvoerder, de heer Tony van Hees
wijk, behandelde enkele punten, speci
fiek op het terrein van de Roermondse 
gemeentepolitiek 

De verschillende vragen, welke naar 
aanleiding van het gesprokene werden 
gesteld, werden door de heer D. W. Dett
meijer na de pauze beantwoord. 

Door afwezigheid van ons afdelingsbe
stuurslid, ir. H. B. de Jonge. uit Roer
mond, stond deze vergadering onder lei
ding van de heer C. Bongaarts. 

V.V.D.-commissie 
noorden des lands vergaderde 

Onder voorzitterschap van de heer R. 
Zegering-Hadders, en in tegenwoordig
heid van de overige leden van de Tweede 
Kamer, die in het Noorden wonen t.w. 
prof. S. Korteweg en mr. B. P. van der 
Veen kwam dezer dagen de advies· 
com~issie voor het Noorden des lands 
in een bespreking van het zo actuele 
vraagstuk "economische achterstand van 
het Noorden" b Groningen bijeen. 

O.m. werd gesproken over de te nemen 
maatregelen ten behoeve van de industri
alisatie mede gelet op de zesde Industri
alisatienota, waarbij tevens aandacht 
werd geschonken aan het vraagstuk van 
de loonklassificatie en de verbindingen. 

De commissie komt in september op· 
nieuw bijeen. 

Nieuwe afdeling te Hillegom 
Zoals wij reeds eerder berichtten is 

thans ook in Hillegom een afdeling der 
,Partij opgericht. 

Het voorlopig bestuur is als volgt sa
mengesteld: 

Voorzitter: J. van Rede; secretaris: J. 
Hamberg, Stationsweg 212; pennlngm.: 
Mevr. H. A. Metzlar-de Jonge. 

Deze nieuwe afdeling telt th;ns reeds 
bijna 60 leden. 
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Prestatiebeoordeling van de ambtenaar, 
te verwachten regeringsdaden, 
wereldburgerschap en een protest 
_ Op hetgeen lezers .?n.s schreuen ouer het probleem uan de o!Jerbc>uolking 
en de eventuele bestrydzng daaruan, ontvingen wij verscheidene reacties zo~ 
mede .~en repliek van ir. Van Weezenbeek op onze aantekening, voor ;over 
het zyn betoog betreft. Wij zullen dit onderwerp echter tot het !Jolgende 
nummer moeten laten en eerst enkele anderen. over andere onderwerpen, aan 
het woord laten. 

Daartoe behoort in de eerste plaats een dupliek uan de heer M. Nypels, te 
An:s!erd~m, oud~hoofd .uan de afdeling Organisatie en Efficiency van het 
Mmzstene uan Economzsche Zaken, op de repliek uan de heer A. H. W. 
Hellemans, te Groningen. 

De heren Hellemans en N ypels discussieerden, naar men zich zal herinne~ 
ren, in ons blad ouer een door de heer Hellemans uiteengezet (nieuw) 
systeem uan mogelijke prestatie~beoordeling van de ambtenaar. 

.J?e Nypels zond ons thans nog een laatste reactie zijnertijds. doch 
WIJ gaan gaarne akkoord met zijn uoorstel, in ons blad deze discussie nu te 
sluiten. Mocht de heer Hellemans nog de behoefte geuoelen tot nadere reac~ 
ties zijnerzijds, dan wil hij zich verder wel rechtstreeks richten tot de heer 
M. Nypels, Nolensstraat 290. Amsterdam. 

De kans van de 
ambtenaar 

De heer M. N y peIs schrijft ons: 

Waar de redaktie van Vrijheid en De
mocratie mij in de gelegenheid stelt op 
de repliek van de heer Hellemans op m~in 
aantekeningen bij zijn artikel over het 
hierboven aangehaalde onderwerp mider 
in te gaan, maak ik hiervan, onder dank
zegging, gaarne gebruik. 

Het spijt mij, dat het door mij genoem
de Bur. v. Organ. Onderz. i.d. Rijksdienst 
er niet toe overgegaan is een belangstel
lende als heer H. enig inzicht te geven 
in de prestatie-beoordeling van de amb
tenaar. De motieven hiertoe kan ik niet 
beoordelen. Wellicht de tijdsfactor. Een 
berichtje was dan echter wel goed ge
weest. 

Verder wil ik recht zetten de indruk 
die volgens heer H. gewekt zou zijn, dat 
ik geen gelegenheid tot het toepassen van 
de z.g. zelfwerkanalyse zou hebben. Ik 
sta n.l. volledig en dagelijks midden in 
de praktijk van het bedrijfs-organisato
risch werk. Maar het lijkt mij nuttig pre
cies vast te houden aan het probleem 
waar het om gaat. Dit is de uren-verant
woording, als basis voor de prestatie-be
oordeling van het werk van de ambte
haar, waardoor deze .,zijn kans gegeven 
zou worden". En deze stelling heb ik 
afgescheiden of ik tot het toepassen va~ 
de zelfwerk-analyse in het bedrijfsleven 
in staat ben, als ondeugdelijk afgewezen. 

En nu vind ik in de repliek van heer H. 
•ergens een weerlegging van de argu
III.enten, die mijn standpunt steunden 
waaruit ik meen te mogen opmaken da't 
h!i hier~ede .instemt. Een bevesti~ing 
biervan z1e ik m de zinnen: 

.,Voor vele categorieën lagere ambte
naren is het toepassen van de tijdsfactor 
gebruikelijk. Naarmate de rang hoger 
wordt, vervalt deze wijze van beoorde
ling". 

.,Deze factor (tijd) wordt door mij be
~chouwd als. een in vele gevallen waar
èlevol hulpmiddel om de prestatie te be
~ordelen". 

De heer H. ziet de zelfwerk-analyse als 
-een stimulans om tot een redelijk peil 
:van efficiency te komen. 

In mijn betoog heb ik o.a. over de ver
schillen in geaardheid van het werk in 
functies en rangen der ambtenaren 'ge
s~hrev~n en voor het materiële werk de 
bJdmetmg a!s hulpmiddel niet afgewezen. 
~aar dan, m deze zin slechts over een 
sbmulans sprekende, wordt de strekking 
van het oorspronkelijke artikel van de 
heer H. wel een geheel andere en zou de 
formulering ook anders moeten zijn bij-
voorbeeld: ' 

.,~aat de ambtenaar zich bij zijn werk 
bezmnen op de tijdsJndeling, zodat, bin· 
~~n het speciale kader van het ambte. 
hJke werk, tijdsverlies voorkomen wordt 
wan~ o~k hier is tijd geld, gelijk in het 
parbcuh~re bedrijfsleven". 

En dan'is dit een opmerking waar na• 
tuurlijk "iets in zit". 

Vlag en lading 

Dan echter dekt de vlag de lading niet 
meer. Het "hulpmiddel" ter "stimulering" 
van de arbeidsprestatie kan moeilijk cen
traal gesteld worden bij de beoordeling 
van de ambtenaren onder de titel "geef de 
ambtenaar zijn kans". Die kans kan niet 
anders dan van een hoofd-motief afhan
kelijk zijn. En zo was het oorspronkelijke 
artikel ook gesteld, waarbij heer H. de 
factor tijd, als dit motief, plaatste naast 
die in het particuliere bedrijfsleven. En 
met de plaatsing hiervan in een politiek 
orgaan, wijst dit toch op de bedoeling 
een aperte misstand aan te duiden. Ging 
het alleen om een technische bijzonder
heid, zo lijkt mij een vakblad hiervoor 

· de juiste plaats. 
Ook in zijn repliek haalt heer H. bij 

herhaling het particuliere bedrijfsleven 
aan. (bijv. het ·"zuinig vergaderen" in de 
brochure v.d. A.K.U.). En hoewel hij 
schrijft niet de bedoeling te hebben de 
prestatie van de ambtenaar achter te stel
len bij die in het particuliere grootbedrijf, 
kunnen deze aanhalingen onder de titel 
"geef de ambtenaar zijn kans", toch voor 
geen andere uitleg vatbaar zijn dan de 
tegenstelling tussen particulier bedrijf en 
ambtelijke dienst te willen illustreren. 

Ook bij de beschrijving van de ambte
lijke lijntrekker en de weg-gepromoveer
de hoofdambtenaar met de hierbij optre
dende onder-prestatie, zal toch niemand 
twijfelen aan de bedoeling de ambtelijke 
prestatie tegenover die in het particulier 
bedrijf te willen stellen. 

En hier zit het gevaar, waarom ik op 
het artikel van heer H. inging. Kritiek 
op de overheids-organen mag er zijn, 
moet er zelfs zijn, maar dan vraagt deze 
een goede informatie, vooral bij plaatsing 
in een politiek orgaan. En hierbij is nu 
juist de vergelijking met het particuliere 
grootbedrijf, zo zonder neer naast elkaar 
gelegd, in de meeste gevallen, de minst 
juiste, hetgeen ik geprobeerd heb aan te 
tonen, waarop heer H. echter niet verder 
is ingegaan. Maar juist hierom ging het. 

Er is aan de ambtelijke efficiency nog 
heel, heel veel te doen. Bij het particu· 
liere bedrijf echter minstens evenveel. 
Maar ieder terrein heeft zijn zeer spe
ciale kanten en dient op zijn eigen meri
tes beoordeeld te worden. 

Om slechts enkele bijzondere zijden van 
een overheidsdienst te noemen: 

in het particuliere bedrijf is de verlies
en winstrekening het correctiemiddel bij 
het beheers-beleid. Dit .,kompas" ont
breekt bij de overheidsdienst en het is 
hier ook niet denkbaar. Er is geen com
merciëel belang en er is alleen een kos
tenrekening, die gedekt wordt uit de op· 
brengsten van heffingen en retributies. 
Een. organisch verband tussen uitgaven 
en mkomsten is er niet. 

Is de particuliere ondernemer in be
ginsel vrij in zijn keuze van de middelen 
die hij nodig acht om de door hem ge~ 
wenste winst te behalen, zo is de over· 
hei~s-dienst gebonden aan de maatschap
pel!Jke noodzakelijkheid, de middelen te 
verstrekken om de uitvoering van de wet-

telijk verplicht gestelde maatregelen mo
gelijk te maken. Hierbij is de kosten
hoogte van een zeer groot belang, maar 
in principe mag de uitvoering van wette
lijke maatregelen in het algemeen be
lang, uit kosten-oogpunt geen beperkin
gen in de weg gelegd worden. 

Overheidsdienst kan geen 
order weigeren 

De particuliere ondernemer kan een 
"order" afwijzen, omdat deze hem te "on
voordelig", te "duur" uitkomt. De over
heidsdienst heeft niets af te wijzen en uit 
welke waardeverhoudingen zou hier een 
"te" duur afgeleid kunnen worden? In 
feite werkt zo'n dienst met een verkoop
prijs, die gelijk is aan de kostprijs en die 
dus niet gevormd wordt onder de invloed 
van vraag en aanbod op een open markt. 

De correctieve invloed, die hiervan op 
het beleid uitgaat, moet de overheids
dienst ontberen. 

Er is in de praktijk nimmer een ver
koopprijs denkbaar, die het bestaan van 
een dergelijke dienst in gevaar brengt, 
zoals bij de commerciële onderneming de 
situatie op de markt wel tot gevolg kan 
hebben. 

De overheidsdienst kan haar "produc
tie" wel regelen, maar niet regule.ren. Zij 
moet, gelijk het particuliere bedrijf, in
gesteld zijn op het verwerken van voor
af bekend zijnde "toppen", maar zij kan 
bijv. niet "op voorraad" werken. En bij 
onverwachte, plotselinge opdrachten heeft 
zij deze op de vastgestelde data af te 
werken met het aanwezige corps ambte
naren. Zij kan geen verschuiving van de 
afleveringsdatum bedingen en er is geen 
arbeidsmarkt, die voor tijdelijke aanvul
ling van personeel kan zorgen. 

Al deze omstandigheden zijn van in
vloed op de planning, naar tijd en hoe
veelheid, op de budgetering en op het 
personeelsbeleid en de bezetting. Deze 
kunnen niet zo stringent bepaald worden 
als in het particuliere bedrijfsleven. De 
bijzonderheden aangaande de productie 
leiden tot een personeelsbezetting door 
een vaste kern van gespecialiseerde 
krachten, afgestemd op ongeveer de ge
middelde produktie. In toptijden wordt 
dan met een overprestatie gewerkt (over# 
werk) en billijkheidshalve is het goed ook 
deze omstandigheid te vermelden. 

In een slappe tijd kan dan echter een 
onderprestatie optreden. Beide omstandig
heden doen zich echter ook in het parti
culiere grootbedrijf voor. Bij de over· 
heidsdiensten worden deze door de ge· 
noemde omstandigheden echter meer ge
accentueerd. En het is hier, in de gege. 
ven omstandigheden, de .,voordeligste" 
weg die onderprestatie, hoewel zo laag 
mogelijk houdend, te accepteren dan voor 
het ~isico te komen staan straks, bij een 
top In de productie niet over voldoende 
onderlegde en ingewerkte krachten te be
schikken. Dan zou de publieke opinie 
van een aperte misstand kunnen spreken. 
En terecht . 

Het werk van de ambtenaar, vooral 
van hem, die belast is mei beleidskwes
ties, betreft problemen, die buiten het 
interieur van zijn dienst liggen. Hij oor
deelt naar het algemeen belang en niet 
naar een belang binnen zijn dienst, zoals 
bij een particuliere onderneming slechts 
het voordeel van deze onderneming de 
d_oorslag geeft. Maar hierdoor heeft hij 
ZICh af te stellen op de invloed van de 
te nemen maatregelen o.p alle gelijksoor
tige objecten, die in het brede vlak liggen 
waarop die maatregelen betrekking heb
ben. 

De mogelijkheid van het scheppen van 
een precedent dwingt hem tot uitge
breid en soms tijdrovend onderzoek daar 
waar het voor de buitenstaander veelai 
om een simpele zaak gaat. En zaak, die· 
binnen een particuliere onderneming in 
zijn gelijkgerichtheid van aspecten, door 
een kort onderzoek afgedaan kan worden. 
Maar dan lijkt het alsof de ambtenaar 
tijd verknoeit. Het "precedent" is de ach· 
tergrond van wat wij "bureaucratie" noe-
men. 
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Ik deed hier slechts een greep uit de 
bijzondere aspecten van het ambtelijke 
werk, doch zij hebben alle betrekking op 
het verschil in zwaarte van de tijdsfac
tor bij de beoordeling van de arbeids
prestatie van de ambtenaar en de parti
culiere werker. De handicap, die de amb
telijke efficiency door de opgenoemde bij
zonderheden ondervindt, waarbij nog te 
rekenen die, verbonden aan de hoofdar
beid, sluiten echter de mogelijkheden tot 
een doelmatig beheer niet uit. 

In de plaats van de meer directe me
thoden in het particuliere bedrijfsleven, 
worden indirecte benaderingswijzen toe
gepast en uitgewerkt. Dat de efficiency 
een uiterst dringende zaak is, zei ik reeds, 
maar zij ontwikkelt zich tot een eigen 
methodiek, waarbij zeker de ervaringen 
in het particuliere bedrijfsleven niet voor
bij gegaan worden, doch het onjuist is 
haar critisch te beschouwen vanuit een 
loutere vergelijking met de in de parti
culiere sfeer toegepaste methoden en 
technieken. 

Op hol geslagen? 
De heer E. Kan i s, te Enschede, moet 

zich telkens afvragen of er onder de 
V.V.D.-kiezers mensen zijn, die na de op
neming van drie onzer partijgenoten in 
het nieuwe Kabinet, de kluts zijn kwijt 
geraakt of op hol geslagen. 

Men kan n.l., naar hij opmerkt, her
haaldelijk horen, dat zich onder onze 
geestverwanten lieden bevinden, die me
nen, dat nu slechts "goede" dingen (waar
onder i.c. te verstaan die zaken, welke 
op ons V.V.D.-verlanglijstje prijken) tot 
stand zullen komen, e n k e 1 en a ll e e n 
omdat enige V.V.D.-ers aan de Regering 
deelnemen. 

Dit noopt hem, naar hij schrijft, he
laas, dat naïeve enthousiasme enigszins 
te bekoelen; immers, het is toch al te 
dwaas om uit te gaan van de veronder
stelling, dat van nu af alle V.V.D.-wen
sen in vervulling zullen gaan. Ook schijnt 
men over het hoofd te zien, dat ingrij
pende wijzigingen in het regeringsbeleid 
niet van de ene aag op de andere kun
nen worden ingevoerd. Bij enig naden
ken moet men ook tot de conclusie ko
men, dat het volslagen uitgesloten is, dat 
drie mannen in het Kabinet het maar voor 
het zeggen hebben. 

Er is, zoals bekend, voortdurend be
toogd, zowel voor als na de Tweede-Ka
merverkiezingen van 12 maart j.l., dat 
de politieke verhoudingen in ons vader
land zo liggen, dat geen enkel Kabinet 
gevormd kan worden, dat berust op de 
meerderheid van één enkele partij. Mis
schien kan men dit betreuren, maar dit 
feit staat vast en dus dienen wij daarmee 
rekening te houden. 

Dit impliceert tevens, dat a 11 e leden 
van een Kabinet de politieke wijn af en 
toe met een weinig water moeten aan
lengen. Uiteraard geldt dit ook voor de 
V. V.D.-ministers. 

Zou men hiertoe niet bereid zijn dan 
zou ons land onbestuurbaar worden. 

Aan het bovenstaande voegt onze En
schedese geestverwant echter toe: 

Maar ik wil dit met nadruk vastleggen 
dat scheutje water in de wijn wil aller~ 
minst zeggen, dat dit gepaard mag gaan 
met het prijsgeven van enig beginsel· 
immers, principes mag een rechtgeaard 
politicus nooit te grabbel gooien. Uit het 
bovenstaande kan m.i. duidelijk blijken, 
dat geen enkele V.V.D.-er zijn verwach
tingen a 1 te hoog mag spannen, want 
doet men dat wel, dan zal teleurstelling 
zeker niet uitblijven. 

Laat men toch met beide benen op de 
grond blijven staan. Intussen: juist na
dat ik dit stukje had voltooid mocht ik 
kenn~snemen van de voorstell~n, die on
ze meuwe Regering, de Tweede Kamer 
heeft aangeboden en ofschoon ik daarvan 
nog slechts vluchtig inzage kreeg meen 
ik, dat deze mede het stempel van V.V.D.
opvattingen vertonen, al moet ik toege
ven, dat dit ten aanzien van bepaalde on
derdelen helaas niet het geval is. 

Redactionele aantekening: 
M~t de beschouwing van de heer 

Kams kunnen .wij ons in grote lijnen 
zeer t?el ~eremgen. Dat geldt voor zijn 
V?orztchttge waarschuwing ten aan· 
zwn van hen, die al te veel wonde
ren" ineens zouden verwacht~~ maar 
·h~t geldt óók voor zijn laatste ~pmer
kmg. 

De jongste regeringsnota toont zo
wel de onafhankelijkheidszin als de 
besluitvaardigheid van dit nieuwe Ka. 
binet. Wat ook op sommige onderde· 
len in kritische zin moge kunnen war· 
den opgeme1·kt - dat zal van onze Ka
merfractie uit vanzelf wel gebeuren 
b~j het komende Kamerdebat - als 

(Vervolg op pag. 7, 4e kolom) 
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Flitsen van Het Binnenhof (11) 

De bouw van de Hilton-hotels - Staatsgarantie voor twee lenin
gen - Economisch belang bij toeristenverkeer moet prevaleren 
boven bezwaren- Conclusies van mr. H. F. van Leeuwen- Doel van 
kapitaalverschaffers was niet een ,.goede zaak" te doen - Over
wegingen van meer algemeen belang. 

Tot de staatsgarantie voor twee le
ningen van twaalf miljoen gulden 

ten behoeve van de bouw van twee Ril
ton-hotels, resp. te Amsterdam en te Rot
terdam, die elk ruim 20 miljoen zullen 
kosten, heeft onze fractie in de Tweede 
Kamer met gemengde gevoelens de re
gering machtiging verleend. 

Wij staan hier voor een beslissing, zei 
onze geestverwant mr. H. F. van Leeu
wen op 17 juni, die niet in alle opzichten 
pleizierig is. Het "ja" kan niet van harte 
worden uitgesproken, maar aan het "nee" 
zitten bedenkelijke kanten. 

Van zuiver Nederlands standpunt uit 
gezien, zou een nationale onderneming 
ons liever zijn geweest dan de combina
tie van Nederlandse en buitenlandse be
langen, zoals die nu is gevormd. 

De feiten ligge-n echter zo, dat de ini
tiatieven voor een groot opgezette en op 
korte termijn te verwezenlijken nationale 
hotelonderneming er in concrete vorm 
niet zijn. 

Het is ook weinig waarschijnlijk, dat 
de aanzienlijke kapitalen in aandelen
vorm, voor de twee Rilton-hotels bijeen
gebracht beschikbaar zouden zijn geweest 
voor eventuele Nederlandse exploitanten. 

Kennelijk geeft men in de kringen van 
de initiatiefcomité's uit hoofde van haar 
aantrekkingsvermogen aan de Rilton-or
ganisatie als exploitante een betere be
staanskans. Niet ten onrechte. Vandaar 
dat men er in geslaagd is voor de hotel
maatschappijen, die in Amsterdam en 
Rotterdam zullen werken, elk 8,5 miljoen 
aan te trekken. 

• • • 
De participanten hebben dit geld on

getwijfeld niet bijeengebracht in de 
verwachting hieraan op zichzelf binnen 
korte tijd een goede zaak te hebben. 

Zij hebben hun geld beschikbaar ge
steld uit overwegingen van het meer al
gemene belang, dat in onze beide grote 
steden de hotel-accomodatie in het bete
re genre :1.ou worden uitgebreid en zou 
voldoen aan de behoefte van het zich 
ontwikkelende internationale verkeer. 

Het zijn in de eerste plaats de ver
keersondernemingen, de KLM en de Hol
land-Amerika-Lijn die er belang bij heb
ben, dat in hun thuishavens een voldoen
de hotel-accomodatie aanwezig is. Maar 
ook voor veel andere bedrijven met in
ternationale relaties is het onderbren
gingsprobleem voor bezoekers veelal 
pijnlijk. 

De cijfers omtrent de ontwikkeling van 
het luchtverkeer met Brussel en Kopen
hagen als eindpunt, vergeleken bij Am
sterdam, geven een voor Nederland ver
ontrustend beeld. 

• • • 

Uit de recente publikatie "Verkeer 
en Welvaart" van de Nederlandse 

Maatschapij voor Nijverheid en Handel, 
citeerde de heer Van Leeuwen: 

Een groot gedeelte van het Amerikaan
se toeristenverkeer naar Denemarken ziet 
Kopenhagen als een toegangspoort tot 
Europa, m.a.w. als een plaats, waar men 
zich, alvorens Europa verder te bezoe
ken, of na een bezoek aan andere delen 
van Europa, gaarne voor enkele dagen 
ophoudt. 

Het verschil tussen de Deense hoofd
stad en ons land is, dat men in Kopen
hagen dit verkeer, dat economisch zo 
belangrijk is, heeft kunnen aantrekken 
door tijdig de nodige maatregelen te ne
men, o.a. door de 'hotel-accomodatie aan-

(Vervolg van pag. 2) 

digheden zoals zij thans in de wereld 
heersen, is wijziging van de dienstplicht
wet nodig en verder uitstel is onaan
vaardbaar. 

• • • 

I n het nummer van vorige week is 
reeds vermeld hoe het met de wijzi
ging van de dienstplichtwet is af-

gelopen. Er moge hier thans nog iets uit
voeriger worden vermeld wat de minister 
heeft gezegd over de voorrang voor vrij
willigers. 

Dit is een moeilijke zaak, aldus de mi
nister. Verschillende organieke eenheden 
van landmacht en luchtmacht, die even
tueel voor uitzending in aanmerking zou
den kunnen komen, bestaan gedeeltelijk 
uit vrijwilligers en gedeeltelijk uit dienst
plichtigen. 

Het is praktisch niet mogelijk deze ca
tegorieën te scheiden en de dienstplich
tigen door vrijwilligers te vervangen. Ik 
wil echter wel toezeggen, dat zolang nog 
organieke eenheden, die uitsluitend uit 
vrijwilligers bestaan, ter beschikking 
zijn, die voor uitzending in aanmerking 

Mr. VAN loEEUTPEN 
...... voordelen boven bezu:arcn ...... 

zienlijk te vergroten. Zo is het aantal 
. bedden in de naoorlogse jaren tot en met 

1958 met niet minder dan 3000 toegeno
men, hetgeen een uitbreiding betekent 
van omstreeks 100 procent. 

In Amsterdam daarentegen is het aan
tal bedden in hotels van de eerste en 
tweede klasse in de jaren 1952-1958 
vergroot van 2084 tot 2900. Verdere uit
breidingen in Kopenhagen zijn nog in 
uitvoering. Zo zal de SAS in 1960 zijn 
eigen Royal Hotel openen. 

In Kopenhagen zijn van de in 1958 be
schikbare 6200 hotelbedden 2600 of meer 
dan 40 procent in geheel nieuwe gebou
wen. In Nederland is de situatie veel on
gunstiger. 

Het inhalen van de grote achterstand is 
alleen mogelijk door in de eerste plaats 
te beginnen met de oprichting van hotels, 
die behoren tot een internationale "hotel
chain". Dergelijke hotels hebben het voor
deel dat de wereldorganisatie, waartoe 
zij behoren, hen betrekt in een gezamen
lijke propaganda-activiteit en in staat is 
zodanige maatregelen te nemen, dat reeds 
in de eerste jaren een voldoende bezet
tingsgraad verzekerd is. ... 
I n dezelfde publikatie vinden wij ont

wikkelingscijfers van het luchtver
keer, waarin Amsterdam er slecht af
komt. De heer Van Leeuwen beschikte 
nog over de meer recente cijfers betref
fende 1958, die de vergelijking voor Am
sterdam nog ongunstiger doen uitvallen. 

In vergelijking met 1955 stegen resp. 
voor Kopenhagen, Brussel en Amsterdam 
de vliegtuiglijndiensten tot 149, 160 en 
108; de passagiers tot 163, 225 en 125. Ook 
al houdt men rekening met de Expo, dan 
slaat Amsterdam een slecht figuur. Voor 
een groot deel is de relatieve achteruit
gang aan gebrekkige accommodatie toe 
te schrijven. 

Willen wij als invalspoort van Europa 
onze positie behouden en versterken en 
de gunstige mogelijkheden van het toe
I·istenverkeer voor onze economie be
nutten, aldus de heer Van Leeuwen, dan 
behoort bij onze uitrusting in de eerste 
plaats een behoorlijke hotel-accommoda
tie in onze grote steden. 

Nederland mag niet de reputatie krij
gen, dat men er geen behoorlijk onder-

kunnen komen, ik zal trachten deze 
voorrang te geven. 

De heer Tilanus had gevraagd: is het, 
wanneer dienstplichtigen worden uitge
zonden die daartegen bonafide bezwaren 
hebben, bijvoorbeeld om studieredenen, 
praktisch uitgesloten door ruiling andere 
dienstplichtigen uit te zenden, die wel be
reid zijn te gaan en dergelijke be'zwaren 
niet hebben? 

Ik zie wel enige bezwaren, antwoordde 
minister Sidney van den Bergh, omdat 
er sprake is van organieke eenheden van 
manschappen, die samen geoefend, sa
men opgeleid zijn. 

Het zal zeer moeilijk zijn deze man
schapJEn door anderen te vervangen. Ik 
ben echter bereid de vraag van de heer 
Tilanus onder de ogen te zien en na te 
gaan of er mogelijkheden in deze rich
ting bestaan. 

* * * 

H oewel minister Van den Bergh met 
de opvattingen van de pacifistisch 

socialistische ds. Van der Veen in het 
geheel niet akkoord kon gaan, zei hij 
zijn idealisme toch te kunnen begrijpen. 

Hoewel ik geheel andere principes 

komen kan vinden en dat internationale 
congressen in het gunstige seizoen hier 
niet kunnen worden gehouden. . . . 

Het ~s niet g.eheel onbegrijpelijk, dat 
lilt de krmgen van de hotellerie 

stemmen zijn opgegaan, die gewagen van 
oneerlijke concurrentie van door de over
heid gesteunde ondernemingen. Daar
tegenover moet gesteld worden, dat deze 
gevoelens niet algemeen zijn want dat 
anderzijds juist wordt betoogd, dat een 
goede hotel-accommodatie de attractie 
van Nederland zal versterken en ook 
aan andere hotelondernemingen en zeker 
aan andere horecabedrijven ten goede zal 
komén. 

Indien het hier ging om een overheids
subsidie, zou ik wel moeite hebben mijn 
stem aan het wetsontwerp te geven, zei 
de heer Van Leeuwen. Mijns inziens dra
gen echter de garanties niet het karakter 
van een subsidie, maar strekken zij er 
toe het aan institutionele beleggers moge
lijk te maken hun gelden beschikbaar te 
stellen. 

Krachtens haar verantwoordelijkheden 
treedt deze groep van beleggers nu een
maal niet graag in de meer riskante 
belegging. Gezien de betrekkelijk grote 
kapitalen van de hotelmaatschappijen, die 
geen dividend zullen uitkeren als er geen 
winst wordt gemaakt, en gezien ook het 
karakter van de exploitatie-overeenkomst 
met de Hilton-groep, die geen exploitatie
winst zal toucheren vo01·zover de dienst 
der leningen niet gedekt zal zijn, kan ik 
het risico van de Staat niet hoog aan
slaan, ~odat ik aan de garantie nauwe
lijks een subsidiekarakter kan toeken-
nen. 

• • • 
Het is nu eenmaal zo, zo besloot de 

heer Van Leeuwen, dat wij met 
hotelbouw zijn achtergebleven. Waar
schijnlijk zijn de buitensporig lage prij
zen, die een tijdlang in de Nederlandse 
hotellerie hebben gegolden, er ook oor
zaak van geweest, dat men voor vernieu
wing en uitbreiding te weinig opzij heeft 
kunnen leggen. Integendeel, er werd 
ingeteerd op het bezit. 

Ook hiervan hebben wij de consequen
ties .te aanvaarden. Het belang van het 
toeristenverkeer, het belang van onze ver
voersondernemingen, het belang van de 
reputatie van onze grote steden op het 
gebied van hotel-accommodatie, moet pre
valeren boven de bezwaren, die naar vo
ren zijn gebracht uit kringen van de 
hotellerie. 

STA;lTSSECRETARIS VE!oDKAii1P 
.. .... toezegging ..... . 

Wel sprak onze woordvoerder de wens 
uit, dat de regering tegenover aanvaard
bare en verantwoorde plannen van Ne
derlandse initiatiefnemers een even wel
willende houding zal aannemen. 

Zoals in het nummer van vorige week 
is vermeld heeft staatssecretaris Veld
kamp een toezegging in die richting ge
daan, zodat de heer v. d. Heuvel (KVP) 
een desbetreffende motie, die hij in petto 
had, niet indiende. V. v. D. 

volg, aldus de minister, neem ik aan, 
dat hij te goeder trouw meent de dienst
plicht te moeten afwijzen, aangezien hij 
deze dienstplicht op grond van religieuze 
en morele bezwaren overbodig acht. 

Maar waar ik wel ernstige bezwaren 
tegen heb, is, dat hij verklaart, dat wij, 
de regering, de Nederlandse jeugd wil
len uitsturen en schuldig zijn aan het 
bloed, dat dan eventueel zou kunnen 
vloeien. 

Het leven van de Nederlandse jeugd is 
mij zeker zo lief als ds. Van der Veen en 
wij zijn overtuigd, dat door zijn politiek 
van ontwapening en weerloosheid, de ge
varen voor ons volk en voor onze land
genoten zowel hier als overzee, veel gro
ter zijn dan bij het systeem dat wij vol
gen, waarbij wij trachten ons volk te be
veiligen tegen agressie. 

En laat de geachte afgevaardigde de 
heer Van der Veen, hoewel hij ons stand
punt niet deelt, begrip hebben voor on
ze opvatting, zoals ik heb voor de zijne, 
en ons niet aantijgen, dat wij bloeddor
stig zijn en het leven van de Ned,erlandse 
jeugd nodeloos op het spel willen zetten. 

V. v.D. 
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geheel toont deze nota de nieuwe geest, 
waar wij zo lang naar hebben uitge
zien. 

En zij verbindt, naar de door de 
heer Oud testijds terecht gestelde voor

waarden, het sociaaL rechtvaardige 
met het economisch mogelijke. 

Pleidooi voor 
~vereldhurgerschap 

Onze geestverwant, p r o f. M. K n a p, 
tandarts te Amsterdam, trof in het "Al
gemeen Handelsblad" een bericht aan, 
dat prof. Oud in Berlijn bij het sluiten 
van het congres van de Internationale 
Vereniging van Gemeenten, gezegd heeft, 
dat de gemeentebestuurders thans vooral 
de taak hebben de burgers op te voeden 
tot goede wereldburgers. 

Prof. Knap noemt dat een nieuw en 
prettig geluid. Tot nu toe is hem maar 
een enkele parlementariër in Nederland 
bekend, die zich bij de Wereldfederalis
ten heeft gevoegd, terwijl er in Engeland, 
Frankrijk, België en Italië zich honderden 
bij de Bond van wereldfederalisten-par
lementariërs hebben aangesloten. 

Verleden jaar nog werd een indruk
wekkende vergadering in Versailles ge
houden en een manifest uitgegeven, waar
in werd vastgelegd, dat deze parlements
leden van vele Staten zich wijden aan 
de verwezenlijking van een duurzame 
wereldvrede en de algehele afschaffing 
van de oorlog en dat zij plechtig beloof
den, door middel van hun parlementen 
en hun regeringen ernstig te zullen trach
ten dit doel te bereiken, opdat mannen, 
vrouwen en kinderen over de gehele we
reld gered mogen worden van de vernie
tiging, welke hen bedreigt. 

Uit hetgeen prof. Knap ons verder me
dedeelde, blijkt o.a., dat de wereldfede
ralisten streven naar een wereldassem
blee, een wereldrechtsorde, Internationale 
Hoven van Justitie en een wereldpolitie
macht, om de wereldwetten te handhaven 
tegen allen, die deze wetten schenden of 
dreigen te schenden. 

Er bestaat trouwens al een "republiek 
van wereldburgers", waarbij men zijn 
eigen nationalist niet verliest; men ver
plicht zich alleen, geschillen met men
sen van andere nationaliteit op vredelie
vende wijze op te lossen. Op de parle~ 

mentszitting te Wenen werden negen mi
nisters gekozen. Minister-president werd 
Donald Hanby, uit Engeland. 

Redactionele aantekening: 
W~j hadden geen bezwaa1·, deze me

dedelingen uit de brief van p1·of. Knap 
over te nemen. Wij hebben echter zo 
het vermoeden, dat prof. Oud geen 
ogenblik aan de organisatie van we
reldfederalisten heeft gedacht, toen hij 
z~jn algemene opmerking over de op
voeding tot goede weTeldburgers maak
te. · 

In deze tUd van de atoombom en de 
permanente Russische bedreiging, 
waarb~i onze VTijheid en wellicht zelfs 
ons voortbestaan afhankelijk zUn van 
onze bereidheid tot het b1·engen van 
offers om gezamenlijk deze dTeigende 
macht op een afstand te houden, doen 
acties als de hier vermelde ons toch 
persoonlijk wel wat onwerkelijk, wat 
"weltfremd" aan. 

Als liberalen eerbiedigen wij, zo
lang de samenleving daardoor niet in 
gevaar komt, ondertussen gaarne eLk 
werkelijk idealisme, ook omdQ.t wij we
ten, dat geen enkele grote beweging 
is tot stand qekomen zonder het aan
vankelijk misschien a l tijd wel on
werkelijk aandoende idealisme der 
pioniers. 

Nationale 
radio-uitzending 

De heer Th. A. D r i e s s e n, te Am
sterdam, zond, naar hij ons meldt, het 
volgende briefje aan de organisatoren 
(Ned. Radio Unie, te Hilversum) van het 
Nationale Programma op 29 juni 1959: 

"Met alle waardering voor het zo leer
zame en vlotte programma, zou ik toch 
op een bedroevende fout willen wijzen; 
iets dat op een "Nationale Feestdag" vele 
Nederlanders toch wel rauw op de maag 
moet zijn gevallen. 

"Ik bedoel de m.i. valse en onfrisse 
voorstelling van zaken, die door de spre
kers is gegeven van het liberale streven 
in onze tijd. 

"Moet nu zelfs op zo'n avond nog van 
het ondemocratische radiobestel gebruik 
worden gemaakt? We horen het hele jaar 
al niet anders en men mag zich tegen 
deze verdachtmakingen niet voor de mi
crofoon verdedigen! 

"Dit is een ernstig gemeend protest. 
Hoogachtend, 
TH. A. DRIESSEN, 
óók een Nederlander". 
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Een vergelijking Nederland-Denemarken (I) 

Bedrijf in Denemarken meer 
zelfverzorging ingesteld 

op 

Onze beslist boeren produceren 
dan hun Deense 

niet 
collega's 

duurder 

Het is opmerkelijk, dat sinds de tijd, 
dat de prijsgaranties voor landbouwpro
dukten in Nederland bedragen uit het 
Landbouw-egalisatiefonds vragen, steeds 
meer mensen een vergelijking tussen de 
Deense en de Nederlandse landbouw gaan 
maken. 

Over een vergelijking van onze land
bouw met andere landen wordt weinig 
gehoord. Alleen Denemarken schijnt aan
lokkelijk te zijn. Dit is wel begrijpelijk, 
daar Denemarken vrijwel het enige land 
is waar de landbouw niet of nauwelijks 
door de overheid wordt beschermd en het 
blijkbaar toch kan bolwerken. 

"Hoe is dit mogelijk", vragen velen 
zich af en "waarom is overheidsingrijpen 
in Denemarken niet nodig". Vooral waar 
Denemark~n socialistisch wordt gere
geerd, had men toch reeds lang een gro
ter overheidsingrijpen kunnen verwach
ten. 

We menen dat het nuttig is op deze 
vraag wat dieper in te gaan, vooral om
dat- de Nederlandse landbouwprijspolitiek 
in de komende tijd nog wel eens nade~ 
onder de loep zal 'VOrd,en genomen. 

Geen overheidsgaranties 
in Denemarken 

Denemarken is een agrarisch en na de 
oorlog socialistisch geregeerd land. Men 
kan dus moeilijk aannemen, dat de over
heid in principe er weinig voor zou voe
len om de landbouw te steunen ook al 
zou dit een ingewikkeld ingrijpen met 
zich meebrengen. Daar zit dus geen 
moeilijkheid; die ligt ergens anders. 

In dit land met ruim 4 miljoen inwo
ners werkt bijna 3 miljoen mensen in de 
landbouw of is er nauw bij betrokken. 
Delfstoffen en dergelijke heeft het land 
niet. Ook de industrieën halen hun 
grondstoffen dus meestal uit de land
bouwsector, terwijl zij ook voor de bin
nenlandse afzet grotendeels op de land
bouwbevolking zijn aangewezen. 

Onder deze omstandigheden is een po
litiek van prijsgaranties voor de land
bouw vrijwel onmogelijk. Immers, de 
landbouw vormt de basis van het gehele 
volksbestaan en de kosten van een over
heidsgarantie zouden toch voor het groot
ste deel door de landbouw zelf moeten 
worden opgebracht. Alleen zou het mo
gelijk zijn om enkele - zwakke - pro
dukten te steunen. 

Hiermede is de stelling, dat de Deense 
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landbouw het wel zonder prijsgarantie 
kan stellen dus reeds weerlegd. De 
Deense boerenorganisaties achten het -
de laatste jaren - wel nodig, maar het 
is niet mogelijk. Het staat dan ook wel 
vast, dat de Deense landbouw een moei
lijke tijd tegemoet gaat. Niet voor niets 
gaan er steeds meer stemmen op om aan 
de Euromarkt deel te nemen. Hun eco
nomische verbondenheid met Engeland 
- levering van landbouwprodukten, af
name van kolen en machines - maken 
deze beslissing echter moeilijk. 

Wel valt aan te nemen, dat het weer
standsvermogen van de Deense landbouw 
groter is dan die van de Nederlandse 
boer, daar men ook in de na-oorlogse 
jaren meer van de hoge prijzen in het 
buitenland heeft kunnen profiteren dan 
in Nederland. De Nederlandse na-oorlogse 
landbouwprijspolitiek bracht namelijk 
mee, dat de boeren niet van hoge export
prijzen konden profiteren, daar deze door 
de overheid werden afgeroomd en voor 
een deel in het Landbouwegalisatiefonds 
werden gestort om als consumentensub
sidie te worden gebruikt. In Denemarken 
was dit niet het geval, zodat men meer 
heeft kunnen investeren. 

Structuur van het 
D(!ense laildb~·uwbedrijf 
• y~ 

.. Ondertussen hoort men ook de menirtg 
verkondigen, dat een Deense boer goed~ 
koper kan produceren dan zijn collega-in 
Nederland. Alhoewel men in Denemar
ken niet over een goed systeem van kost
prijsberekening beschikt, kan toch wel 
rustig worden gesteld, dat deze bewering 
niet juist is. 

Wel vertoont het landbouwbedrijf daar 
een enigszins ander karakter, als gevolg 
van bodemtoestand en geografische lig
ging. Het Deense bedrijf is namelijk een 
gemengd bedrijf. Alleen op de minder 
goede gronden (N. Jutland) kent men 
- grote - akkerbouwbedrijven. Zo heeft 
men er zich volledig op ingesteld om op 
eigen bedrijf het voeder voor het vee te 
verbouwen. 

Het bedrijf is dus veel meer op zelf
verzorging ingesteld dan bij ons. 

De over het algemeen goede, vocht
houdende grond op de eilanden, maakte 
het mogelijk veel voedergranen (gerst 
en haver) en veel hakvruchten te telen. 
Toch was de grond weer niet zo laag ge
legen, dat men blijvend grasland moest 
hebben. Daardoor is een wisselbouw
(grasland • bouwland) systeem moge-

lijk geworden, dat vele voordelen biedt. 
Dit was dus mogelijk door aard en hoog
teligging van de grond en nodig, omdat 
het transport op de eilanden vroeger 
moeilijk was. 

V eeteeltprodukten 
Denemarken levert dus hoofdzakelijk 

veeteeltprodukten. Noch wat de opbrengst 
der akkerbouwgewassen, noch wat de 
kwaliteit van de veeteeltprodukten be
treft, kan worden gezegd, dat de Deense 
landbouw beter of goedkoper produceert 
dan de Nederlandse. Alleen hun varkens 
zijn aanmerkelijk beter en veel groter 
in aantal. Een voordeel van de Deense · 
landbouw is verder nog, dat de kleine 
bedrijven - de gemiddelde bedrijfsgroot
te is 15.6 ha - niet op de slechtste gron
den liggen, iets wat in Nederland wel het 
geval is.· 

Verder komen deze kleine bedrijven 
niet streeksgewijs voor, maar liggen ver
spreid tussen de grotere. Dit geeft meer 
mogelijkheden om arbeid en (mechani
sche) trekkracht uit te wisselen en maakt 
een betere arbeidsverdeling over de be
drijven mogelijk. 

Verder is de Deense boer eigenaar van 
zijn bedrijf;, pacht komt niet veel voor. 
Of dit een voordeet is; wagen wij te be
twijfelen. Hij heeft echter wel de moge
lijkheid gehad om de na-oorlogse winsten 
in het bedrijf te investeren. Dat kon de 
Nederlandse pachtboer moeilijk doen. Als 
zodanig is de Deense landbouw wellicht 
iets beter uitgerust. Verder rusten er 
ook minder lasten op zijn grond. Grond
soort en ligging maken de water-af en 
-aanvoer gemakkelijker. Waterschappen 
be:'!.taan in Denemarken vrijwel niet en 
waterschapslasten kent men evenmin. 

Verder is het een zeer belangrijk voor
deel, dat de weg van producent naar con
sument zowel in binnen- en buitenland 
in Denemarken zeer kort is. Vrijwel alle 
Deense boeren leveren hun melk, vlees 
en eieren aan eigen coöperaties, die veel
al rechtstreeks leveren aan de consument 
of importeur. Daardoor wordt de tussen
handel tot het uiterste beperkt. Komen 
alleen de kosten ten laste van de boer 
dan vloeien de winsten in zijn eigen zak. 
In een agrarisch' land als Denemarken 
met zijn kleine bevolking, is dat een een
voudige en voor de boer zeer gelukkige 
omstandigheid. 

In een volgend artikel hopen we nog 
nader op deze vergelijking in te gaan. 

L.G. 0. 
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Vrouwengroep Apeldoorn 
bestaat 1 0 jaar 

Ter viering van het 10-jarig be
staan werd door het bestuur van 
de VVD-vrouwengroep te Apel-

doorn op donderdag 28 mei een jubi
leumtocht georganiseerd, die de leden 
per bus door de mooiste gedeelten van 
de Hoge Veluwe voerde. 

Af en toe werd gestopt om wande· 
lend van een paar zeer mooie punten 
te genieten, b.v. om de vijvers van het 
slot Hubertus, waar zeer genoten werd 
van de bloeiende heesters en planten, 
terwijl een broedende zwaan het ge
zelschap zeer argwanend gadesloeg. 

De tocht voerde verder naar hotel 
"Groot Warnsborn" bij Arnhem, waar 
de thee werd gebruikt. Tijdens deze 
thee werd door het bestuur een recep
tie gehouden voor de omliggende af
delingen, die tevens het doel had het 
contact tussen de af.delingen weer te 
versterken. 

Uit Arnhem zagen wij mevr. Ebens
de Vries, die het erg prettig vond te 
·constateren, dat Apeldoorn zo'n bloei
ende vrouwengroep bezit. Misschien 
dat dit nu ook voor de omliggende af
delingen weer een stimulans kan zijn. 

Mejuffrouw G. Boekhoff sprak na
mens de VVD afd. Apeldoorn en wen. 
ste het bestuur ook voor de volgende 
jaren veel succes. Ee'n mooie bougain
ville werd namens de afd. Apeldoorn 
aangeboden. 

Uit Costerbeek sprak mevr. Stark
Heeringa, mevr. Van Beek-Verduin 
complimenteerde het bestuur namens 
de afd. Velp en mevr. Moerdijk bracht 
de gelukwensen over uit Ede. 

De Apeldoornse fractie zond een 
telegram waarin alle deelneemsters 
een zeer gezellige dag werd toege· 
wenst. Ook het hoofdbestuur van de ' 
Organisatie "Vrouwen in de VVD" 
zond gelukwensen. 

Uit Apeldoorn waren verschillende 
bestuursleden aanwezig, die een ge
deelte van dit gezellig samenzijn bij
woonden. 

Mej. S. Boekhoff vertelde een en 
ander over de oprichting en de acti· 
viteiten van de afgelopen 10 jaren. 
Door het initiatief van haar zuster, 
mej. G. Boekhoff, werd de vrouwen· 
groep 10 jaar geleden in Apeldoorn 
opgericht. Hiervoor werd haar op deze 
dag nog een kleine attentie in de 
vorm van boekenlegger met het em
bleem van deze tocht (een hertege
wei) overhandigd. 

In de afgelopen 10 jaar werden heel 
wat lezingen over diverse onderwer
pen georganiseerd. Altijd vond men 
op de vergaderingen de gezellige 
sfeer, die, zoals later werd opgemerkt, 
voor een groot deel te danken was 
aan de uitmuntende leiding van de 
presidente, mej. S. Boekhoff, die deze 
functie al vanaf de oprichting waar
nam; maar zoals -zij zelf opmerkte, 
toch niet hoopte dat dit .,levenslang" 
zou worden. 

Na de gezellige receptie werd door 
de dames de mooie omgeving rondom 
Warnsborn verkend, waarna weer te
rug werd gereden naar 'de Hoge Ve
luwe, waar in restaurant de "Rijzen
burg" de avondmaaltijd werd ge
bruikt. Tijdens deze zeer geanimeerde 
maaltijd werd de presidente gehuldigd 
voor alles wat zij gedurende deze tien 
jaar voor de vrouwengroep heeft ge
daan. 

Hierna werd weer door de Hoge 
Veluwe huiswaarts gereden en het 
leek of alle dieren uit de Hoge Velu
we ook hun gelukwensen wilden aan. 
bieden, want herten, mouflons en 
reeën werden in grote getale waarge
nomen. 

C. NIESSINK-BAKKER 



"Houdt de vrijheid hoog!'' 
11 --~ ~~--~~ die de waarheid bedekken. 
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ALGEMEEN HANDELSBLAD 

N. V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfabriek 

VOOBID!:EN 

J. C. DEN HAAN 

GORINCHEM 

CAPTAIN A. DE JONGE 
Gecontroleerde Particuliere Dag- en Nacht Bewakingsdienst. 

Bewaking van Schepen, Kaden, Loodsen, Wagons en opgeslagen goederen. 
Vakkundig en Technisch personeel voor verhalen van schepen, 
openen en schoonmaken van- ruimen, binnen- en buitenboord 
verven, ketel en tank reinigen, aflos donkeyman, matrozen, 

koks, enz. 

Bh VAN VOLLENHOVENSTRAAT, ROTTERDAM 
Telefoon dag en nacht 123578-127441-116539 

A. VAN HOBOI(EN & Co. 
ANNO 1774 

DEVIEZENBANK 

• 
PARKLAAN 32-Si, TEL. 110320 (7 lijnen). TELEX U170 

ROTTERDAM 
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BEVRACHTERS 

Rotterdam - Amsterdam • Groningen • Hamburg 
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v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Hofleverancier van H.M. de Koningin 

MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 137977-122303-130999 

·····•·•·········!·•···· s • Firma Willem Kleijkamp 
Lijnbaan 66 
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• 
ROTAN MEUBELEN 
Wasmanden 

Bloementafels 
Rotan Plantenrekken 

-----------------------------------------~ 
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Volgt lJ het verhaal van 
Tom Poes eu de Feuuix ~ 
Daarin ligt een moraal besloten, die toepasselijk is op het liberalisme. 
Immers, evenals elke gezonde geestelijke stroming, is het liberalisme 
voortdurend onderhevig aan vernieuwing. Invloeden en ideeën, van 
binnenuit en van buitenaf, geven het haar moderne gezicht. Het libe
ralisme kan met recht een levende, een dynamische beweging ge
noemd worden. 
Waar zou U beter deze verjongende ideeën kunnen vinden, de ideeën 
die bepalend zullen zijn voor het liberalisme van morgen, dan in het 
jonge, frisse, onafhankelijke studententijdschrift LIBERTAS? 

De belangstelling, die dit studentenblad reeds van de buitenwereld 
geniet, kan voor U een waarborg zijn dat de redactie haar taak ver
staat. Als politiek-geïnteresseerde liberaal bent U onvoldoende geïn
formeerd indien U niet regelmatig kennis neemt van 

LIBERTAS 
dat om de twee maanden in aantrekkelijke gedrukte uit
voering verschijnt. 
De abonnementsprijs bedraagt slechts f 5,- p. j. 
Stuurt vandaag nog een kaartje aan het administratie
adres: 
T~IBERTAS, Minervalaan 12, Amsterdam-Z. 

Libertas, het liberale feunixei. 

N. V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. Oonk & Co 
Telefoon 24941/45 - Arnhem 
Postbus 42 

FABRIKANTE 
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ULTRA SUPER 

Mengmeststoffen 

AS.F. KORRELS 
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EN 
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Technisch Fosforzuur 
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Trinatriumfosfaat 

Kiezelfluornatrium 
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BIJNA JAAR 

Maali de 
Betonpaal· 

funderingen V.V.D. OOK 11 KELDERS 

STALEN PALEN 
- DAMWANDEN 

GRONDONDERZOEK sterli! 
DE WAALPALEN 

A'DAII, GEIL fmERSTR. 58, 
ra. 11110.17414 

R'DAM, THURLEOEWE8 11, 
TEL 81211 
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o~~~~!~~~d~~~~!~~!~~~~df·l 
door de HBU. 
Onze reisbagage- en ongevallenverzekering I 
werd afgesloten bij de HBU. 
Onze waardevolle papieren en onze kostbaar
heden werden veihg opgeborgen in onze safe 
bij de HBU. 

I I Ook vool" U: de HBU I I 
I HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 
L .:ST:: D::8 ~R=- .J 

conservenbussen 
bierbussen 

blikkartons 
plasticverpakkingen 

alle soorten 
bli.kverpakking 

metalen sluitingen 
voor 

glasverpakkingen 

THOMASSEN & DRIJVER 
BLIKEMBALLAGEFABRIEKEN N.V. 
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De N ederland1e motor 

met een wereldreputatie! 

N. V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

N.V. 

W. A._ HOEI(~s 
MACIUNE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam 

Compressors voor alle gassen en lederen druk. 
Installaties voor de bereiding van zuurstof, stikstof enz. 

Anl{ersmit~s Textielfahriel{en n.v. 

Spinnen 
Verven 

DEVENTER 

Weven 
Bleken 

Drukken 

C. VAN DER GIESSEN & ZONEN's 

SCHEEPSWERVEN N.V. 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

,..._.~C·vCtlltANCifC,_ • 
.,,..,. ........ De .......... ..... 

E€n OUb€ naam VOOQ (10€Ö€ Wl)n 

rK F. 0 N N E S & Z 0 0 N ~ WUNHANOEL • ANNO 1876. C.RONINC!N 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER Be STAAL 

NON-FERRO METALEN 

SCHROOT 

SLOOPOBJECTEN 

SCHEPEN 

MACHINES 

N. V. Simons' Metaalhandel 
KATENDRECHTSELAAN 39 

ROTTERDAM 
TELEFOON 72630 

I 

I Nieuwbouw en reparatie 

van zeeschepen 

i ~.~!~ .. ~~ NOORD N.v. 
TELEFOON: ROTTERDAM 132451 

ALBLASSERDAM 451-452 ------
Scheepswerf & Machinefahriel{ 

v.h. H. J. I(OOPMAN N.V. 
DORDRECHT - TEL. K 1850- 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW MACIDNEFABRIEK KETELMAKERIJ 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN 1\IOTOREN 

FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK u. 
EN AANGESlOTEN IANKEN 

Amsterdam - 's-Gravenhoge - Groningen - Rotterdom 

Gelden beschikbaar 

De Directie: Mr. J. WILKENS, Mr. F. C. KLEYN, Mr. J. DE WILDE. 

1~------------------------~ 
N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 52, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, TACHOMETERS. 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

• 

NaV. Scheepsbouwwerf 

Gebrs. Pot 
BOLNES 

-betonj 

______ , 

sterk 

~ bedrijfsvloeren vlak 

duurzaam, 

N,V, Betonfabriek De Meteoor I De Stee~ 



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

ARTONEX RESISTENT 
Het beproefde verfsysteem voor chemisch-agressieve sfeer 

FABRIEK VAN 

~~~~~~~~§~§~ COMPOSITIEVERVEN ~DELFT~~ 

Spinners en Twijners 

van 

Weef- en Tricotgarens 

N.V. BOELE'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTrERDAM) 

• 
REPARATIE EN NIEUWBOUW 

• 
T11:L1CF001f Tlltl ROTTBBDAM TELEGR. BOJCLE-BOLNU 

N. V. Teer·, Bitumen- en V erfindultrie 

Touwen & Co. 
Amsterdam 

Vierwindendwarsstraat I, tel. 46275-45393 

Fabrikante van: 

TENCOPAL 

(de goede hechtende roestwerende en 

zwartglanzende ijzerlak) 

N.V. LlJ~1- EN GELATINEFABRIEK 

TWEE TORENS 

TELEFOON 25242 - DELFT 

N. Y. Scheepswerven "PIET HEl N" 
v.h. Fa. W SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papen(lrecht 

NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
, inclusief inbouw 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 mf:ter 
geheel overdekt 

Telephones: 

Rotterdam: 71354-77355 Dordrecht: 3774-8329 Ridderkerk: 2102 
yoor werf Bolnel Papendrecht Bolnee 
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en DEMOCIATIE 
De mogelijkheden van een 

strategische overval op 
N ieuw-Guinea 

(Zie pag. 3) 

Hel Kamerdebat over de Regeringsnota 
Prof. mr. P. J. Oud gaf ~vn oordeel in radiotoespraak 

Er ligt een week achter ons, waarin in de 
Tweede Kamer een belangwekkende 

discussie is gevoerd. Die discussie is te zien 
als een verlengstuk van de gedachtenwisseling, 
die in de laatste week van de maand mei, on
middellijk na het optreden van het kabinet
De Quay is gehouden. Zij heeft voor mij de in
druk bevestigd, die ik uit de regeringsverkla
ring, waarmede het kabinet toen voor de Ka
mer is verschenen, had verkregen. Die indruk 
was, dat het. kabinet voornemens is een doel
bewust sociaal gerichte politiek te voeren, 
welke echter geen socialistische politiek zal 
zijn. Ik vertrouw, dat thans voorgoed een ein
de zal komen aan de legende, dat een werke
lijke sociale politiek alleen zou kunnen worden 
bedreven door een regering, waaraan socialis
ten deel hebben. 

De gedachtenwisseling van de vorige week 
ging over de hoofdpunten van het sociaal-eco
nomische beleid, dat de regering voor ogen 
staat. Daarbij staan de problemen van lonen, 
huren en prijzen in het centrum. Wij leven nog 
altijd in een economie, die in belangrijke op
zichten een kunstmatig karakter draagt. In 
een evenwichtige volkshuishouding behoort 
het zo te zijn, dat de consument datgene, wat 
hij voor zijn dagelijks leven behoeft, uit zijn in
komen kan betalen. 

Het is niet normaal, als hij daarbij door de 
overheid moet worden gesubsidieerd. Dat on
der buitengewone omstandigheden, zoals die 
onmiddellijk na de laatste wereldoorlog be
stonden, een dergelijke subsidie-politiek werd 
aanvaard, was alleszins begrijpelijk. Ook van 
liberale zijde is de noodzakelijkheid daarvan 
ten volle erkend. Men moest echter goed voor 
ogen houden, dat deze toestand abnormaal 
was en dat zo spoedig mogelijk tot meer nor
male verhoudingen moest worden ter1lgge
keerd. 

* * * 

Natuurlijk kon dit slechts geleidelijk ge
schieden. Het zou onaanvaardbaar zijn 

geweest de subsidies af te schaffen zonder 
maatregelen te nemen om de inkomens van de 
loon- en salaristrekkenden zoveel mogelijk 
aan de verhoogde kosten van het levensonder-

Zoals gebruilmlijk, verschijnt ons blad in 
de vakantiemaanden juli en augustus 
tweewekelijks. 
Het eerstvolgende nummer verschijnt in 
verband daarmede n i e t op 1 a u g u s
t u s, doch w e I op 8 a u g u s t u s. 

·houd aan te passen. Daarom is er een nauwe 
samenhang tussen de loon- en prijspolitiek. 

Daarbij heeft mèn er in het bijzonder op te 
letten, dat er een juist verband blijft bestaan 
tussen de stijging der lonen en de verhoging 
van de produktiviteit. Stijgen de lonen meer 
dan de produktiviteit veroorlooft dan treedt 
onherroepelijk een periode van inflatie in. De 
waarde van het geld vermindert, de nominale 
loonsverhoging maakt de arbeider niet wijzer 
en de vergeten groepen, de mensen, die van 
een vast geldinkomen moeten leven, worden 
het kind van Çle rekening. 

Prof. Mr. P. J. OUD 
die gisteravond (vrijdag 24 juli) voor 
de radio een na-beschouwing gaf over 
het Kamerdebat tijdens de behandeling 
van de Regeringsnota. 

Het is daarom noodzakelijk zo nauwkeurig 
mogelijk na te gaan, welke ruimte er is voor. 
een loonsverhoging, die niet het gevaar met 
zich brengt van een inflatoire ontwikkeling. Bij 
het verdelen van die ruimte doet zich echter 
nog een ander probleem voor. In hoever zal die 
ruimte gebruikt worden om door de subsidie
politiek ontstane scheve verhoudingen recht 
te trekken en in hoever zal zij kunnen worden 
aangewend om het reële arbeidsinkomen te 
verhogen. 

Mede is daarbij een belangrijke vraag, welke 
methode van loonpolitiek zal worden gevolgd. 
Zal de overheid geheel die politiek in eigen 
hand houden en door middel van uniforme 
loonronden voorschrijven met welk percenta
ge de lonen zullen moeten worden verhoogd 
of zal zij het in de eerste plaats aan het onder
ling overleg der partijen in de verschillende be
drijfstakken overlaten, welke de loonontwik
keling zal moeten zijn'? 

Hier ligt nu het principiële verschil tussen 
de opvatting der regering en die van de 

socialistische oppositie. De regering wenst ge
leidelijk de weg te betreden van een vrijere 
loonpolitiek. Natuurlijk moet dit met voorzich
tigheid geschieden. De regering heeft hier dan 
ook al dadelijk een onderscheid gemaakt tus
sen de maatregelen, die moeten worden geno
me om de loontrekkenden een compensatie te 
geven voor de meerdere uitgaven, die zij moe
ten doen tengevolge van de afschaffing of ver
mindering van subsidies en de maatregelen, die 
nodig zijn om hen te doen profiteren van de 
tuimte, die beschikbaar is voor een reële ver
hoging van hun inkomsten. De compensatie 
zal algemeen zijn en wordt derhalve door de 
regering zelf voorgeschreven. De verdeling 
van wat men de werkelijk vrije ruimte zou kun
nen noemen wordt, onder toezicht van de over
heid, aan het bedrijfsleven zelf overgelaten. 

Tegen dit laatste nu heeft zich de socialisti
sche oppositie in al haar felheid gericht. Men 
mag echter zonder enige overdrijving consta
teren, dat zij het tegenover de voortreffelijke 
verdediging, die de regering van haar beleid 
heeft gegeven, volstrekt heeft afgelegd. De 
regering is als de grote overwinnaar uit het 
debat gekomen. Buiten de kring van de socia
listen en de communisten hebben de tegen haar 
beleid gerichte moties, door de fractie van de 
Partij van de Arbeid ingediend, geen steun ver
kregen. Van haar kant heeft de regering doen 
blijken, dat zij een juiste opvatting heeft van 
hetgeen het gemeen overleg tussen regering 
en Kamer vordert. 

Vanzelfsprekend is het aan de regering, haar 
beleid te bepalen. Men heeft daarbij echter 
goed te begrijpen, dat een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen datgene, wat tot de es
sentiële punten van het beleid behoort en dat
gene, wat op de niet wezenlijke onderdelen van 
dat beleid betrekking heeft. 

Natuurlijk moet een regering, die op de 
naam van een zelfstandig bewind aanspraak 
wil maken, aan de essentiële dingen blijven 
vasthouden. Daarentegen kan zij ten aanzien 
van onderdelen, die de essentie niet raken, 
soepelheid betrachten. Alleen als zij tot dit 

(Vervolg op pag. 4). 

In verband met vakantie-afwezigheid van de 

heer A. W. Abspoel, gelieve men tot 17 augustus 

a.s. geen brieven of kopij voor het weekblad te 

zenden aan diens adres, doch uitsluitend aan het 

Secretariaat van de redactie: Prinsengracht 1079, 

Amsterdam-C. 
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Flitsen van Het Binnenhof (1) draagt dus 4 plus 1 plus 3 is 8 procent. 
Rekening houdende met de stijging van 
de kosten van levensonderhoud met 2,5 
procent, resteert een reële loensverbete
ring van 5,5 procent. 

Het Kamerdebat over het loon· en huurbeleid en de melkpriis • 
Moties van PvdA met 47 tegen 87 stemmen verworpen • Rege
ringsbeleid ligt nu vast • Vriiere loonvorming kriigt een kans. 

Dit is stellig geen onbelangrijk percen
tage, concludeerde minister De Pous. En 
daarbij blijft het niet. De genoemde stij
ging is de loonstijging "zonder enige mu-

De huurverhoging met compensatie 
wordt verschoven van 1 januari 

naar 1 april 1960. De melkprijs wordt ver
hoogd in twee etappes: 2 cent per 1 
januari en 2 cent per 1 april. Alle collec
tieve arbeidsovereenkomsten kunnen wor
den gewijzigd uiterlijk per 1 april 1960 
(in plaats van 1 juli). 

Met deze concessies heeft het kabinet
De Quay een ruime meerderheid verwor
ven voor haar plannen, waardoor tevens 
de vrijere loonvorming een kans krijgt. 

De PvdA had al in eerste termijn e.en 
motie ingediend met het doel: eerst wel
vaartsverbetering voor de arbeiders en 
later pas huurverhoging. 

In tweede termijn, na die concessies. 
werd die motie vervangen door een 
nieuwe, waarin de regering werd uitge
nodigd tijdig gegevens te verstrekken 
over de loonontwikkeling, opdat de Ka
mer op grond daarvan zou kunnen beoor
delen of, en zo ja met ingang van welke 
datum, de huurverhoging mogelijk zou 
zijn zonder de bij voorrang noodzakelijk 
geachte welvaartsverbetering voor de ar
beiders in gevaar te brengen. 

Minister-president De Quay had tegen 
die motie het overwegende bezwaar, dat 
daardoor de door de regering noodzake
lijk geachte maatregelen per 1 april, op 
losse schroeven zouden worden gezet. 

Heel belangrijk was, dat ook de heer 
Andl'iessen namens de KVP-fractie zei: 
"de motie maakt onvast wat vast moet 
zijn". 

De motie van de PvdA werd met 47 te
gen 87 stemmen verworpen. Vóór stem
den PvdA, PSP en de communisten. Te
gen stemden VVD, K:VP, AR, CH en 
SGP. 

Het verheugt mij, verklaarde prof. De 
Quay, dat het regeringsprogram een rui
me meerderheid heeft gevonden, Dat is 
nu voor iedereen een vast gegeven. 

Dat wil zeggen, dat iedereen nu weet, 
dat bij de onderhandelingen in het kader 
van de vrijere loonvorming rekening 
moet worden gehouden met de looncom
pensatie van 2,5 procent per 1 april 1960. 

• * • 

De huurverhoging is drie maanden in 
de toekomst verschoven, omdat de 

heren Andriessen (KVP), Hazenbosch 
(AR) en Van Mastrigt (CH) van mening 
waren, dat de tijd tot 1 januari te kort is 
voor het rustig voeren van onderhande
lingen tussen werkgevers en arbeiders 
over een verdere loonsverhoging buiten 
de compensatie voor de huurverhoging. 

Wanneer bovendien de uiterlijke datum 
van wijziging van alle c.a.o.'s zou worden 
vervroegd tot 1 april (in plaats van 1 juli), 
zou de eventueel mogelijke welvaartsver
betering voor de arbeiders in ieder geval 
tot stand komen vóór de huurverhoging. 

Nadat onze woordvoerder, mr. H. F. 
van Leeuwen, had verklaard dat hij het 
niet zo belangrijk vond of de huurverho
ging 1 januari of 1 april ingaat, kwam de 
regering aan het verlangen van een be
langrijk deel van de Kamer toegemoet, 
waardoor zij een meerderheid voor haar 
plannen verzekerd wist. 

Indien de regering de datum van 1 
januari had gehandhaafd, zou de KVP
fractie bij de behandeling van het wets
ontwerp tot verhoging van de huren eerst 
hebben willen nagaan of de arbeiders een 
redelijk deel van de toegenomen welvaart 
toevalt. Indien men dan tot de conclusie 
zou zijn gekomen, dat dit niet het geval 
zou zijn, zou de KVP geen medewerking 
hebben verleend aan de huurverhoging. 

Na de consessies van de regering heeft 
de heer Andriessen nog wel gevraagd om 
een overzicht van de loonontwikkeling, 
welk overzicht minister Van Rooy heeft 
toegezegd bij de behandeling van de be
groting van Sociale Zaken in het najaar, 
maar van dat overzicht hangt niet meer 
af of de KVP-fractie voor of tegen de 
huurverhoging zal stemmen. 

Dat kan ook moeilijk, want alle c.a.o.'s 
kunnen worden gewijzigd tot uiterlijk 1 
april en in het najaar kan dus bezwaar
lijk reeds worden geconcludeerd of de ar
beiders een redelijk deel van de toegeno
men welvaart zal zijn toegevallen. 

* * * 
I n de royale compensatie voor de 

huurverhoging schuilt een stukje 
algemene loonronde, had de heer Hazen
bosch (AR) opgemerkt, en minister De 
Pous (Economische Zaken) heeft dat 
nader becijferd. 

De compensatie bedraagt 2,5 procent 
van het basisloon met e,en minimum van 
vier gulden per week in de grote steden 
en f 3.50 op het plattelànd. De 2,5 procent 
is dus gebaseerd op weeklonen van 160 
tot 140 gulden. Velen krijgen daardoor 
overcompensatie. 

.In werkelijkheid zal aldus volgens mi
mster De Pous de compensatie neerko
men op een stijging van de loonsom met 

Prof. DE QUAY 
... geestig ... 

3,2 procent. Daarbij komt dan nog de ver
hoging van de kinderbijslag, die 0,8 pro
cent van de loonsom uitmaakt. In totaal 
is dit 4 procent. 

Daartegenover staan een stijging van de 
kosten van levensonderhoud als gevolg 
van de huurverhoging met 1,4 procent en 
e'en melkprijsstijging met 0,7 procent, te
zamen dus 2,1 procent. Houdt men reke
ning met de doorberekening in de prijzen 
in enkele zwakke bedrijfstakken, dan zou 
de stijging van de kosten van levenson
derhoud 2,5 procent bedragen. 

Er blijft dan nog altijd over een gemid
delde loonsverbetering van ten minste 
1,5 procent. 

• • * 

De loonstijging blijft niet beperkt tot 
4 procent als gevolg van de huur

compensatie en hogere kinderbijslag. 
Daar komt bij, aldus minister De Pous, 
de verwerking van de huurbijslag-1957 in 
de lonen. Het effect hiervan op de loon
som is, indien in verschillende bedrijfstak
ken niet tot volledige verwerking wordt 
overgegaan, ruim 1 procent. 

Bovendien moet rekening worden ge
houden met een aantal ·autonome loons
verhogingen, die voor 1959 (2 procent) en 
1960 (1 procent) tezamen, laag geschat, 3 
procent zullen bedragen. 

De autonome loonstijging treedt op als 
gevolg van de verplaatsing van werkgele
genheid tussen de bedrijfstakken onder
ling, voorts als gevolg van de invoering 
van tariefsystemen, merit-rating, presta
tie-toeslagen, winstdeling, overwerkpre
mies enz. 

De totale stijging van de loonsom be-

Deze Burger 

. ziek", d.w.z. zonder dat daarbij het effect 
van de differentiële loonsverhogingen in 
de beschouwing is betrokken. 

• • • 
Moeilijk kan worden volgehouden, be

toogde de minister van Economi
sche Zaken, dat bij deze operatie sprake is 
van bevoordeling van een speciale cate
gorie, in casu de huiseigenaren, ten koste 
.van de werknemers. 

De werknemers zullen als gevolg van 
de royale compensatie hun reële inkomen 
zien verbeteren. En wanneer men reke
ning houdt met het effect van de diffe
rentiële loonsverhogingen is zelfs een ze
kere verbetering van het werknemersaan
deel in het nationale inkomen te ver
wachten. 

Natuurlijk moet dan de groep "overige 
inkomenstrekkers" iets afstaan aan de 
groep werknemers. Binnen de groep ove
rige inkomenstrekkers zien de huiseige
naren hun positie gunstiger worden. Dit 
gaat echter niet ten koste van de werk
nemers, daar dezen niet alleen absoluut, 
doch ook relatiet in inkomen zullen voor
uitgaan. 

De conclusie kan derhalve niet anders 
luiden dan dat de huurverhoging leidt tot 
een verschuiving van inkomens binnen de 
groep overige inkomenstrekkers. 

* * * 
Als onder invloed van te grote wel-

vaartsverwachtingen lonen en in
vesteringen te sterk stijgen, dreigt weer 
gauw het gevaar van overbesteding en 
dientengevolge bestedingsbeperking. Mi
nister De Pous liet daarom ernstige waar
schuwingen horen. 

De loonstijging is becijferd op 8 procent. 
De stijging van de produktiviteit wordt 
voor 1959 en 1960 geraamd op 6,5 procent. 
Er wordt dus al vooruitgelopen op de stij
ging van de produktiviteit. 

Het Centraal Planbureau heeft uitgere
kend, dat op grond van de autonome ont
wikkeling en de loonsverhoging het over
schot op de betalingsbalans zal vermin
deren met 750 miljoen gulden. Dan blijft 
er nog altijd een positief saldo van 700 
miljoen, maar het inkrimpen verloopt 
toch wel heel snel. Eind 1960 zitten wij op 
jaarbasis alweer belangrijk lager. 

Men bedenke, dat elk procent loonsver
hoging over de gehele linie de betalings
balans met ongeveer 100 miljoen verslech
tert. Zou dus bijvoorbeeld de differentiële 
loonvorming leiden tot een gemiddelde 
loonsverhoging van 2 procent, dan komt 
het betalingsbalanssaldo in 1960 al dicht 
in de buurt van het dikwijls als normatief 
beschouwde bedrag van 500 miljoen. 

• • • 
Men mag de speling in de economische 

ruimte niet overschatten, waar-

vindt het al_tijd maar grieze_lig als de Twee.de Kamer op recès is; gevoel 
van p~otselmge verlaten~etd, verweesdhetd, onbeschermd-zijn, hulpe
looshetd. Lam zonder oot, unmerried veulen, koeloos kalfje. Ge staat 
d_~n toch maar plotseling alléén in de wijde weide; geen warm moeder
lui om U te beschermen tegen de gevaren, dreigend van overal en dor
stend naar het zoetemelkse melkje van Oud en Romme van Burger en 
Bruin Slot, van Tilanus en Beernink en de Groot. ' 

't Was. zo veilig in 't staatsburgerlijke wiegje: ogies toe en zorgeloos 
dromen m 't best besef van de aanwezigheid van wel honderdvijftig be
s~herm-engeltjes rondom: Cornelissen en Van Leeuwen aan 't hoofd
emd, Den Hartog en Van Dijk bij de voetjes en noemt U ze verder maar 
op, al die bestwillenden, gereed om alle kwaad van kindjes kot te 
keren .•... 

:p;n dan plotseli11;g, deze eenzaamheid. 't Is of winterkou door ons leven 
huwert, of de stûte vervuld is ._van onzichtbaar gevaar . •.• Ge kunt 
schreien om zulk een verlatenheid - vader Van Leeuwen zal u niet 
horen; :moeder_ porJ!elissen komt niet met rap rokkenruisen toegesneld. 

Elk Jaar weer dtt ogenblik van het onontroerende nuchtere korte 
reg~ltje in de krant: ,,hierna is de Kamer op recès gegaan" en eik jaar 
weer de schok van "nu zal ik het zonder Geertsema en Visser, zonder 
Zandt en Welter, zonder Andriessen, Van Ryckevorsel en Berkhouwer 
van Alkmaar moeten stellen. Koersen zonder Kodde. 

Eén troost: de be~~hermengelen mogen van onze sponde geweken zijn, 
~e aarts-engelen blt;ven paraat. Korthals op de dijk; Van den Bergh bij 
t_f]eschut; Beerman, de hand geklemd om het zwaard des recets; Zijlstra 
bt; de kopeken; De Quay aan 't roer. 

Doch spookachtig ligt _het Binnenhof zonder het geschal hunner blijde 
stemmen; zonder het klik-klakken van hun kabottekes op de kasseien. 
Sans son et sans lumière. 

Vrienden, 't zijn waardeloze weken die ons wachten. Vermant U 
houdt droog het oog en klemt de prothese opéén. Houdt braef stand! 
roept 
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schuwde minister De Pous, want dit zou 
een gevaar opleveren voor het economisch 
evenwicht. In de ene bedrijfstak zal er 
een wat ruimere mogelijkheid zijn dan in 
de andere, maar de economische ontwik
keling als geheel stelt duidelijk een bo
vengrens. 

In de kranten zijn al percentages loons
verhoging genoemd, waarover in bepaalde 
bedrijfstakken werkgevers en werknemers 
het eens zijn geworden. Gegeven de no
minale loonstijging van 8 procent, zal men 
begrijpen, aldus minister De Pous, dat ik 
met enige zorg ben vervuld omtrent de 
economische mogelijkheden van dit alles. 

Zouden we de door het economische le
ven gestelde grenzen overschrijden, dan 
leidt dit onvermijdelijk tot prijsstijging 
met alle schade van dien voor de waarde 
van onze gulden, voor de vergeten groe
pen en voor onze concurnmtiepositie op 
de wereldmarkt. 

In onze Flitsen van 30 mei schreven we 
reeds: "Het voorkomen van een nieuwe 
overbesteding - die zou moeten leiden 
tot een nieuwe bestedingsbeperking - is 
voorlopig waarschijnlijk het grootste pro
bleem voor het nieuwe kabinet". 

MINISTER DE POUS 
... zo1·gen ... 

De regering en de meerderheid van de 
Kamer willen de vrijere loonvor

ming, onder verantwoordelijkheid van het 
bedrijfsleven, echter een kans geven. De 
PvdA is met de communisten en de PSP 
voorstandster van een algemene loonron
de (en pas later wil de PvdA dan een 
huurverhoging, die zou moeten worden 
afgeroomd). 

In dit verband verdedigde minister-pre
sident De Quay zich geestig tegen het 
veelgehoorde verwijt, dat zijn kabinet 
conservatief zou zijn. Het inslaan van een 
andere richting, zei hij, is niet conserva
tief maar juist progressief. Er is in het 
leven een voortdurende ontwikkeling en 
daarom moet men ook van dierbare din
gen, zoals de algemene loonronden, af
stand kunnen doen. 

Het beleid van het kabinet is gericht op 
de behoeften van de toekomst. Welvaarts
verbetering voor de arbeiders ligt aan dat 
beleid ten grondslag. Ik ben overtuigd, 
dat bij de ministers de instelling van so
ciale rechtvaardigheid en zelfs sociale 
liefde, aanwezig is. 

Juist het te lang vasthouden aan be
leidsinstrumenten, die niet meer bij de 
tijd passen, is conservatief, zei ook minis
ter Zijlstra. In totaal hebben zeven be
windslieden het voorgenomen regerings
beleid verdedigd. 

• • • 
De moties van de PvdA over handha.: 

ving van de melksubsidie en af
schaffing van de vijfde gemeenteklasse 
zijn bij zitten en opstaan (weer 47 tegen 
87) verworpen. 

Van de melkprijsverhoging verwachtte 
de heer Andriessen geen aantasting van 
de volksgezondheid, omdat compensatie 
wordt gegeven en omdat de volksgezond
heid ook niet is aangetast toen het kabi
net-Drees de subsidie met zes cent per 
liter verminderde! 

Prof. Oud zei aan het eind van het de
bat in een korte verklaring: Ik ben vol
daan over wat wij van de regering heb
ben gehoord. Zij heeft haar voorgenomen 
beleid op voortreffelijke wijze verdedigd. 
Ik wens de regering toe, dat zij in dat be
leid kan slagen. Ik heb geen behoefte de 
regering (met moties) een wenk mee te 
geven. 

In ons volgend nummer komen wij nog 
terug op het debat, want het slagvaardig 
betoog van onze geestverwant, mr. H. F. 
van Leeuwen, verdient nog bijzondere 
aandacht. V. v. D. 
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De mogel~jkheden 
overval op 

van een strategische 
Nieuw·-Guinea 

Men spare ons voor de nationale schande van een tweede Curaçao! 

QP de dag, dat ik mij tot het 
schrijven van dit artikel zet 

- woensdag 15 juli 1959 - debat
teert de Tweede Kamer der Staten
Generaal over de Regeringsnota in
zake het loon~ en huurbeleid. Het 
gaat daarbij om ernstige dingen. Ten 
toets komt immers of deze regering, 
waar veien van ons zekere verwach
tingen van hebben, weerstand zal 
kunnen bieden aan de drang om, zo 
zij het huurvraagstuk deels tot oplos
sing brengen wil, dan maar een stap 
verder te doen op de weg der infla
tie. 

Ik acht het niet geheel onmogelijk, 
dat haar nog een andere beproeving 
te wachten staat. 

De regering van de Republiek In
donesië houdt vast aan haar beweer
de aanspraken op Nederlands Nieuw 
Guinea. Stappen om die claim met 
geweld te realiseren, heeft zij tot nu 
toe niet ondernomen. Dat kan anders 
worden. Is er aanleiding voor de ge
dachtengang, dat een toespitsing der 
situatie niet uitgesloten is? Naar mijn 
inzicht wel. 

De lezer zal mijn motieven willen 
kennen en ik geef deze kort samen
gevat hieronder. 

* * * 
0 e heer Soekarno heeft in de 

laatste weken, gesteund door 
enkele Iocale krijgs9veffl'tien, een 
autocratisch of semi-autocratisch be
wind gevestigd, in dat deel van In
donesië tenminste, waarover de Re
publiek feitelijke souvereiniteit, overi
gens in wisselende afmetingen, 
uitoefent. Met parlementaire invloe
den, die soms matigend werken, 
behoeven ir. Soekarno en zijn helpers 
thans niet meer te rekenen. 

Op de voorhand lijkt het niet 
onwaarschijnlijk, dat die staatkundi
ge omwenteling op vele plaatsen en 
in bont geschakeerde kring geen vol
le waardering vinden zal. Het Indo
nesische staatshoofd blijft, ook in In
donesië zelf, een sterk omstreden fi
guur met vele vijanden, en dat aantal 
zal er niet minder op geworden zijn, 
al ware-het al omdat parlementsleden 
niet gaarne min of meer voorgoed 
naar huis worden gestuurd. 

Gelet op deze factoren zou er voor 
de op Ja va bov.endrijvende groep 
makkelijk reden kunnen zijn om af
leidingen naar buiten te zoeken. Het 
prikkelen van het nationale, in casu 
anti-Nederlandse sentiment is door 
generaties heen een van de meest he~ 
proefde middelen om met de getrou
wen ook de potentieel outrouwen 
zich vast om de troon te zien scharen. 

• * * 

Voorts denk ik aan de weinig 
geruststellende algemene po

litieke ontwikkeling in de wereld. 
Amerika .en Rusland staan voor zo
ver wij dat kunnen beoordelen ver
der van elkaar af dan ooit, en dat 
moet met zich medebrengen, weder~ 
om volgens de beproefde regelen der 
geschiedenis, dat de grote landen 
proberen overal ter wereld elkanders 
psychische en materiële krachten te 
binden. Complicaties rondom Nieuw
Guinea zouden stellig in de Russi
sche kaart spelen, en de aanstichter 
van zulke verwikkelingen kan dunkt 
mij daarom op de volle Russische 
steun rekenen. 

Rusland wordt n.l. van een conflict 
tussen Indonesië en Nederland wat 
men noemt alleen maar beter. Lat,en 
immers onze bondgenoten Amerika 
en Engeland ons - ik acht dit 
overigens vrijwel uitgesloten - zon
der meer en geheel in de steek, dan 
komt Nededand voor een zeer zware 
taak te staan. Dat betekent grote 
winst voor Rusland, want een derge
lijk verraad, anders zou ik het niet 
kunnen noemen, zou de stemming in 
Nederland tegenover Engeland en 
Amerika grondig bederven, en ho-

Î 
Door 

Mr. H. VAN RIEL, 
Voorzitter Eerste-Kamerfractie _______________ J 

vendien - uiterst belangrijk .- het 
prestige van Rusland als helper van 
Indonesië in de ogen der Aziaten 
vergroten, en het aanzien van Ne
derland, dat tot het Westen behoort, 
tot weinig of niets terugbrengen. 

Komen de Amerikanen en de En
gelsen ons wel te hulp, zoals zij vol
gens minsiter Luns hebben beloofd, 
zij het in naar ik vrees wat vage ter
men, dat is het de Russen mogelijk 
aan Azië te prediken, dat opnieuw 
een koloniale oorlog is losgebroken, 
en op die manier staan zij toch op 
winst. In het denksysteem van een 

Volgende buit? 

goede Leninist doet het er daarbij 
niets toe hoe het met de Indonesiërs, 
laat staan met de Papoea's afloopt, 
want blank en bruin zijn niet anders 
dan pionnen in het schaakspel, dat 
de Marxisten in het Kremlin tot be
heersers der aarde moet maken. 

* * * 
H et is allerminst aan mij te 

voorspellen of, en zo ja wan
neer, een Indonesische militaire actie 
tegen Nederlands Nieuw~Guinea zal 
beginnen. Dat zuUen de bevoegde 
autoriteiten beter weten dan ik. Zie 
ik te pessimistisch - des te beter. 

Eén element heb ik nog niet ge
noemd, n.l. dat er diverse aanwijzin
gen zijn, dat binnen Nederland het 
nationale e.enheidsfront op het stuk 
der buitenlandse politiek verbroken 
zal worden. Wellicht blijkt bij de be~ 
handeling van de Dienstplichtwet in 
de Eerste Kamer wel, of de PvdA 
zich inderdaad distandeert van de 
nationale eis dat Nieuw~Guinea in 
beginsel behoort te worden verde
digd. Natuurlijk zou dat een ernstig 
feit zijn, en wij kunnen slechts ho
pen, dat het niet zover zal komen. De 
in socialistische kring.en bewonderde 
heer dr. Drees heeft ten aanzien van 
Nieuw-Guinea altijd een duidelijk en 
positief standpunt ingenomen! Ont
za~ voor deze venerabele leidsman 
zou hier gunstig kunnen werken. 

"Toean, internationale rechters zeggen dat u hebt gestolen" 
"Soedah, ik denk alweer dááraan/' 

Klare wijn schenken is in vragen 
van buitenlands beleid niet steeds 
mogelijk, zelfs niet voor de regering 
van een klein land als Nederland. 

Wat wij echter mogen eisen is, dat 
de Nederlandse regering snel en wel .. 
overlegd handelt, en dat zij alle voor~ 
bereidingen treft voor een actie te
zamen met de bondgenoten voor het 
onverhoopte geval van een gewa
pend conflict. Tot die voorbereidin .. 
gen behoort het onmogelijk maken 
van een strategische overval met 
aanvankelijk bescheiden krachten. 
Zelf acht ik het niet onwaarschijnlijk, 
bewijzen heb ik niet, dat Amerika en 
Engeland ons uitsluitend zullen bij
staan, wanneer Nederland zelf en uit 
eigen kracht de daado van effectieve 
afweer tegen eventuele Indonesische 
operatiën stelt. 

Voor de nationale schande van 
een tweede Curaçao, de overval cir
ca 30 jaar geleden tijdens de ambts
periode van de goeverneur Fruytier 
door een aantal Venezolaanse ban
dieten ongestraft op Nederlands ter
ritoir ondernomen, mogen wij ge
spaard blijven. 

Een regering, op rekening van 
wier nalatigheid een dergelijke ramp 
zou moeten worden geboekt, vindt 
geen vertrouwen in Nederland meer. 

* * * 

E lke verdedigingsvoorbereiding 
is slechts onderdeel van een 

politiek. en vindt slechts in een wel~ 
overwogen politiek haar motivering. 
Op twee gedachten hinken zal tot 
een catastrofe leiden, en wanneer het 
Nederlandse volk vastbesloten is zijn 
'i:aak in Nederlands Nieuw-Guinea te 
voltooien, zal het daarvoor offers 
moeten brengen. 

Ik zeide eerder: In het buitenlands 
beleid kan zwijgen passen. Maar ten 
opzichte van het Nederlandse uit~ 
gangspunt past helderheid. Blijven 
in Nieuw~Guinea betekent militaire, 
wellicht vooral maritieme, maatrege
len op groter schaal dan tot nu toe 
zijn getroffen. Het is de plicht der 
regering het Nederlandse volk hier~ 
omtrent niet in het onzekere te laten, 
en een politieke beslissing uit te lok~ 
ken. Dan komt de verantwoordelijk
heid daar te liggen waar zij hoort. 

Laten de ministers daartegenover, 
wat men populair noemt de dingen te 
lang zwemmen, dan treft het onder 
omstandigheden een fatale blaam. In 
deze regering zitten liberalen. Het is 
mede daarom, dat ik mij heb veroor~ 
loofd een netelige zaak ter overwe~ 
ging te stellen. 

Een zeer belangrijk aspect tenslot
te verdient een extra onderlijning. In 
Nieuw~Guinea werken enige duiz·en
den Nederlanders, die, als er iets 
onprettigs gebeurt, Of moeten wor .. 
den verdedigd öf geëvacueerd. De 
dagbladen schrijven over ongepaste 
censuur in Nieuw~Guinea. Blijkbaar 
is de stemming niet zo goed, mede 
een symptoom dat tot waakzaamheid 
maant. 

Er is nog geen 'enkele reden voor 
een alarmstemming. Wel voor cri .. 
tisch nadenken over uitgangspunten 
en handelingen, ieder binnen de 
kring zijner eigen verantwoordelijk
heid. Een gewaarschuwd man telt 
voor twee. 
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Flitsen van Het Binnenhof (11) 

Verbetering van enkele crematiebepalingen • Prof. Oud over 
het brandende geweten van de heer Scheps • Minister Toxopeus 
zit niet in het kabinet om fouten van de PvdA te herstellen • De 
wet van· 1955 betekende achteruitgang • De verbeteringen ziin 
een stap vooruit. 

De VVD is voorstandster van gelijke 
rechten voor cremeren en begraven. 

De PvdA heeft in 1955 meegewerkt aan 
de nieuwe wet op de lijkbezorging, die 
crematie achterstelt. Dat hebben velen 
de PvdA kwalijk genomen. 

Daarom zag de heer Scheps van de 
PvdA zijn kans toen op 7 juli j.l. in de 
Tweede Kamer kleine wetswijzigingen 
aan de orde kwamen, die enkele in de 
praktijk gebleken bezwaren wegnemen. 
Voor de voorstanders van gelijke rechten 
voor crematie en begraven betekenen 
deze wijzigingen verbeteringen. 

Maar omdat de bescheiden, hoewel op 
zichzelf belangrijke wijzigingen door een 
liberale minister (mr. Toxopeus) werden 
verdedigd, vond de heer Scheps dat een 
mooie gelegenheid om te honen, dat de 
liberale minister met een radicale wijzi
ging had moeten komen in overeenstem
ming met het verkiezingsprogram van de 
VVD. 

Deze minister van liberale overtuiging, 
aldus de heer Scheps, had tot zijn mede
ministers kunnen zeggen: uit mijn liberale 
overtuiging vloeit voort, dat ik dit com
promis, gevolg van een compromis, niet 
kan aanvaarden en dus ook niet zal ver
dedigen. Mogen wij van de minister een 
wetsontwerp verwachten, dat de gelijk
stelling brengt van begraven en cremeren? 

* * 

I k heb best begrepen, antwoordde prof. 
Oud, dat de heer Scbeps er behoefte 

aan had in uitvoerige historische be
schouwingen te treden, want het was bij 
hem: de misdadiger keert terug naar de 
plaats van de misdaad. 

In 1955 is een principiële beslissing ge
vallen, waarvan wij ons· vandaag in de 
Kamer nu eenmaal met geen mogelijkheid 
los kunnen maken. In 1955 heeft de PvdA 
het principe van gelijke rechten voor cre
meren en begraven in de steek gelaten. 
De heer Scheps en zijn vrienden hebben 
toen hun eerstgeboorterecht verkocht 
voor een schotel linzenmoes. 

De toestand was tot 1955 zo, dat er i n 
feite in Nederland gelijkheid voor be
graven en cremeren was. Dat is prijsge
geven door de wet van 1955. Daartegen 
heb ik gewaa:rschuwd, aldus prof. Oud. 
De crematieverenigingen hebben het 
eerst ook niet zo in de gaten gehad. Zij 
zijn wakker geworden door het principiële 
debat, dat in het bijzonder van VVD
zijde in de Kamer is gehouden. 

MINISTER TOXOPEUS 
.... voor de keuze .... 

Ook minister Toxopeus, zei prof. Oud, 
kan niet anders doen dan de toe

stand aanvaarden waarin wij ons van
daag bevinden tengevolge van de wet van 
1955. In die toestand zouden wij niet ver
keren w:mneer men destijds de weg nad 
gevolgd, die van de zijde van de VVD is 
aangewezen, nl. om die in 1955 Y::>orge
stelde wijziging af te wijzen. 

Op de basis waaróp wij ons in 1959 be
vinden, wilde prof. Oud zelfs wel een 
woord van waardering spreken aan het 
adres van de betreffende ministers van 
het afgetreden kabinet, die de wijzigingen 
aanhangig hebben gemaakt. Want het 
wetsontwerp neemt een aantal bezwaren 
weg. 

Daarom is het wijs beleid zich te be
perken tot de praktische verbeteringen, 
want het aan de orde stellen van de prin
cipiële kwesties zou alleen maar tot ge-

volg kunnen hebben, dat de kans, dat 
praktische verbeteringen tot stand komen, 
verloren zou gaan. 

Bij de aanvaarding van dit wetsontwerp 
worden een aantal stappen vooruitgezet. 
Wij gaan de goede kant uit. Mijn voldoe
ning daarover is te groter, aldus prof. 
Oud, omdat het wetsontwerp in menig op
zicht de erkenning is van de gegrondheid 
van praktische bezwaren die ook mijner
zijds in, 1955 zijn ingebracht, praktische 
bezwaren tegen de regeling van de wijze 
waarop men zijn wil tot crematie .te ken
nen moest hebben gegeven. 

Aan die praktische bezwaren wordt in 
belangrijke mate tegemoetgekomen. Van 
bijzonder belang is ook de mogelijkheid 
van een beschikking van de kantonrechter 
wanneer deze de overtuiging krijgt, dat 
een overledene inderdaad ·Wenste gecre
meerd te worden. Het betreft hier een 
regeling, die ruimer is zelfs dan het des
tijds door mij voorgestelde en toen ver
worpen amendement, dat zich baseerde 
op het lidmaatschap van een crematiever
eniging. 

Voorts is er de regeling van de crematie 
van een niet-ingezetene of iemand, die op 
reis overleden is. Het zijn allemaal be
langrijke verbeteringen. De regeling 
neemt de discriminatie niet weg, maar zij 
zal wel het aantal gevallen, waarin een 
overledene tegen zijn wil wordt begraven, 
tot een minimum terugbrengen. 

* * . . 
Prof. Oud had er geen behoefte aan 

gevoeld in de hele geschiedenis van 
de crematie terug te treden. Maar, zei hij, 
de heer Scheps had - het brandt hem op 
het geweten; ik begrijp dat allemaal best 
- die behoefte w-21 en daarom verplicht 
hij mij nog eens duidelijk te zeggen hoe 
het geweest is, al die 40 jaar lang, van 
1915 tot 1955 toe. 

Hij zal dan moeten erkennen hoe er in 
feite was een gelijkheid tussen begraven 
en cremeren en hoe die gelijkheid is prijs-

SCHEPS 
• ... brandend geweten ...• 

In 1955 is een belangrijke stap achter
uit gedaan. Wij staan op het ogenblik op 
de basis die in 1955 in het leven is geroe
pen. Wanneer de minister zou komen met 
een voorstel om de zaak nu terug te 
draaien, zou dat voorstel geen meerder
heid halen. De minister zou met het hoofd 
tegen de muur lopen. 

N.V. A. Prins Th. zoons Aanneming MaatschappiJ 
Wanneer de heer Scheps zou verlangen, 

dat hetgeen hij en zijn vrienden in 1955 
verkeerd hebben gedaan, nu door deze 
minister in orde wordt gebracht, zou dit 
toch wel zeer veel gevraagd zijn. Alsof 
deze minister daar zit om de fouten te 
herstellen die de heer Scheps en zijn 
vrienden hebben gemaakt! 

.. "' 
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gegeven door de wet van 1955. Men had 
toen wel een doekje voor het bloeden: het 
recht wordt nu erkend!, maar op welke 
wijze werd dat recht erkend? 

Ik zeg dus nogmaals: in 1955 hebt gij uw 
eerstgeboorterecht verkocht voor een 
schotel linzen en daarvan ondervinden wij 
op dit ogenblik nog de gevolgen. 

Nu kan de heer Scheps gemakkelijk 
zeggen: dit moet de liberale minister dan 
maar in orde maken!, maar het is toch 
teveel gevergd van een liberale minister 
te verlangen, dat hij in orde maakt wat 
de heer Scheps en zijn vrienden in 1955 
mede hebben helpen verknollen. 

* • .. 

De opvatting van minister Toxopeus 
was: dit wetsontwerp is inderdaad 

gebonden aan het compromis van 1955. Het 
is een vooruitgang, een verbetering, maar 
inderdaad: het is gebonden. Nog steeds 
onder de nieuwe wet zal het zo zijn, dat 
begraven het normale is en dat cremeren 
daarop een uitzondering vormt. 

Het wijzigingsantwerp had mr. Toxo-
. peus aangetroffen bij zijn optreden als mi

nister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft 
toen overwogen, dat in 1955 de regeling 
van de crematie niet is blijven rusten, 
maar een eerste stap is gezet. Die eerste 
stap is een vaststaand feit. 

Het wijzigingsontwerp, dat blijft op de 
basis van het compromis van 1955, wil in 
de praktijk gebleven leemten wegnemen. 
Dan kan men toch moeilijk van mij ver
langen, aldus minister Toxopeus, dat ik, 
als liberaal in het kabinet gekomen, zou 
zeggen: nu ga ik terugzien tot in de dagen 
van olim wat er op wetgevend gebied is 
gedaan in strijd met mijn liberale begin
selen en dat wil ik dan alles ongedaan 
maken. Dat kan niet. 

Ik stond voor de keuze: zal ik de wijzi
gingen verdedigen of niet? Die keuze was 
uitermate eenvoudig. Natuurlijk zal ik dit 
wel verdedigen, omdat naar mijn opvat
ting dit een verbetering is. Had ik het 
wetsontwerp teruggenomen, dan was er 
van deze vooruitgang niets terecht ge
komen. 

Het wetsontwerp met de wijzigingen 
werd tenslotte zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. Alleen de staatkun
dig g<~reformeerden verzochten aanteke
ning dat zij geacht wilden worden tegen 
het wetsontwerp te hebben gestemd. 

V. v.D. 
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laatste bereid is, kan het gemeen overleg tot 
zijn recht komen. Hier ligt het verschil tus
sen vastberadenheid en halsstarrigheid. Vast
beradenheid is een deugd, halsstarrigheid een 
ondeugd. 

Natuurlijk kan er wel eens verschil van me
ning rijzen, waar tussen deze twee precies de 
grens ligt, maar naar mijn mening is het ka
binet erin geslaagd aan de goede zijde van de
ze grens te blijven. Het is geweest: fortiter in 
re suaviter in modo: vasthoudend in de zaak 
zelf, soepel in de wijze van uitvoering. 

* * * 

Maakt men een vergelijking tussen het 
debat van de vorige week en dat van 

het voorjaar van 1957 over de nota betreffende 

de beperking der bestedingen van het toenma
lige kabinet-Drees, dan valt bovenal op, hoe 
verschillend de houding der regeringsmeerder
heid was. 

In 1957 was niet bepaald sprake van veel 
vertrouwen der brede-basismeerderheid uit die 
dagen in de regering. Hoe werd toen de rege
ring door haar eigen aanhangers met moties 
bestookt!. Van een guerilla-oorlog tegen het 
kabinet heb ik toen gesproken. Thans was er 
van iets dergelijks geen spoor te bekennen 
Het heeft mij bevestigd in mijn overtuiging, 
dat er tussen de groepen, die het kabinet-De 
Quay steunen een veel grotere homogeniteit 
bestaat dan tussen die van de oude brede-basis
meerderheid. 

Ik kan het dan ook niet anders zien, of dit 
kabinet staat sterk. Het heeft zich door de so
cialisten niet in de hoek hoeven laten dringen. 

Het heeft dit ook daarom niet behoeven te la
ten doen, omdat het - het kan niet genoeg 
worden herhaald - niet de minste twijfel 
heeft behoeven te laten aan zijn volstrekte so
ciale gezindheid. 

Mij persoonlijk heeft het daarbij nog in het 
bijzonder goed gedaan, dat de woordvoerders 
achter de regeringstafel niet in gebreke zijn 
gebleven nieuwe bewijzen aan te voeren voor 
de door mij sinds jaar en dag verdedigde stel· 
ling, dat het socialisme is verworden tot een 
conservatieve stroming. 

Wie voorstander is van een werkelijk voor
uitstrevende politiek kan zich dan ook alleen 
maar gelukkig prijzen met de laatste rege
ringswisseling. Ik doe daarom niets liever dan 
deze korte toespraak besluiten met het kabi
net-De Quay mijn beste wensen mede te ge
ven op zijn levensweg. 
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Reacties op hetgeen drie lezers schreven over 
bevolkingspolitiek en overbevolking 

Kinderbijslag veler steen des aanstoots 
In ons blad van 27 juni schreven in deze rubriek drie inzenders ieder op eigen wijze 

en van ongelijke uitgangspunten uit, over het bevolkingsvraagstuk, 
Ir. R. van Hasselt, te Voorst, bracht daarbij een mogelijke legalisering van de abor

tus (natuurlijk onder strenge voorwaarden en aUoon door medisch bevoegden in een 
ziekenhuis) ter sprake. 

Wij wezen er toen reeds op, dat hier vragen rijzen van levensbeschouwelijke aard, 
moraal en ook van geneeskundige ethiek, die velen óók in onze kring denkbeelden 
als van de heer Van Hasselt zullen doen verwerpeJL 

Het doet ons echter genoegen, dat onze veronderstelling, dat het mogelijk zou zijn, 
over een zo ernstig vraagstuk als dat van de "bevolkingspolitiek" onder geestverwan
ten ook ernstig van gedachten te wisselen, niet is beschaamd, 

Wij ontvingen verscheidene belangwekkende readies van lezers, waarvan wij hier 
enkele laten volgen. 

ABORTUS VOLSTREKT 
VERWERPELIJK 

Dr. M. Knap e, chirurg te Amster
dam, voelt zich naar aanleiding van de 
artikeienreeks over "Overbevolking" in 
ons blad van 27 juni geroepen, enkele 
opmerkingen te maken, in het bijzonder 
naar aanleiding van het artikel van de 
heer Van Hasselt. 

Het is - zo schrijft dr. Knape - wel 
mogelijk, dat door de toename der bevol
king, speciaal in het ongek,end snelle 
tempo der laatste jaren, grote moeilijkhe
den zullen ontstaan. Toch geloof ik niet, 
dat deze moeilijkheden veel groter zullen 
zijn dan die, waarmed,e de mensheid al 
eeuwen te kampen heeft zoals b.v. na
tuurrampen, oorlogen, zie;den en speciaal 
de wrede onderdrukking en mishande
ling, zowel geestelijk als lichamelijk, die 
de mensen elkaar op kleine en op grote 
schaal, zonder noodzaak aandoen. Ook 
geloof ik, dat de fenomenale ontwikkeling 
der techniek voorlopig nog gemakkelijk 
zorg kan dragen voor een stij&'ende wel
vaart voor een groeiende bevolking. 

Desondanks ben ik voorstander van 
een verantwoorde bepaling van de gezins
grootte. Ik acht ook de progressieve kin
derbijslagen een onjuiste "fok"premie. 
Naar mijn mening is de kinderaftrek bij 
de belasting,en de principiële grens, waar
toe de overheid, moet gaan, bij het mede 
dragen van de lasten van de opvoeding 
der toekomstige burgers. Dat bij de bepa
ling van de gezinsgrootte deskundige 
hulp niet gemist kan worden onderschrijf 
ik en dat de overheid bij het geven van 
voorlichting zou moeten helpen, is m.i. 
eveneens duidelijk. 

Tot zover kan ik mij dus wel met de 
mening van de heer Van Hasselt vereni
g,en. Maar over de abortus moet ik een 
ander geluid laten horen. Ik ben ver
baasd, bijna verbijsterd door het gemak, 
waarmede &Ie heer Van Hasselt over de 
abortus schrijft. Het schijnt mij toe, dat 
het hem ontgaat, dat de abortus ("Crimi
nalis" hoort er volgens de Nederlandse 
rechtspraak bij) een misdrijf is van de 
ord: "Moord met voorbedachte rade". 
Natuurlijk: de sporen van deze moord· 
laten zich gemakkelijk verbergen, het 
slachtoffer is immers nog niet ingeschre
ven bij de Burgerlijke Stand. Maar moord 
is moord, ook al wordt deze niet ontdekt 
en ook al is het slachtoffer een "onge
wenst" kind van "domme" ouders. 

Met het invoeren van de abortus van 
het niet gewenste kind, gaat men een ge
maakte, doch vergeeflijke, fout (het ver
wekk,en van een kind op e,en daarvoor 
ongewenst tijdstip), corrigeren met een 
onvergeeflijk misdrijf. Hoe is dit te rij
men met de wens, die speciaal bij ons 
liberalen leeft, dat men de verantwoor
ding voor zijn daden zelf dient te dragen? 
Indien de heer Van Hasselt meent, dat 
er iets gedaan moet word,en voor hen, die 
kennelijk niet zelf de verantwoordelijk
heid kunnen dragen, dan is hiervoor 
maar één oplossing (voorkomen is beter 
dan genezen) n.l. sterilisatie van hen, van 
wie de heer Van Hasselt de verantwoor-

ding betreffende de voortplanting meent 
te moeten overnemen. 

Ik prijs mij gelukkig in een land te Ie
ven, waar de abortus provocatus nog cri
mineel genoemd wordt. Ik mag bekend 
veronderstellen, dat de vroeger bestaande 
abortus op medische gronden bij de hui
dige stand der wetenschap alleen nog 
historische waarde heeft, en ik bezweer 
de heer Van Hasselt en met hem al mijn 
landgenoten, niet af te glijden op het pad, 
dat heet: "Het doel heiligt de middelen". 
Immers: nog é~n stap. verder en wij ver
moorden van qverheidswege alle gepen
sioneerden, ouè(en van dagen en invali
den, kortom allen,. il~ niet voor zichzelf 
kunnen zorgen. Het is zeker, dat er dan 
geen overbevolking meer kan optreden. 
Het is alleen de vraag, of het dan nog de 
moeite waard zal zijn tot de overlevenden 
te behoren. 

INPOLDERINGEN EN 
OVERBEVOLKING 

Ir. G. v a n We e z e n b e e k, te Dor
drecht, schreef reeds een dupliek en her
innert er daarbij aan, dat door hem het 
woord "overbevolking" niet was genoemd, 
maar dat hij zich in zijn korte beschou
wing in ons blad van 27 juni verzette 
tegen een poging van de heer Louwes om, 
zoals ir. Van Weezenbeek het uitdrukt, 
"e,en door deze vermeende overbevolking 
elders, als motief te doen gelden voor in
polderingen hier". 

De heer Van Weezenbeek schrijft dan 
verder: Nu het besef veld wint, dat er in 
de wereld, in een te voorziene toekomst, 
nergens onoplosbare voedselvoorzienings
problemen behoeven te bestaan, raakt het 
oer-Hollands inpolderingsinstinct in de 
knel. 

Toen Nederland ruim dertig jaar gele
den de uitvoering van de Zuiderzeewer
ken ter hand nam leek dat een verant
woorde onderneming. Achteraf is voorlo
pig slechts de afsluitdijk een economisch 
succes geword,en. Die leverde grotere vei
ligheid op tegen stormvloeden voor alle 
aan het IJsseJmeer grenzende provincies. 
Voorts een waardevol zoetwaterbekken 
voor de wijde omgeving. 

Bovendien leverde de afsluitdijk, als 
spectaculair meesterstuk van onze water
bouwkundigen en aannemers, grote good
will bij bezoekers uit andere landen. 

Maar nu de polders. 
Van oudsher polderden wij plassen in, 

het zit ons in het bloed. Dat was in tij
den, dat ons volk meer agrarisch was dan 
tegenwoordig, al was het ook toen niet 
voor 100% agrarisch. 

Handel en scheepvaart waren eeuwen 
geleden reeds belangrijke bronnen van 
soms ruime inkomsten. 

Onze relatief belangrijke landbouw le
verde produkten voor uitvoer. Periodiek 
waren er middelen beschikbaar bij grond
bezitters, handel of reders om in grond
aanwinningen te steken. 

Zulke inpolderingen waren dikwijls 
voor de ondernemers ervan geen geldelijk 
succes, ev,enmin voor de eerste generaties 
van boeren, die zich in het nieuwe land 

vestigd,en. In het geval van de Haarlem
mermeer ging het meer tegen de drei
ging, die de grote waterplas vormde voor 
het aangrenzende lage polderland, dan 
om de landwinst uit de drooglegging zelf. 

In de laaste jaren, die aan de crisis 
van 1930 vooraf gingen, besloten wij tot 
afsluiting en inpoldering van de Zuider
zee, In die tijd was het besef van de ster
ke relatieve vermindering van de bete
kenis van de landbouw nog geen gemeen
goed. Er waren ruime baten uit Indische 
cultures, scheepvaart enz. Naar goed va
derlands gebruik leek het wijs beleid het 
eigen bodemareaal, met gebruik van el
ders behaalde winsten weer eens uit te 
breiden. 

Men begon met de polders niet onder 
Amsterdam, maar met de Wieringermeer. 
Na de Wieringermeer kwam de Noord
Oostpolder aan de beurt. Het was toch 
bezettingstijd en dus beter het eigen land 
te vergroten dan te werken voor een be
zetter. 

Na 1945 maakte de verzwakking van 
onze positie in de wereld door het verlies 
van Indië even weinig indruk als de 
voortgaande uitverkoop van aandelen 
bezit in wereldondernemingen. De land
bouwprodukten op de wereldmarkt wa
ren nog duur en wij polderden lustig 
voort. 

De watersnood van 1953, die de nood
zaak van een Deltaplan aan het licht 
bracht werd overschreeuwd door de 
landhonger van de landbouwwoordvoer
ders. 

Nu het besef doorbreekt, dat de dure 
polders ten dele bezet zijn door pacht
boeren die meer heil zien in hogere steun 
op een groot deel van hun produktie dan 
in hogere pachtprijzen, moet er toch heus 
weer eens gepiekerd worden. 

Sedert 1940 beleggen wij geen overwinst 
meer in IJsselmeerpolders, maar beste
den wij er schaarse middelen minder 
doelmatig. 

Cultuurtechnisch wordt de Z.O. inpolde
rbig ongetwijfeld een juweel, maar het 
zal straks zaak zijn er geen boeren toe te 
laten die hun bedrijven niet mede willen 
beschouwen als stoffering van een park
landschap. 

Al inpolderend kwamen wij gelukkiger
wijs in de buurt van de randstaat Hol
land trecht. 

Voor een als parklandschap met woon
gelegenheid en wat beschaafde industrie 
ingerichte polder, ligt daar waarschijnlijk 
redelijk toekomst emplooi. Simpele land
bouwgrond die verder van de randstaat 
reeds is gewonnen, is en blijft te duur. 

Nu iets over "overbevolking". 
Er zijn mensen die op een zomerse 

zondagmiddag het strand van Schevenin
gen en Zandvoort overbevolkt noem.en. 
Voor anderen is het daar dan op zijn ge
zelligst. Wie tot de eerste categorie be
hoort gaat op een voJg.ende vrije en war
me dag naar een rustiger strand en ge
niet daar mede van zijn afwezigheid in 
Zandvoort. 

Ook voor concert en bioscopen gelat 
vaak het: hoe meer ziel hoe meer vreugd. 

Het is na de bezetting mode gebleven 
problemen te hebben .en de wanorde van 
oorlog en bezetting leverde een stevige 
basis voor ordenaars. 

Wie eenmaal ordenaar is wil het wel 
blijven en de rechtgeaarde ordenaar 
speurt overal wanorde. 

Voor mij is er te veel geharrewar in 
negorijen en te veel harmonie in wereld
steden om van overbevolking waar dan 
ook te worden overtuigd. 

Het is mode geworden bij zichzelf en 
bij anderen overbevolking te ontdekken, 
maar waarop berust dat schrikbeeld? 
Soms op overvolle straten in een stads
centrum waar verzuimd is tijdig parkeer
beperking of éénrichtingsverkeer in te 
stellen. Soms op grote nieuwe woonwij
ken die verrezen waar eertijds koeien 
graasden. 

Waar zich inplaats van één verdwenen 
koe een paar honderd mensen vestigden, 
blijkt steèds melk voor iedereen beschik
baar te zijn en er blijft een grote melk
plas over die met subsidie over de gren• 
zen wordt weggepompt. 

Zijn wij soms door de liefderijke zorgen 
van vader Drees wat zwaartillend ge
worden? 

Van de vaderlandse koe naar de ge
boortecijfers die de redaktie zo imponeer
den in India, is maar één frivool stapje. 
Dáár is het rund een hellig dier en neemt 
het, zonder melk aan de mensen af te 
staan heel wat bodemruimte in beslag. 
India zou kunnen overweg,en de heilig
heid der runderen wat in te perken ten 
faveure van kindertjes en volwassenen. 
In plaats daarvan zijn wij in Nederland 
bezig heilige koeien in te stellen die per 
koe en per jaar aan de burgers honderd 
of meer gulden toeslag kosten. 

En passant juichen wij moties toe voor 
meer hulp uit onze staatskas voor alle 
onderontwikkelde gebieden ter wereld. 

Waar brokjes Westerse "know how" 
worden uitgedeeld, zonder dat de massa 
der inheemse bevolking zelf voldoende 
initiatieven nam, raken natuurlijke even
wichten gestoord. 

Zo leverde de Pax Neerlandica indertijd 
op Java, via ziektebestrijding, onderne
mingslandbouw e.d. ook grote bevolkings
aanwas op. 

Uit de benardheid van vandaag moeten 
de leiders van morgen opstaan en wordt 
ook de bereidheid der massa geboren 
zelf iets nieuws te ondernemen ten bate 
van eigen welstand. 

Een wakkere redactie is nergens hele
máál gerust op. Daarom hoop ik haar 
nog niet geheel overtuigd te hebben van 
de juistheid van mijn persoonlijk opti
misme. 

Wanneer in een land de bevolking sterk 
toeneemt omdat de overheid door een 
herverdeling van inkomen en bezit de 
remm.en te ver heeft los gemaakt, kan de 
stijging een ongewenst karakter krijgen. 
Vooral door relatieve daling van de sterk. 
te van de leidende groepen tegenover 
overvloedige aanwas van de zwakste 
broeders. Zulk kwaliteitsverlies is slechts 
te keren door verhoogd effE'ct van opvoe
ding en opleiding. 

Deze noodzakelijkheid kan dan tot ver
dere intensivering van overdreven her
verdelingspraktijken dwingen. 

BEVOLKINGSVRAAGSTUK ·~ 
EN .. MEIN KAMPF" 

De heer Th. A. D r i e s s e n, te Amster
dam, om te beginnen reagerend op het 
eerste artikel van ir. Van Weezenbeek, 
meent dat deze gelijk heeft wanneer hij 
de bevolkingstoename op zichzelf een ver
heugend symptoom noemt Dit wat ons 
land betreft en afgezien van de erg-grote 
gezinnen. 

Het lijkt mij - zo gaat de heer Dries
sen dan verder - ook juist, dat verkeers
werken voorrang verdienen boven inpol
deringen. Maar wát te zeggen van zijn 
mening omtr,ent de onderontwikkelde 
gebieden? De daar heers,ende ellende is 
heus niet e,en probleem van de . westerse 
bezoeker alleen! 

Men moet in dit verband aandacht heb
ben voor de reeds bewezen wet, dat een 
bepaalde welvaartsdrempel overschreden 
moet zijn wil men actief het lot in eigen 
handen nemen. Dit geldt voor ieder in
dividu afzonderlijk en ook voor de ge
meenschap als geheel. Door mensen die 
jarenlang (eeuwenlang) half ondervoed, 
indolent ,en lui hebben gemodderd, van 

(Zie vervolg op pag. 6). 
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Een vergelijking Nederland-Denemarken (11) 

Export van landbouwproducten 
niet lonend meer 

In beide Janden is de landbouw op ex
port ingesteld. Zonder uitvoer zou geen 
van beide kunnen bestaan. Vooral Dene
marken heeft weinig consumenten in 
eigen land. In Nederland wordt dit aan
tal steeds groter en was na de oorlog 7 
à 8 maal zo groot. Dit is de voornaamste 
reden van een verschil in landbouwpoli
tiek in beide landen. 

In Nederland moest primair worden ge
let om de consument weer zo snel en 
goedkoop mogelijk aan een volledig voed
selpakket te helpen. Vandaar vastgestel
de prijzen en teeltverplichtingen. Hieruit 
is de garantieprijs-politiek voortgeko
men, 

In Denemarken kon de eigen bevolking 
vrij snel weer worden gevolgd en begon 
men direct voor de expot t te telen. Mo
gelijkheden voor afzet waren er toen 
genoeg en over de prijs viel niet te 
klagen. Dit is een beste tijd geweest voor 
de Deense landbouw. 

De bakens verze+ 
Thans ligt deze situatiP. geheel anders. 

De bakens zijn verzet. De wereldvoedsel
schaarste is overwonnen en nu blijkt 
weer hoe kwetsbaar de Deense landbouw 
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buitenaf tot een iets hogere levensstan
daard op te tillen, ontstaat liltijd weer de 
bijna verrassende zelfwerkzaamheid. Er 
ligt hier wel degelijk een taak voor ons! 

T.a.v. het stukje van de heer Olgers 
zou ik de door hem aangehaalde wet van 
Ortega Y Gasset - n.l. dat een overbe
volking, om botsingen te voorkomen, ,in 
de pas moet lopen - in twijfel wiilen 
trekken. M.i. geldt het principe ,.laisser 
faire, Iaisser aller", wat het bevolkings
vraagstuk betreft in ieder geval nog. Er 
zijn toch juist naoorlogse tekenen die lijn
recht tegen de "indepasloopwet" indrui
sen. Bijvoorbeeld de w,ens naar vakantie
spreiding en ook b.v. het verschijnsel dat 
in warenhuizen en klerenmagazijnen 
overdag teveel en na 5 uur teweinig per
soneel is, om dan nog maar van de plot
selinge overbelasting van de straat te 
zwijgen. Verder ontneemt het indepas
lopen de mens zijn levensvreugde. Laat 
men de gang van zaken vrij, dan krijgt 
men een toestand die het méest verkies
lijk is, ook al is er dan misschien een eco
nontischer organisatie denkbaar. Daarom, 
óók bij overbevolking, géén dirigisme! 

Men behoeft in ons land ook nog ge,en 
alarm te slaan, wél voor India! De voort
durende trek naar de grote steden is niet 
alleen economisch uit te legg;en, zij houdt' 
ontegenzeggelijk verband met het feit dat 
vooral de jonge mens zich daar meer 
"vrij" voelt. Vrij van de bedillerige dorps
afeer. Men verkiest dus welbewust de 
"steenwoestijn" en vindt die nog minder 
verstikkend dan de dorpsmoraai. 

Men kan het nu betreuren of niet, maar 
het is langzamerhand wel een erkend feit, 
dat sociaalpsychologisch gezien de kerk 
voor de meerderheid heeft afgedaan als 
directe morele krachtbron. En dit feit be
laadt de denkende mens en met name het 
gouvernem.ent met e,en enorme verant
woordelijkheid wat betreft de morele ge
volgen van haar besluiten. Men kan al
le•en reeds dáárom een groot tegenstan
der zijn van de conclusies van ir. v. Has
selt t.a.v. de abortus provocatus als be
strijding van ongewenste bevolkings
uitwas, hoezeer die bestrijding ook nodig 
zou zijn. 

De gesanctioneerde moord (en zó zal ze 
betiteld worden!) heeft nu eenmaal een 
enorme morele ontgoochP.Iing tengevolge 
en zoals het voor de soldaat, terugkeren
de uit Korea, moeilijk is geweest zich 
weer aan te passen aan de burgermaat
schappij, is het wel zeer de vraag of de 

is. Niet alleen moet zij concurreren tegen 
de landbouwprijzen in het land waarheen 
zij wil exporteren, maar veelal blijkt het 
land ook voor zijn eigen landbouw gun
stige maatregelen te hetben geschapen. 

Geen wonder, dat de Deense landbouw
organisaties ook reeds lange tijd aan
drongen op bescherming en nu ook hun 
zin gekregen hebben. 

De Deense landbouw 
ook beschermd 

Voor het eerst na de oorlog zal de 
Deense landbouw dit seizoen ook een be
scherming genieten voor een aantal pro
dukten. Voor de thans te velde staande 
oogst zal een graanregeling gelden, die 
de boeren voor het broodgraan een vaste 
prijs garandeert. Ook worden aan de 
Deense grens heffingen op de granen, 
die worden ingevoerd, {'Plegd, zodat de 
binnenlandse graanmarkt uok daardoor 
wordt opgetrokken. 

Tevens is voor de boter een minimum
prijs vastgesteld. Deze maatregel van de 
Deense overheid is een teken aan de 
wand. De export van landbouwprodukten 
is niet lonend meer. Niet Ionend voor de 
Deense boer, maar ook niet voor de Ne
derlandse. 

De bescherming is in Denemarken later 
ingevoerd, althans dat is de algemene 
mening. Theoretisch is dit juist, immers 
de Nederlandse landbouw is vanaf de oor
log steeds "beschermd" geweest. In feite 
was dit echter meer een bescherming 
van de consument tegen te hoge prijzen 
dim een bescherming van de boer. 

AJleen de laatste twee jaren heeft de 
landbouwpolitiek de overheid geld gekost. 
Dit is ook te beschouwen als de prijs 
voor een stabiele loon- en prijspolitiek, 
die men in Nederland na de oorlog heeft 
kunnen voeren. 

L.G. 0. 

vrouw, na de gewilde dooc.l van haar kind, 
een goede moeder kan zijn. Men moet 
eens ter vergelijking DUitse en Neder
landse tijdschriften lezen om de in het 
na-oorlogse Duitsland heersende behoefte 
aan inmorele lectuur te peilen. Terwijl 
wij die oorlog ook meemaakten, was het 
daar het Rijk dat de moord decreteerde, 
bij ons niet. Eigenlijk is dit probleem te 
omvangrijk én belangrijk om in een paar 
zinnen af te doen. 

Men kan natuurlijk vols~.aan, met het 
zoveelste gebod van Mozez aan te halen, 
maar voorstanders van de abortus pro
vocatus gaan claaraan dan schouderop
halend voorbij. "Toevailig" zijn de tien 
geboden echter ook zuiver sociaal verant
woord en kennelijk mlts!Jroten uit het 
brein van een volksleider met verant
woordelijkheidsgevoel. 

Wat de abortus betreft treden, zo ge
zien, dan wel enkele feit~n naar voren: 

le. Het beschikken over het al of niet 
leven maakt ieder mens hard en is voor 
de dommere mens de school tot de mis
daad. 

2e. De criminaliteit onder onze boeren
bevolking is opvallend afgenomen sinds 
het slachten niet meer noodzakelijk was, 
bij de uitoefening van hun beroep. 

3e. Sadisme en sexualiteit hebben een 
gemeenschappelijke noemer. Door alleen 
al de gedachte aan abortus voor de jon
gere mensen mogelijk te maken zou men 
de toch al zo in de verdrukking komende 
sexuele vorming een ve:·keerd pad op 
wijzen. Men kan, i.v.m. het grote ver
schil in volksaard, maar niet ongestraft 
één element uit de Japanse samenleving 
overnemen! 

4e. Moet men een vrouw die haar pas
geborene ombrengt in de gevangenis 
stoppen wegens moord en er bij zeggen: 
,.Dan had je 't maar eerder moeten 
doen!"? Of moet er ergens in die negen 
maanden een grens worden getrokken? 

5e. Onze gehele bevotking wordt als 
kind geleerd: "Ge zult niet doden". Di
rect daarna wordt de jongen verplicht te 
leren hoe hij dit het meest effectief kan 
doen en nu wil men de meisjes de ont
nuchtering ook nog direet na hun puber• 
teit opdienen. En dan noemen we ze 
"volwassen" leden van e~n "Christelijke" 
samenleving! 

6e. De vraag is of mi~bruiken van de 
"injectiespuit" zoals die ook vanàaag nog 
in Nederland (ongestraft.) schijnen voor 
te komen, op dit terrein wel beteugeld 
zouden kunnen worden! 
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De heer Falkena (veertig jaar Staten lid) 
benoemd tot ridder 1n de Orde 

van de Ned. Leeuw 
De eerste werkvergadering van de zo

merzitting van de Staten van Friesland 
begon op een wat ongewone, maar ple
zierige manier, aldus weet de Friese Koe
rier te melden, waaraan wij het navol
gende ontlenen. 

De commissaris der koningin, mr. H. P. 
Linthorst Roman verzocht het oudste 
statenlid, de heer J. J. G. S. Falkena, 
fractievoorzitter van de VVD, van zijn 
zetel op te staan en voor het voorzitters
gestoelte te verschijnen. Niemand, die 
begreep, wat er ging gebeuren, de heer 
Falkena zelf allerminst. 

Mr. Linthorst Roman begon aan een 
toespraakje over de verdiensten van de 
heer Falkena. Hij had dat ook al eens eer
der gedaan, in een andere bijeenkomst. 
De heer Falkena was onlangs veertig jaar 
geleden lid van de Friese Staten gewor
den. 

Hij heeft zijn leven lang in allerlei func
ties volk en gemeenschap gediend. Hij 
was burgemeester van twee gemeenten, 
president-commissaris van De Drie Pro
vinciën, voorzitter van het Heerenveense 
ziekenhuis en hij bekleedde nog veel meer 
ambten, 

De commissaris der koningin somde die 
verdiensten op en sprak zijn waardering 
uit voor alles wat de heer Falkena had 
gedaan. En toen kwam het: hij deelde de 
jubilaris mee, dat H.M. de koningin hem 
per Koninklijk Besluit van 2 juli j.l. heeft 
benoemd tot ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. (In 1929 werd de heer 
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7e. In Nederland slaken dagelijks hon
derden mensen in onze ziekenhuizen de 
wens dat hun dokter hun van hun lijden 
zou bevrijden. Wij doen daar niets aan; 
wij zijn zelfs zo "dapper" hen de mogelijk
heid tot zelfmoord te ontnemen. Ook bij 
nog zo verzachtende omstandigheden, 
kunnen we de moord niet tolereren. 

Zou men nu de toegebrachte dood als 
oplossing voor kinderteveel invoeren, dan 
zal men voor deze stakkers die vaak 
maanden zinneloos moeten lijden ook dié 
oplossing zoeken en de volgende stap 
zal dan zijn naar onze krankzinnigenge
stichten en imbicielentehuizen en tegen 
die tijd zal "Mein Kampf" wel weer een 
bestseller zijn! Iedere gesanctioneerde 
moord legt het zaad voor meerdere niet
gesanctioneerde moorden; iaten we dat 
niet vergeten. 

DE KINDERBIJSLAG 
Twee inzenders, de heren J. L. St o Ik, 

te Amsterdam en E. Kanis, te Ensche
de, brengen in verband met het bevol
kingsvraagstuk in het bijzonder de kin
derbijslag ter sprake. 

De heer Stolk vestigt er terecht de aan
dacht op, dat ook in andere dag- en week
bladen het vraagstuk van de overheid en 
de bevolkingspolitiek van verschillende 
zijden is aangesneden. 

Onze Amsterdamse briefschrijver noemt 
het artikel van de medische medewerker 
van het "Algemeen Handelsblad", geti
teld: "Overheid en bevolkingspolitiek", in 
dat blad van 19 juni, de nu al zeer lange 
stroom van ingezonden stukken in de 
"Haagse Post", waaruit blijkt hoevelen 
sterk tegen de kinderbijslag zijn gekant; 
de min of meer sombere publikaties van 
de in oktober 1958 opgerichte Stichting 
"Volk en Ruimte", welke zich ten doel 
stelt het Nederlandse volk over het be
volkingsvraagstuk voor te lichten; een 
ingezonden stuk, dat hij pas weer in het 
"Handelsblad" aantrof, enz. 

De heer K a n i s las de drie artikelen, 
in de rubriek "Men schrijft ons" van 27 
juni voorkomende, met grote belangstel
ling en het is hem een behoefte te ver
klaren, dat hij het realistische betoog van 
ir. Van Hasselt volkomen onderschrijft. 

Reeds herhaaldelijk heeft de heer Ka
nis, naar hij opmerkt, bij verschillende 
gelegenheden gewezen op de absurditeit, 
welke hij het eenvoudigst meent te kun
nen aanduiden met twee woorden: Kin
derbijslag - overbevolking. 

Falkena ridder in de Orde van Oranje 
Nassau, in 1936 officier in die orde). 

Even later speldde mr. Linthorst Ho
man, onder luid applaus van de Staten
leden, de heer Falkena het ereteken op de 
borst. 

De heer Falkena zelf was zichtbaar ont
roerd. "Beduusd", zei hij zelf, "en dat 
ben ik niet gauw." Hij dankte H.M. de 
koningin voor de hoge onderscheiding, hij 
dankte de commissaris en zijn medeleden 
voor de prettige manier, wa:uop hij in hun 
midden altijd heeft mogen werken en hij 
sloot zich gaarne aan bij de wens van de 
Statenvoorzitter: dat hij de onderschei
ding nog lang zou mogen dragen. 

UIT DE PARTIJ 
Nieuwe partii-afdeling 

Tijdens een in hotel Buitenlust te Vin
kcveen gehouden vergadering is een nieu
we afdeling der Partij opgericht. 

Deze afdeling omvat de gc:ncec1ten 
Vinkeveen, \Vaverveen, Mtjdrecht en Wil
nis en heeft de naam .,De Honde Veenen" 
gekregen. 

Als voorzitter treedt op àr. A. Spruit 
te Vinkeveen, terwijl het <;ecretari.~~t be
rust bij de heer J. Teengs, Baambrugse 
Zuwe 160 te Vinkeveen 

Jaarvergadering 
Statencentrale Hilversum 
Onlangs werd te Hilversum een druk 

bezochte jaarvergadering van de Staten
centrale Hilversum gehouden. De jaar
verslagen werden goedgekeurd. 

De heer W. H. Lubbers te Laren (N.H.) 
werd bij acclamatie tot voorzitter geko
zen. 

De vergadering nam voorts op bijzon
der hartelijke wijze afscheid van rle he
ren J. J. Korff (Laren), vice-voorzitter 
en H. S. Touber (Hilversum), penning
meester, die zich niet herkiesbaar had
den gesteld. Beide heren hebben ruim 
tien jaar deel uitgemaakt van het Cen
trale bestuur. 

Hij schrijft dan verdeJ·: 
Ik vind het dan ook bijzonder verheu

gend, dat de heer Van Hasselt dit pro
bleem op werkelijk moedige wijze heeft 
aangesneden, want met U, geachte Re
dactie, ben ik van opinie. dat ook velen 
uit onze kringen zijn betoog t.a.v. de 
abortus zullen verwerpen. Daartegen be
staat uiteraard geen bezwaar, want wij 
zijn een democratische gemeenschap en 
daardoor is het bij ons niet zo, dat 99 % 
dezelfde mening verkondigt. 

Overigens zult U het zeker met mij 
eens zijn, dat een minderheid niet steeds 
ongelijk heeft; waarmee ik maar zeggen 
wil, dat het allerminst is uitgesloten, dat 
men later zijn standpunt ten deze zal 
moeten herzien. 

Ieder denkend mens zal tot het besef 
moeten komen, dat het zo niet door kan 
gaan en dat het toch een grote dwaas
heid is door toeslagen het geboortecijfer 
te sti~uleren en daarna de emigratie 
noodgedwongen te bevorderen. Zeker zult 
U mijn mening wel delen, dat zelfs indien 
men de stelling van ir. 'Van Hasselt t.a.v. 
de abortus onderschrijft, dit toch een zo 
delicaat en netelig probleem is, dat op dit 
gebied een oplossing op betrekkelijk kor
te termijn onmogelijk tot stand kan wor
den gebracht. 

Wat m.i. enigszins gemakkelijker kan 
worden aangepakt en dus tot een ietwat 
sneller resultaat zou kunnen leiden, is de 
geleidelijke afschaffing van de kinderbij
slag. Ik spreek opzettehjk over geleide
lijke afschaffing, omdat ik er mij volko
men van bewust ben, dat er zonder twij
fel sociale moeilijkheden zouden ontstaan, 
indien men abrupt tot afschaffing zou 
overgaan. 

Nu wil ik allerminst ontkennen, dat 
een dergelijk plan grote bestrijding zou 
ontmoeten, integendeel maar het is een 
onomstotelijk feit, dat er iets dient te 
gebeuren, want niets doen voert ons tot 
een ramp. Het is dus zaak om de mensen 
ervan te overtuigen, dat ingegrepen 
moet worden. Ik deel ir. v. Hasselt's me
ning, dat de emigratie geen oplossing 
brengt; deze kan men m.i. gerust een lap
middel noemen, waarmee ik natuurlijk 
niet wil betogen, dat men dit niet meer 
moet toepassen. 

Volkomen ben ik ervan overtuigd, dat 
het geen dankbare taak is voor welke 
politieke groep ook, om het initiatief te 
nemen tot geleidelijke afschaffing van de 
door mij bedoelde toeslag-, maar dit mag 
geen beletsel vormen om iets te doen, 
want het is onverantwoordelijk niets te 
ondernemen. 
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Minister I( orthals nan1 afscheid van de 
Landelijke Middenstandscommissie 

Huldiging van Karnerlid Cornelissen 
De I~andelijke l\Iiddenstandseommissie v:tn onze partij heeft in "Corona" tt> Den 

Haag een lunch aangeboden a:tn haar afg,etreden voorzitter drs. H. A. Korthals, die 
W<'g·ens d,e aanvaarding van het ministersambt zijn partijfuncties heeft neergelegd. 
Een groot aantal ted,en en plaatsvervangend,e leden - rond dertig - was uit alle stre
ken des lands naar Den Haag gekomen om bij deze gelegenheid nog· eens van hun 
grote waartlering voor de 11ersoon en het werk van d<~ heer Korthals te doen blijken. 

Het hoofdbestuur had inmiddels op voordracht van de commissie de hePr .J. M. F. 

A. van Dijk, Ud van het dagelijks bestuur der partij, tot voorzitter benoemd, wdat 
deze met de plaatsvervangend,e voorzitter en de sPeretaris de tninister l<on ontvangen 
en binnenleiden. 

De heer Van Dijk gewaag<Ie in zijn welkomstwoord van de algemene voldoenin~ 
over de bereidheid van de heer Korthals om tijd vrij te maken voor het nemen van 
JJersooniük afscheid van degenen met wie hij gedurende enige jaren zo vruchtbaar 
heeft mogen samenwerken. Het verheugde hem de voorzitterstaak van de heer 
Korthals te mogen overnemen, al heeft hij daarbij het voorbehoud moeten maken, dat 
Pr een competente plaatsvervanger beschikbaar zal ziJn voor het geval hij buitens

lands mocht vertoeven. 

De heer J. J. Korff uit Laren, als waar
nemend voorzitter namens leden en 
plaatsvervangende leden het woord voe
rend, wees er op, dat de heer Korthals als 
vice-premier en minister van Verkeer en 
Waterstaat een zware taak op zich heeft 
genomen, doch dat de VVD groot vertrou
wen in hem stelt. De commissie heeft hem 
leren kennen als een tactvol, bekwaam 
leider met grote levenservaring, eigen
schappen, die hem in zijn hoge• ambt van 
groot nut zullen zijn. Hoezeer ook de com
missie zich over zijn ministerschap ver
heugt, zij betreurt het toch, dat zijn heen
gaan als voorzitter daardoor onvermijde
lijk is geworden. 

Namens de commissie bood de heer 
Korff de afgetreden voorzitter als aan
denken aan de nu afgesloten periode van 
aangename, vruchtdragende samenwer
king een speciaal voor dit doel gemaakte 
foto van het karakteristieke hoekje van 
het Haagse Binnenhof, waar naast de mid
denpoort de ingang van zijn departement 
is gelegen en een bundel gedichten naar 
eigen keuze aan. 

Minister Korthals verklaarde de gele
genheid om persoonlijk afscheid te kun
nen nemen bijzonder op prijs te stellen. 
Het is juist, zoals de heer Korff opmerk
te, dat de VVD in het nieuwe kabinet niet 
de gemakkelijkste departementen te be
zetten heeft gekregen. Na de aanvaarding 
van het ministerschap hebben hem echter 
uit alle geledingen van de partij treffende 
bewijzen van instemming met het nemen 
van medeverantwoordelijkheid voor het 
regeringsbeleid bereikt. Dit betekent, ook 
voor zijn liberale ambtgenoten, een waar
devolle steun op de eenmaal ingeslagen 
weg. 

Aan het voorzitterschap van de Lande
lijke Middenstandscommissie behoudt hij 
goede herinneringen. Er heerste steeds 
een vriendschappelijke sfeer en er zijn 
door deze meest actieve commissie der 
partij belangrijke adviezen aan de Kamer
fracties uitgebracht. In dit verband me
moreer-de spr. de steun, die hij mocht on
dervinden van de ondervoorzitter, de heer 
Korff en de secretaris, de heer v. d. 
Leeuw, die een werkzaam aandeel in de 
arbeid der commissie heeft genomen. 

Zijn belangstelling voor de problemen 
van de middenstand dateert reeds uit de 

r 
VliJBEID 11 
IEMOCIATII 

W'eokbla4 YaD 4o Volkoparllll Yoor 
Vrahe14 - Demooratie 

Voorzitter Redactle-comm.: 
À. W. Abspoel. 
Redactie-secretaris: G. Stempher. 
Adrea: Prinsengracht 1079, telef. 
35343, Amsterdam. 
Administratie: Postbus 43, Amers
foort, tel. 714-&. 
Abonnementsprijs f 2.50 per kwar
taal, f 10.- per jaar. 

MINISTER KORTHALS 

periode, toen hij in oorlogstijd in het de
partement van Economische Zaken een 
onderkomen vond. Zij spruit voort uit het 
respect voor· de grote maatschappelijke 
betekenis van het durven aanvaarden van 
risico's in de strijd om het bestaan. Ook 
in de vervoerssector speelt de zelfstandi
ge ondernemer een rol van betekenis, zo
dat de aanraking met problemen van het 
midden- en kleinbedrijf niet geheel zal 
verdwijnen. 

Bovendien zullen de door hem zeer ge
waardeerde geschenken hem voortdurend 
aan de jaren van prettige samenwerking 
met zovele figuren uit de middenstand 
herinneren. 

Vol vertrouwen kan spreker het voor
zitterschap overdragen aan de heer Van 
Dijk, die met zijn volle instemming tot 
zijn opvolger is aangewezen. 

Overdracht van het 
voorzitterschap 

De heer D. W. Dettmeijer, die namens 
het hoofdbestuur de overdracht van het 
voorzitterschap bezegelde, wees er op, 
dat de commissie niet alleen heeft uitge
blonken door activiteit en belangrijk 
werk, maar ook door de persoon van haar 
voorzitter. Hij dankte de heer Korthals 
voor de voortreffelijke wijze, waarop hij 
de commissie heeft geleid. Hij zeide er 
van overtuigd te zijn, dat de heer Van 

Dijk als dynamisch zakenman op zijn 
wijze de continuïteit in het presidium zal 
verzekeren. 

Het feit, dat de heer Cornelissen als lid 
van de Tweede Kamer op 30 april is on
derscheiden met de ridderorde in de Ne
derlandse Leeuw, gaf de commissie aan
leiding tot het brengen van hulde voor de 

algemeen gewaardeerde wijze, waarop hij 
in de Kamer voor de middenstand in het 
krijt is getreden. Hij heeft de weg bereid 
voor de uitbreiding van het aantal leden 
uit de middenstand in de Tweede Kamer
fractie. De heer Visser staat thans naast 
hem en de lijst telt nog meer prominenten 
uit de middenstandsbeweging. 

Deze gunstige evolutie is niet alleen 

voor de middenstand, maar ook voor de 
partij van grote betekenis, omdat deze een 
aanzienlijk deel van haar kiezerskorps uit 
deze maatschappelijke groep recruteert. 
De heer Cornelissen heeft tot deze ont
wikkeling mede de stoot gegeven en daar-

om heeft de commissie gaarne deze gele
genheid aangegrepen om hem van haar 

medeleven te doen blijken. 
Spreker bood een foto in. lijst van de 

Ridderzaal, waar het Kamerlid tenminste 
eenmaal per jaar pleegt te vertoeven, als 
herinnering aan. 

Vergadering van de 
commissie 

Nadat minister Korthals van alle aan
wezigen persoonlijk afscheid had geno
men, kwam de commissie later in het ge
bouw der Tweede Kamer in gewone ver
gadering bijeen. 

Nadat de heer Korff de nieuw benoemde 
voorzitter had geïnstalleerd, aanvaardde 
de heer Van Dijk zijn functie met een 
korte toespraak, waarin hij de verzeke
ring gaf zich naar beste vermogen aan 
deze nieuwe taak te zullen wijden. Aan
gezien de heer Korff wegens gevorderde 
leeftijd de wens te kennen gaf niet voor 
een herbenoeming in aanmerking te wil
len komen, werd tot plaatsvervangend 
voorzitter benoemd de heer K. J. Nieu
kerke te 's-Gravenhage. 

Tot plaatsvervangend secretaris werd 
de heer H. M. Koornneef uit Doorn aan
gewezen. 

Verslag werd uitgebracht over de stand 
van zaken bij de partiële herziening van 
de Drankwet, welke o.m. aanpassing aan 
de vestigingswetgeving beoogt. Tijdens de 
schriftelijke voorbereiding is nog geen 
bevredigende oplossing van de voor

naamste problemen verkregen. Aan de 
desbetreffende subcommissie werd ver
zocht diligent te blijven en een samenvat
tend overzicht aan de commissie voor te 
leggen. 

Langdurig werd van gedachten gewis
seld over de regeringsnota inzake het so
ciaal-economisch beleid. Het uitbrengen 
daarvan werd een moedige daad genoemd 
en er bestond waardering voor de realis
tische kijk op dit complex van ingewik

kelde vraagstukken. Uit een telegram 
van de plaatselijke middenstandscommis
sie te Hilversum bleek echter van onge
rustheid over de verdeling van lasten en 
de onzekerheid met betrekking tot de 
compensatie daarvan t.o.v. niet-loontrek
kenden. 

Opgemerkt werd, dat deze in de fiscale 
sfeer zal moeten worden gezocht. Daar
aan ware de nodige aandacht te schenken 
bij de behandeling van de belastingont
werpen. Ook de gevolgen van eventuele 
huurverhoging van bedrijfspanden zal on
der het oog moeten worden gezien. 

Besloten werd tot de instelling van een 
subcommissie ter bestudering van de on
langs ingediende wet op de registerac-
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countants. Hierin zullen ook leden uit de 
accountantswereld worden opgenomen. 

De heer Cornelissen bracht de commis
sie dank voor het hem eerder aangeboden 
huldeblijk. Hij zal gaarne op de ingeslagen 
weg voortgaan. L. 

Copie voor deze ru" ...• "' zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H, Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

Een vergadering en een 
excursie 

Uit Zuid-Holland liggen nog een 
paar verslagjes op plaatsing te 

wachten. 
Daar is ten eerste de Vrouwengroep 

Voorschoten, die in het voorjaar een 
nieuw leven is begonnen met een 
nieuw bestuur, nl.: 
Mevr. A. G. A. van Elst-Korpershoek, 

voorzitster. 
Mevr. J. E. Wiertsema-v. d. Boom, 

vice-voorzitster. 
Mevr. Th. Kuyper-Groenewegen, 

penningmeesteresse. 
Mevr. A. Kalverkamp-Sperna Wee

land, lid. 
Mevr. A. de Waal Malefijt-Spruyt, 

secretaresse. 
Ten huize van de secretaresse werd 

een vergadering gehouden, waar mevr. 
F. T. van der Torren-Veendorp over 
haar werk in de Provinciale Staten 
van Zuid-Holland gesproken heeft. 

Na afloop werden er nog diverse 
vragen gesteld. Het was een zeer ge
animeerde vergadering. De voorzitster 
sprak dan ook de hoop uit, dat het 
nieuwe seizoen evenveel belangstel
ling van de leden zal hebben als deze 
avond. 

En dan is er Rotterdam, waar 40 Ie
den van, de vrouwengroep tot besluit 
van het seizoen samen met 40 JOVD
ers een bezoek brachten aan de Werf 
van de Rotterdamse Droogdok Maat
schappij. Zij werden ontvangen door 
de heer en mevrouw Van der Pols; 
eerstgenoemde vertelde aan de hand 
van de plattegrond een en ander over 
het bedrijf en daarna ging het gezel
schap op stap om onder geleide de ver
schillende afdelingen te bekijken. 

Hoewel het een zeer technisch on
derwerp was, heeft het toch zeer ge
boeid, zo schrijft de secretaresse mevr. 
Bierman-Vijfvinkel. 

Het was dan ook voor bewoners van 
Rotterdam een zeer interessante mid
dag, die eindigde met een kopje thee 
door de directie aangeboden. 

J. H.S. 

\... _) 
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· De Nederlandse motor 

met een wereldreputatie! 

N. Y. Applngeclammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

N.V. LIJM· EN GELATINEFABRIEK 

TWEE TORENS 

TELEFOON 25242 · DELFT 

Vraagt COMFORT meubelen 
SLAAP- EN HUISKAMERS 
T.V. EN RADIO TAFELS 
EETKAMERTAFELS 

Alleen via de handel. 

Electr. Meubelfabriekel1 

J. M. BORSJE N.V. 
GOUDA TEL.2287 

N.V. 

W. A. HOEI(~s 
MACHINE· EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam 

Compreasora voor aUe cassen en lederen druk. 
IJutallatl• voor de bereldina vaa suurstof, stikstof eJJA. 

Werft 

leden voor de V.V.D. ! 

N. V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. Oonk & Co 
Telefoon 2i9U/i5 - Arnhem 
Postbus 42 

FABRIKANTE 
VAN 

NAADLOZE 
EN 

GELASTE 
STALEN BUIZEN 

VOOR DE WELVAART VAN MORGEN 

IN EEN LAND ZONDER ZORGEN 

IJVERT IEDER MET ONS MEE 

BUNDELT KRACHTEN: STEUNT V.V.D. 

een betere toekomst met de V.V.D. 

een betere I(IJI{ op die toekomst met 

EEN GROENEVELD-BRIL 

GROENEVELD-BRILLEN 

Oostplein 45 - Rotterdam 

Tel. K 1800-112344 

Een ieder moet geven 
opdat anderen leven 

GIRO 
26000 
MIN. CONTR. 
f. 2,50 per jaar 

I(ANI(ERBESTRIJDING 

Koningin Wilhelminafonds - Koninginneweg 28 - Amsterdam - telefoon 726000 
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AFERROX 
1. Een uitstekende hechting, ook op aluminium en gegalvaniseerd ijzer 
2. Het feit, dat reeds geverfde stalen platen zonder enig bezwaar 

kunnen worden gelast 
3. Zeer snelle droging 
4. Een opvallend goede elasticiteit 

UNI VE.RSAALME.N IE. 5. Een uitstrijkvermogen van 1 0 m 1 per kg 
6. Een hoog roestwerend vermogen. 

FABRIEK VAN 

~~~~~~~~~~~~ COMPOSITIEVERVEN 

BETONKEIEN 
en 

BETON ANTI-KRUIPSTEEN 
In kleuren grijs en heiderood . 

• 
Voldoen aan de hoogste eisen. 
Keur en acceptatie op het werk . 

• 
N.V. Heesseltsche Steenfabriek v/h W. P. DE VRIES en CO 

Heesselt (Gem. Va rik) - Telefoon Ophemert K 3445 No. 271 

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 

Ridderkerk 

l 
Technische 

rubberartikelen __ ..) 

• 

BIJNA JAAR 

Betonpaal· 
funderingen 

OOK IN KELDERS 

STALEN PALEN 
DAMWANDEN 

GRONDONDERZOEK 

DE WAALPALEN 
A'DAM, GEN. VmERSTR. 58, 

TEL 81810-87414 
R'DAM, THURLEDEWEG 19, 

tn. 11211 

albetoni 

1terk 

~ bedrijfsvloeren vlak 

duurzaamJ 

~ 
FABRIEKEN 

SCHEPEN 

~ 
GARAGES 

VUURVASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 

.,M 0 L I S 0 L" MOLER ISOLATIESTENEN 

VUURVASTE ISOLATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

"p R 0 D 0 R I TE" CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN 

LEVERT 

N. V. G 0 U D A V U U R V AST 
VERENIGDE VUURVASTE-STEENFABRIEKEN 

GOUDA - TELEFOON 2842* - (1820) 

I 

DE VRIES ROBBE & CO 
GORINCHEM 

staalconstructies 
metalen ramen en deuren 

ABRAHAM VAN STOLK & ZOONEN 
KONINKLIJKE HOUTHANDEL N. V I 

STOBE • bekistingspiaten 
TIMMERFABRIEK • BOARDS 

HOUTBEREIDING 

Rotterdam - Telefoon 3 5400 - Postbus I I 00 
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Reeds vele geestverwanten gingen U voor door zich te abonneren op het 
liberale studententijdschrift 

LIBERTAS 
Zij deden dit, omdat Libertas de spreekbuis vormt waarvoor jonge (de 
jongste?) frisse ideeën op politiek en maatschappelijk gebied de wereld be
reiken. De discussie kan fel zijn in Libertas, maar dat is een goed ding. De 
ideeën ,die uit de polemiek resulteren, zullen een wezenlijk bestanddeel 
vormen van het liberalisme van morgen. En - het hoeft in liberale kring 
nauwelijks betoogd te worden - een geestelijke stroming, die zichzelf niet 
verjongt, is ten dode opgeschreven. 

De politiek-geïnteresseerde Nederlander is onvolledig geïnformeerd, wan
neer hij niet regelmatig kennis neemt van .. 

LIBERTAS, 
Libertas verschijnt 2-maandelijks, in aantrekkelijke, gedrukte 
uitvoering. 

De abonnementsprijs bedraagt slechts f 5.- per jaar. 

.Vraagt een abonnement aan bij het gewijzigd administratie
adres: LIBERTAS, p!a M. R. Doornbos, Jan Luykenstraat 43, 
Amsterdam-Z. 

Spinners en Twijners 
van 

Weef· en Tricotgarens 

N. J'. Teer-, Bitumen- en Jl er/industrie 

Touwen & Co. 
Amsterdam 

Vierwindendwarsstraat I, tel. 46275-45393 

GEBR.BODEGRAVEN 

* Fabriek van Metaalwaren 

* IJzerhandel 

NIEUWKOOP 

Telefoon 01725 nr. I 04 en 289 

rHau Hiiu, 
I I Kunt gij 
I Uw eigen bankier zijn! I 
I •een! I 
I I 
I 

Geld- en effectenzaken behandelen is I 
het vak van Uw bankier. Ruime ken'nis 

I 
en ervaring alsmede een uitgebreide I 
organisatie houdt hij voor Uw zaken • 

I 
grote of kleine • gehe.el te Uwer I 

• beschikking. . 

I I 
Ook voor U; de HBU 

I HOLLANDSCHE BANK-UNIE •.•. 1 
L ..:E~ D:.:G =ER:. ..1 

conservenbussen 
bierbussen 

blikkartons 
plasticverpakkingen 

alle soorten 
bUkverpakking 

metalen sluitingen 
voor 

glasverpakkingen 

THOMASSEN & DRIJVER 
Speciaal bedrijf voor BLIKEMBALLAGEFABRIEKEN N.V. 

HOUT-, IJZER-, STEEN- en 

BETONBESCHERMINGSPRODUKTEN 
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Een R 0 N D V A ART door de Rotterdamse Havens SPI DO 

* ----... ---------------... -------------- een BELEVENIS ! 
W illemsplein 

ROTTERDAM 

N. V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfabl'iek 
;•t 

VOORHEEN 

J. C. DEN HAAN 

I GORINCHEM 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOI( MIJ. N.V. 

Rotterdam - Amsterdam - Groningen - Hamburg 

I Nieuwbouw en reparatie 

van zeeschepen 

iï ~.~~~ .. ~~ NOORD N.v. 
TELEFOON: ROTTERDAM 132451 

ALBLASSERDAM 451-452 -----
N.V. BOELE~S 

Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES {BU ROTTERDAM) 

• 
REPARATIE EN NIEUWBOUW 

• 
TELEFOON 7%861 ROTTERDAM TELEGR. BOELE-BOLNES 

Botje, Ensing & Co~ 
Frieschestraatweg - Hoendiep 

GRONINGEN 

Scheepsbouwers 

en Machinefabrikanten 

Gespecialiseerd in de bouw van motor

kust- & binnenvaartuigen tot ca. 10 m. 

breedte, sleepboten en lichters voor de 

tropen, motorbarkassen, enz. 
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Nieuwe l{loed voor Uw goed 

Amsterdam-Noord 

STOMEN WASSEN VERVEN 

Frank Rijsdijk's 
Industrieele On
dernemingen n. v. 

Hendrik-Ido-Ambacht 
Tel. H.-I.-Ambacht 245 

Rotterdam 117615 

SCHEEPSSLOPERIJ 

HANDEL in: 
e Oud IJzer, 
e Nieuw IJzer, 
e Bruikbaar IJzer, enz. 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 
TiLEF. 01896--2541--2542 

N.V. Vereenigde Touwfabriel{en 
" GEVESTIGD TE ROTTERDAM 

'a-GRAVENWEG 264, TE4 11.40.60 

Fabrikanten van: 

* 

SISAL- EN MANILLATOUWWERK 
STAALKABELS 
HERCULESTOUW • PYTHONTOUW 

En van vloerbedekking onder de merken: 

JABO 
VERTO-HAARBOUCLE 

tevens van: 

COCOS VLOERBEDEKKING 

NORMAAL EN DIKWANDIGE STALEN PIJPEN 

~·~ 
VEERSEDUKC271a HEnDRIK IDO AMBACHl TU.DORDRECHT (KI8~01 6475~t~9475 
fta hur Dordrecht ( KIBSOl 4791i,.t-~Ärnstetclam ( K 20) 51376 

KERKSTRAAT 

WIJ HEBBEN EEN BETER IDEEÎ 

Vraagt ;nnchtino- ••" · 

lOOOBRAN OER IJ 

SEYFFERT EN VAN HILLO 
ZWIJNDRECHI TELEFOON 1t 1850-6193 

VOOR UW WAS 
NAAR 

BORGH 
Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigen 
N.V. Stoom- en Chemische Wasserij 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 
Bellevoysstraat 75 - Rotterdam - Telefoon 32631-36235 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER & STAAL 

NON-FERROMETALEN 

SCHROOT 

SLOOPOBJECTEN 

SCHEPEN 

MACHINES 

N. V. Simons' Metaalhandel 
KATENDRECHTSELAAN 39 TELEFOON 72631 

ROTTERDAM 

~ modern~ 
BINGHAM&CO. zonweringen 

jalouzieën 

"luxaflex" 

HINGHAM & CO. 
sohiedam 
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Progressief en 
De nieuwe situatie, ontstaan als gevolg 

van de kabinetscrisis in december j.l. 
blijkt niet alleen voor de praktische politiek van 
grote betekenis te zijn, zij dwingt ook tot 
theoretische bezinning op fundamentele vra
gen. Zo bijv. op de vraag: welke zin hebben in 
ons politieke spraakgebruik woorden als pro
gressief en conservatief? 

Wat de praktische politiek betreft vinden 
wij dienaangaande een duidelijke aanwijzing in 
de uitspraak van prof. Oud, die immers bij 
de jongste Kamerdiscussies zeide te ver
trouwen, dat thans voorgoed een einde zal 
komen aan de legende, dat een werkelijke so
ciale politiek alleen zou kunnen worden bedre
ven door een regering, waaraan socialisten 
deel hebben. Men zal er geen onjuiste verkla
ring in zien, wanneer wij stellen, dat onze par
tijvoorzitter onder "werkelijke sociale" poli
tiek verstaat een progressieve politiek. 

Theoretisch gaf prof. De Quay min of meer 
schertsend een toch principieel juist antwoord 
op de vraag, toen hij onlangs in een televisie
gesprek het zijn interviewer - en het Neder
landse volk - duidelijk maakte, dat "progres
sief" en "conservatief" termen zijn, die stui
vertje wisselen met de tijd: wie vasthoudt aan 
opvattingen, die op een bepaald ogenplik "pro
gressief" mochten heten, loopt, bij wisselende 
omstandigheden, gevaar in de conservatieve 
hoek terecht te komen. In wezen is progres
sieî- of conservatief zijn een kwestie van men
taliteit, wilt ge van levenshouding. 

* * * 
In "Tijd en Taak" schreef prof. Banning 

over dit onderwerp een artikel, dat in 
meer dan een opzicht onze aandacht waard is. 
Allereerst omdat hij een opportunistisch aan
doende verklaring geeft van het feit, dat ook 
de P.v.d.A. het woord progressief veel meer 
gebruikt dan de term democratisch-socialis
tisch. "Men kan - zo schrijft hij - daarin 
een verloochening van het eigen beginsel zien, 
verwatering, verburgerlijking of welke andere 
term men belieft te gebruiken. Ten onrechte, 
naar mijn mening. De voor de hand liggende 
verklaring lijkt mij deze: de P.v.d.A. droeg 
regeringsverantwoordelijkheid, maar was aan
gewezen op coalitie met andere partijen, kon 
dus geen puur socialistisch program verwer
kelijken, maar moest (en wilde) zich tevreden 

Zoals gebruikelijk, verschijnt ons blad in 
de vakantiemaanden juli en augustus 
tweewekelijks. 
Het eerstvolgende nummer verschijnt in 
verband daarmede niet op 15 augustus, 
doch wel op 22 augustus. 

stellen voor het ogenblik met een progressief 
program, waaronder dus werd verstaan: een 
program van concrete hervormingen, die naar 
socialistisch oordeel toch een stap vooruit be~ 
tekenden. Zo laat het gebruik van de term 
zich rechtvaardigen, mits de band met het so
cialistische beginsel levend blijft". 

Inderdaad, zo laat het gebruik van de term 
zich rechtvaardigen. Maar wij willen eerlijk 
verklaren, in de socialistische voorkeur voor 
de term "progressief" steeds veeleer een ca-

PROF. DE QUAY 
termen, die stuivertje wisselen 

mouflage dan een verloochening van het so
cialistische beginsel te hebben gezien. Met 
haar "progressiviteit" appelleert de P.v.d.A. 
op talloze kiezers gemakkelijker dan zij het 
met haar socialisme zou doen. 

Erkend zij, dat het democratisch socialisme 
zich in onze wereld in een moeilijke positie be
vindt. Prof. Banning spreekt nog wel van een 
eigen (socialistisch) toekomstbeeld, maar be
perkt dit tot een eigen "beginsel van ordening". 
Zo acht hij een progressief economische be
leid daar aanwezig, waar in het belang der 
gemeenschap de bestaande eigendomsverhou
dingen of de beschikkingsmacht daarover 
worden gewijzigd. Maar duidelijk is, dat in 
het woord "toekomstbeeld" het gevaar van 
conservatisme reeds aanwezig is, want onze 
samenleving stoort zich in het algemeen wei-

Een historische 
week? 

(Zie pag. 5) 

nig aan "toekomstbeelden", doch volgt haar 
eigen ontwikkelingsgang. En sinds Sowjet
Rusland aan Marx' toekomstbeeld zijn eigen 
gestalte heeft gegeven, ziet prof. Banning zich 
dan ook gedwongen te erkennen, dat hij er he
lemaal niet van achterover valt, wanneer com
munisten hem en zijn geestverwanten van con
servatisme beschuldigen. Want: "inderdaad 
- schrijft hij - willen wij veel bewaren van 
wat zij willen vernietigen". 

Ook hier dus wordt de tegenstelling "pro
gressief-conservatief" door een socialist ge
relativeerd, waarmee gezegd is, dat zij niet zo 
vlot hanteerbaar is als onze socialisten haar 
in onze praktische politiek plegen te gebruiken. 

* * * 
prof. Banning is een van de figuren, die 

tot de "vernieuwing" van het socialis
me te onzent het meest hebben bijgedragen. 
Wij doelen hiermede niet op zijn aktiviteiten, 
die in en na de bezettingsjaren mede tot de ~p
richting van de P.v.d.A. hebben geleid. Reeds 
in de twintiger jaren ging hij in het voetspoor 
van Hendrik de Man, die feitelijk alle daarvóór 
geldende socialistische dogmata loswrikte. Ge
bruikt hij nu nog het woord "toekomstbeeld", 
dan moet hij het niet alleen substitueren door 
"een beginsel van ordening", hij moet zich 
daarbij ook bewust zijn, dat er van een bepaald 
socialistisch toekomstbeeld niet meer gespro
ken kan worden. Welhaast in alle landen, waar 
nog van democratie sprake is, lijdt het socia
lisme daarvoor teveel aan innerlijke tegenstel
lingen. Substitueert men "socialisme" door 
"progressiviteit", dan wordt de zaak daar al
lerminst- van socialistisch standpunt bezien 
- duidelijker op. 

Het is dan ook een o.i. gewrongen redene
ring, wanneer prof. Banning de kwestie pro
gressief-conservatief toch nog weer in een 
simplistisch alternatief wil persen, althans 
wat onze nationale politieke verhoudingen aan
gaat. Hij wenst nl. dat de huidige regerings
partijen zullen aantonen, door hun gemeen
schappelijk "maatschappijbeeld" in staat te 
zijn tot hervormingsarbeid. Andere hervor
mingsarbeid weliswaar dan het socialisme tot 
stand gebracht zou willen zien, maar dan toch 
hervormingsarbeid. Vermoedelijk gebruikt 
prof. Banning hier niet zonder opzet niet het 
woord "toekomstbeeld", doch "maatschappij
beeld". 

Maar zie, in die mogelijkheid zegt prof. Ban-
ning niet te geloven ...... omdat deze rege-
ringspartijen niet over een gemeenschappe
lijk maatschappijbeeld - en dan weer bij sub
stitutie - een gemeenschappelijk beginsel van 
ordening beschikken, dat hen in staat zal stel
len tot wat zij zelf zouden kunnen noemen een 

(Zie vervolg pag. 6) 



VRIJHEID EN DEMOCRATIF. 

Flitsen van Het Binnenhof (I) 
Lonen, huren en melkpriis • Het sociaal-economische regerings· 

beleid. Drie alternatieven van mr. H. F. van Leeuwen,. Voorstan
der van stabiel priisniveau met geleideliik stiigende lonen • Over· 
besteding en inflatie moeten worden voorkomen • Vriiere loon
vorming is een stukie dynamiek. 

I
n ons vorige nummer is reeds een 

overzicht gegeven van het debat in 
de Tweede Kamer over de plannen van 
de regering met de lonen, huren en de 
melkpr~is. Hieronder wordt thans speci
aal aandacht besteed aan de beschouwin
gen van onze geestverwant mr. H. F. v. 
Leeuwen. · 

Hij noemde eerst de drie alternatieven, 
die theoretisch gesproken, gevolgd zou
den: kunnen worden bij het sociaal-econo
mische beleid. 

Alternatief 1 is, dat men als doel kan 
nastreven het resultaat van technische 
en organisatorische vooruitgang in la
gere prijzen tot uitdrukking te doen ko
men. Hierbij zou een gelijkblijvend b€
loningsniveau in geld nodig zijn; via het 
lagere prijsniveau komen dan de baten 
van de vooruitgang aan een ieder ten 
goede. 

In de praktijk is die metholle niet te 
verwezenlijken. Z~i stuit op te veel prak
tische en psychologische bezwal'en. De 
methode is •. onverkoopbaar". Zij zet bo
vendien een domper op de bedrijvigheid. 
Het gevoel. dat het zelfde straks goed
koper is te krijgen dan nu, en dat verlies 
zal worden geleden op wat men heden 
koopt. remt de lust tot besteding voor 
duurzame goederen, voorraadvorming en 
investeringen. Schuldenaren k;,men in 
het gedrang omdat de geldswaarde stijgt, 
kredietgeving wordt geremd. 

* * 

Mijn voorkeur gaat veel meer uit, al
dus de heer Van Leeuwen, naar 

het tweede alternatief, waarbij er naar 
wordt gestreefd het prijsniveau, in het 
bijzonder gemeten aan de kosten van 
levensonderhoud, zo constant mogelijk te 
houden. 

Bij vooruitgang van de techniek en de 
organisatie betekent dit dat er ruir.1.te is 

Mr. VAN LEEUWEN 
• . . . . . inventarisatie ..... . 

voor verhogingen van belonh;gcn. Psy
chologisch geeft dit meer bevrediging 
dan constante beloning en dalende prij
zen. 

Aangezien de produktiviteit niet over
al gelijkelijk toeneemt, zal, om het eind
doel te bereiken, de vooruitgang zic:1 ten 
dele toch moeten manifesteren in prijs
verlagingen, hetgeen dan het geval moet 
zijn met de produkten van bedrijven. 
waar de produktiviteit het meest geste
gen is. Dit ter compensering van hogere 
prijzen. die voor sommige goedet>en en 
diensten zullen moeten worden gevraagd. 

Immers, hogere beloningen, mogelijk 
geworden op grond van stijging van pro
duktiviteit en rentabiliteit, trekken belo
ningen in andere bedrijven, beroepen en 
ambten mee omhoog. Dit moeten wij 
vooral in het oog houden. 

De geldswaarde blijft in dit f'y.steem 
gelijk. De verhouding tussen debiteuren 
en crediteuren wordt niet gewijzigd. De 
genieters van vaste geldinkomers blijven 
wie zij waren. maar delen niet in de 
meerdere voorspoed. 

Alternatief 3 is, dat lonen worden 
verhoogd zonder rekening ie hou

den met de groei van produktivito.'it en 
rentabiliteit, hetgeen noodzakelijk leidt 
tot prijsverhogingen. 

De nominale koopkracht stijgt meer 
clan de daar tegenoverstaande produktie, 
waardoor een inflatoire spanuiug ont-

staat. De geldswaarde daalt waardoor de 
schuldenaren in geld worden bevoor
deeld. De genieters van vaste geldinko
mens worden de dupe, 

Het is een stelsel van schijn en van be
drog, waarbij sommigen er goeJ af kun
nen komen. doch velen, en met name 
ook de spaarders, worden gedupeerd. 

Bij het vooruitijlen van de beloningen 
op de produktiviteit, wordt een opwek
kingsmiddel aan de economie gegeven. 
Indien in niet te grote dosis ingenomen. 
leidt dit opwekkingsmiddel op zichzelf 
tot een vergroting van de produktie en 
werkt als een tegengif tegen de bedenke
lijke krachten die VM>rden opgewekt, 

Dit correctief werkt slechts bij zeer 
geringe dosering en brengt dan het eind
effect toch weer dichter bij dat van al
ternatief 2. 

Zowel uit een oogpunt vfl.n sociale 
rechtvaardigheid als van even

wichtige economische ontwikkeling gaat 
de keuze van de heer Van Leeuwen uit 
naar alternatief 2: stabiliteit in het prijs
niveau en geleidelijke stijging der geld
beloningen. 

Er z~in echter obstakels waarmee reke
ning moet worden gehouden. In de eer
ste plaats uit hoofde van de verhouding 
tot het buitenland. Bij een stelsel van 
vaste wisselkoersen en weinig belemmer
de uitwisseling van goederen en dien
sten. is het voeren van een onafhanke
lijke politiek niet mogelijk. 

Een afstemming op het buitenland is 
onvermijdN.i:ik. waarbij onder de ogen 
moet woriren gezien, dat in Nederland 
het Joonniveau ....-:1 de kosten van levens
onderhoud laag zijn. Aan een zekere aan
passing is niet te ontkomen. 

Wel moet hierbij echter worden opge
merkt, dat in weerwil van lagere ar
beidskosten de concurrentiepositie van 
ons land niet bijzonder sterk is. 

Op agrarisch gebied liggen spec.iaal in 
de zuivelsector de kostprijzen bedenke
lijk hoog. Ook in de industrie is in het 
algemeen niet veel te merken van een 
voorsprong, die ons land door lagere ar
beidskosten zou hebben. Dit wijst op een 
zekere achterstand. Voor zelfgenoeg
zaamheid is er weinig aanleiding, 

In de tweede plaats wordt het streven 
naar stabiliteit in kosten van levens
onderhoud doorkruist, doordat die kos
ten door subsidies zijn gedrukt, waar
door het prijzenbeeld is vervalst. Dit 
komt er op neer, dat een deel van de 
·kosten ten laste van de belastingbetalers 
komt, resp. van huizenbezitters. 

De prijs, die een ondernemer calcu
leert, is niet overeenkomstig met wat uit 
nationaal oogpunt bezien de kostprijs is. 
Het breken met dit funeste sysicem van 
verwarring heeft tot consequentie, dat 
de kosten van levensonderhoud stijgen. 
Deze stijging mag echter niet als een 
s:vmtoom van geldbederf worden be
schouwd. 

Wij bevinden ons thans weer in een 
conjunctuurfase, cónstateerdc mr. 

Van Leeuwen. waarin op de rand van een 
overspanning wordt gebalanceerJ. Ken
nelijk streeft de regering ernaar zuveel 
mogelijk te varen op alternatief 2. 

Daarbij poogt zij in daden o .. n te zet
ten hetgeen voorafgaande regeringen in 
woorden hebben bepleit, nl. dat algemeen 
gebruikte goederen en diensten normali
ter uit het inkomen moeten worden be
kostigd en dat de prijzen daarvan niet uit 

PROF. ZIJLSTRA 

.... mee eens ...• 

belastinggelden moeten worden gesubsi
dieerd. 

Het standpunt van de regering is, dat 
naast de compensatie voor de huur- en 
melkprijsverhoging, van verdere loona
verbeteringen alleen sprake kan zijn zon.. 
der prijsverhogingen. 

Het zou weinig bevredigend zijn, aldus 
de heer Van Leeuwen, indien er van de 
vrijere loonvorming weinig terecht zou 
komen. In ieder geval is het te hopen, 
dat nieuwe regelingen tot minder nivel
lering en meer differentatie zullen lei
den, zodat de meer waardevolle werkers 
beter bezoldigd kunnen worden, iets, dat 
zichzelf betaalt. 

Ook een ruimere toepassing van winst
delingsregelingen zou aan de differentia
tie ten goede kunnen komen. Daarbij 
ware er aandacht aan te schenkc.n, dat 
deze uitkeringen, althans ten dele, in de 
sfeer van besparingen en niet in de sfeer 
der consumptie terechtkomen. 

Indien niet de grootste voorzichtig
heid wordt betracht, komen wij in de 
gevarenzone van overbesteding en infla
tie. Waakzaamheid is daarom geboden 
op het terrein van de monetaire politiek 
en de kredietgeving. Men staat echter 
machteloos tegenover de gevolgen van 
een beloningsinflatie. En hoe bebr een 
prijsstijging wordt onderdrukt. des te fa
taler demonstreert zich de overspanning 
in de betalingsbalans tengevolge van een 
te grote consumptie, 

Met nadruk sprak de heer v. Leeuwen 
tenslotte de hoop uit, dat het regerings
beleid er toe zal leiden. dat de verlaging 
van de belastingdruk, zij het niet onmid
dellijk, dan toch binnen de ambtsperiode 
van het kabinet, verwerkelijkt zal kun
nen worden. 

* * * 

Van socialistische zijde had onze 
woordvoerder bij de replieken vele 

interrupties te verduren, omdat hij be
toogde, dat de arbeidslonen in Nederland 
te laag zijn, zelfs bedroevend laag, en dat 
de winsten laag zijn. Nederland is be
paald geen rijk land meer. Een verkla
ring daarvoor is het gebrek aan dyna
miek, dat wij hier door de ontwikkeling 
van zaken hebben gekregen. 

Hiermêe kom ik tot het vraagstuk van 
de vrijere loonvorming, aldus onze geest
verwant. Ook dit is een stukje dynamiek. 
Dat is het mooie, afgezien van de sociale 
kant. 

Doordat de heer Roemers en de zijnen 
(van de PvdA) in de eerste plaats kijken 
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naar een gelijke verdeling en zij een 
mogelijkheid tot een verhoging niet wil
len gebruiken. opdat iedereen maar het
zelfde zal krijgen, houden zij juist de dy
namiek van de maatschappij tegen. 

Nu heeft de heer Roemers gezegd: U 
zegt dat Nederland zo'n slecht land voor 
de ondernemingen is, maar de buiten
landse ondernemers komen zich hier 
toch maar vestigen. 

Dat is het nu juist: die buitenlandse 
ondernemers komen op de lage arbeids
kosten af. Men moet echter niet denken, 
dat zij hun winsten in Nederland laten. 
Zij maken verkooporganisaties in het 
buitenland en zij laten daar hun winsten. 
Zij profiteren dus van de lage loonkosten 
in Nederland en zij ontgaan de hoge be
lastingen in Nederland. Daardoor krijgt 
men een verwrongen beeld. Zo zit deze 
zaak. 

verhoogde lonen, zette de heer Van 

Leeuwen uiteen, leiden tot een gro
tere welvaart. Dat is het geheim van al
ternatief 2. Wanneer men tegenover de 
mogelijkheden, die men heeft om tot een 
grotere produktie te komen, geen grotere 
koopkracht kan stellen, dan loopt die 
produktie dood en dan komt daarvan 
niets terecht. 

Wanneer het geld niet doorstroomt in 
de vorm van hogere beloningen, die ge
leidelijk worden gegeven als gevolg van 
de grotere produktiviteit, komt er van 
die grotere welvaart niets. 

Ondernemers, die winsten maken en 
dan op een gegeven dag heel zuinig wil
len zijn en hun liquiditeit vergroten, ver
geten dat zij op hetzelfde moment de 
koopkracht van de afnemers hebben weg
gewerkt. 

Dat doorstromen van de baten van on
dernemingen in de verhoogde lonen is 
een van de primaire zaken waarvan onze 
grotere welvaart afhangt en dat krijgt 
men niet met het druk-op-de-knop-loon
systeem. 

Maar het is natuurlijk heel belangrijk, 
dat de verhoogde koopkracht en de ver
hoogde produktiviteit synchroon lopen. 

* * * 
In 1955 heeft mr. Van Leeuw0n ge-

waarschuwd, dat er in de finan
ciële sfeer tekenen waren te signaleren 
van een komende overspanning. Hij zag 

nu die tekenen weer in een te groot on
geduld ten aanzien van de uitvoering van 
allerlei grote plannen. 

Men denke aan de Zuiderzeewerken, 
Deltawerken, Europoort en andere ha
venplannen. wegen-, bruggen- en tunnel
bouw, herverkavelingsplannen naast ka
pitaalsuitgaven voor woningbouw, scho
lenbouw, bouwrijp maken van gronden, 
openbare nuts- en vervoerbedrijven, voor 
het noorden van het land enz. Als men 
aan het tellen gaat, belandt men in cij
fers van tientallen miljarden. 

Het lijkt mij bepaald nodig, aldus onze 
geestverwant, dat een inventarisatie 
wordt gemaakt van de grote plannen en 
dat hun rentabiliteit wordt bezien, zodat 
ook beter de onderlinge prioriteit zal 
kunnen worden bepaald. 

In de laatste jaren is een grote voor
uitgang gemaakt in de statistische op
stellingen van besparingen en investerin
gen. Aan de hand hiervan kunnen ook 
ramingen worden gemaakt van hetgeen 
in de eerstkomende tijd naar redelijke 
schatting per jaar uit besparingen zal 
kunnen worden gefinancierd. 

Het is uiterst gewenst, dat in de ge
vaarlijke zone die wij aan het invaren 
zijn, de beperktheid van de mogelijkhe
den duidelijk in het oog wordt gehouden. 
Minister Zijlstra (Financiën) verklaarde 
het verlangen te delen om te komen tot 
een inventarisatie van de miljardenplan
nen die zo langzamerhand boven onze 
economie en boven onze financiën zwe
ven. 

V. v.D. 
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Bet voeren van doelmatige politieke propaganda vereist 
een systematische aanpak 

Grepen uit de ervaringen 

Naarden van de 

van de afdeling 

V. V.D. 
Het denkbeeld om voor de V.V.D. propaganda te maken, leden te winnen en giften 

te verkrijgen door het organiseren van huisbijeenkomsten is afkomstig van het 
V.V.D.-Hoofdbestuur en werd door de Kamercentrale aan de afdelingen voorgesteld. 
Onze afdeling gaf het idee door aan de Propaganda-commissie, die bestaat uit de 
heren Derks, Kuhn en ondergetekende. Wij besloten het te verwezenlijken en wel 
op deze wijze: 

1. Nagegaan wordt in wellie straten (lanen) en wijken een flink aantal V.V.D.
stemmers woont; dit is op te maken uit de stemcijfers der stemlokalen. 

%. Deze lanen en wijken worden verdeeld in ressorten van elk ongeveer 80 wonin
gen - in het begin hebben we te kleine ressorten genomen -; voor elk ressort 
wordt een V.V.D.-lid gezocht, dat er mee accoord gaat, dat een bijeenkomst bij hem 
thuis wordt gehouden; we hebben dan dus een gastheer en gastvrouw. 

3. Een lijst wordt aangelegd van de na
men van alle bewoners van zo'n ressort, 
laan voor laan en in volgorde der huis
nummers. 

4. Deze lijst wordt voorgelegd aan de 
gastheer en gastvrouw en/of andere 
VVD-leden, die de buurt goed kennen. 
Geschrapt worden: 

a. de VVD-leden. 
b. degenen, die bekend zijn als trouwe 

aanhangers van een andere partij 
c. degenen, die de gastheer om per

soonlijke redenen niet in zijn huis wenst 
te ontvangen. 

5. Van de overigen wordt, voorzover ze 
aangesloten zijn, ook het telefoonnummer 
genoteerd. 

rede van prof. Oud of "Opgaande Lijnen". 
9. Aangezien een aantal uitgenodigden 

afwezig is als ze worden opgebeld en an
deren geen telefoon hebben, is het nog 
altijd een gis, hoeveel bezoekers· werke· 
lijk komen. 

10. Op de avond zelf wordt steeds de 
spreker ingeleid door een bestuurslid van 
de afdeling. 

Na de inleiding moet ruim tijd over
blijven voor discussie en het stellen en 
beantwoorden van vragen. 

11. Inleider of spreker of beiden moeten 
aan het einde opwekken tot stemmen op 
de VVD en om er lid van te worden, of 
minstens: een bijdrage in eens te geven. 
Voorts worde een abonnement op V. & D. 
aangeraden en kan men spreken over 

JOVD en Driemaster; over de Vrouwen
in-de-VVD en over Liberaal Reveil. Ten 
slotte kan men aandacht wijdèn aan de 
Teldersstichting en het Gesprekscentrum. 

12. De resultaten tot dusverre: 
aantal bijeenkomsten 14 (de eerste op 17 
dec. '58, de laatste 6 maart '59). 
aantal sprekers 6 (Van Geer, Heeg, J. P. 
de Haan, mevr. Bendien, Kuhn en 
Leyds). 
aantal lanen 31 
aantal uitgenodigden 878 
aantal opgebelden ong. 600 
aantal aanwezigen 122 
aantal per bijeenkomst 9 gemiddeld 
aantal gewonnen leden 36 
aantal per bijeenkomst 2V:,. 

13. De ledenwinst is niet hoog als men 
het vele werk in aanmerking neemt. 
Maar ik ben er zeker van, dat we door de 
verkregen gegevens in de toekomst nog 
heel wat personen, die nu nog weifelen 
naar ons toe zullen weten te halen, als 
stemmers zowel als leden. 

14. De commissie adviseert dan ook 
om door te gaan met dit werk. Reeds is 
ongeveer driekwart van alle in aanmer
king komende lanen en straten onder 
handen genomen. Het laatste kwart kan 
vanaf september bewerkt worden. 

W. J. LEYDS. 
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Al ligt de verkiezingsstrijd 
dan ook al weer lang achter 
ons, het voeren van een inten~ 
sieve propaganda voor de 
VVD blijft een nimmer afla~ 
tende noodzaak. Aan de wijze 
waarop dit dient te geschieden 
werd in ons blad al vaker aan~ 
dacht besteed. We hebben dit 
steeds met genoegen gedaan 
omdat een uitwisseling van ge~ 
dachten omtrent dit vraagstuk 
bijzonder leerzaam kan zijn. 

In dit nummer geven we 
gaarne het woord hierover aan 
de heer W. ]. Leyds, secretaris 
van de afdeling Naarden~ Bus~ 
sum, wiens bijzonder nuttige 
ervaringen zeker de aandacht 

\....op ruime schaal verdienen. _) 

In memoriam mej. F. Koopmans 
De afdeling Soesterberg leed een groot 

verlies door het overlijden van haar zo 
toegewijde penningmeesteresse mej. F. 
Koopmans. 

Mej. Koopmans was niet alleen een 
zeer goede penningmeesteresse, zij heeft 
bovendien, hoewel haar gezondheidstoe
stand de laatste jaren zorgelijk was, vele 
leden voor onze partij gewonnen. 

Wij zullen haar nagedachtenis niet be
ter kunnen eren dan door haar werk, 
hetwelk zij heeft moeten loslaten, met 
dezelfde toewijding voort te zetten. 

6. Intussen is de commissie een datum 
overeengekomen met de spreker en de 
gastheer, zijn de uitnodigingen gestencild, 
de adressen geschreven en de postzegels 
van 12 cent geplakt. 

7. De uitnodigingen worden 10 á 8 da
gen vóór de bijeenkomstdatum verzonden. 

8. Eén dag vóór, of óp de bijeenkomst
datum worden alle telefonisch aangeslo
ten uitgenodigden door mij opgebeld met 
de vraag: of ik in verband met de plaats
ruimte en de stoelen mag vernemen of 
men van de uitnodiging denkt gebruikt 
te maken, dan wel: nog niet besloten 
heeft, in het laatste geval is men in ieder 
geval óók van harte welkom, maar we 
trachten te weten te komen hoeveel men
sen er ongeveer zullen komen. 

Regeren is vooruitzien ook 
de politieke part~j 

• 
lll 

Dit telefonisch contact heeft een veel 
grotere betekenis dan men denkt. 

Behalve het opgegev-en doel dient het 
ook: a. om de mensen aan de bijeenkomst 
te herinneren en b. om te weten te ko
men hoe het gezin in kwestie tegenover 
de VVD staat. Dat is van heel groot be
lang voor toekomstige contacten. 

Soms ontstaat een heel gesprek door 
de telefoon over de politiek en de VVD. 
Dan kunnen wanbegrippen uit de weg 
worden geruimd .en mensen worden over
gehaald om te verschijnen, die er anders 
niet over gedacht zouden hebben. Een 
enkele keer geeft iemand, die verhinderd 
is om te komen zich telefonisch op als 
lid. Aan velen wordt een agenda van nog 
volgende bije·enkomsten beloofd. Weer 
ander.en krijgen lectuur, zoals het begin· 
selprogramma van VVD, PvdA of CHU, 
een nota over de Indische kwestie, een 

Het aftreden van 
minister van den Bergh 

De tragiek van het heengaan van 
de Minister van Defensie heeft ons 
allen ontroerd. Een ambtsvervulling. 
waarvan wij zulke goede verwachtin~ 
gen durfden koesteren. kwam. ter~ 
nauwernood begonnen. tot een ab~ 
rupt einde. Wij beseffen de onver~ 
mijdelijkheid van het door hem 
genomen besluit. En in het onvermij~, 
delijke kan men alleen berusten. Het 
houden van een nabetrachting is 
zonder zin. 

Wat wij echter niet mogen doen. 
is hem laten gaan zonder een woord 
van erkentelijkheid voor hetgeen hij 
voor de partij heeft gedaan. De 
V.V.D. heeft hem veel te danken. 
Gedurende geruime tijd heeft hij als 
lid van haar dagelijks bestuur haar 
al zijn toewijding gegeven. Menig 
gelukkig initiatief is van hem uitge~ 
gaan. Ik vlei mij de tolk van geheel 
de partij te zijn, als ik uitdrukking 
geef aan de gevoelens van dankbaar~ 
heid, die ons deswege bezielen. 

P. ]. Oud. 

Bewuste 
Mr. W. H. Fockema Andreae schreef 

ons het navolgende: 
In Uw blad van 25 juli j.l. trof mij de 

geïllustreerde bijdrage van mr. H. van 
Riel, handelende over de positie van 
Nieuw Guinea in de tegenwoordige - op 
zijn minst gezegd, spannende - wereld
situatie. 

Zijn wijs vermaan, steunende op gede
gen kennis en, naar het mij voorkomt, 

een 
helder inzicht in de actuele situatie, richt 
zich tot onze regering. Mr. van Riel wekt 
op otot waakzaamheid en tot het treffen 
van tijdige en doelreffende voorzieningen 
tegen eventualiteiten. De volksvertegen
woordiging maant vóór het te laat is. 

Ik kan mij de dankbaarheid van de Re
gering denken voor deze tijdige waar
schuwing. Moge de slotopmerking van mr. 
Van Riel: "Een gewaarschuwd man telt 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Willy Brandt, de burgemeester van West-Berlijn, is voor enkele 
weken van zijn zorgen bevrijd, want hij maakt een vakantietocht 
met vrouw en zoons door Beieren, Oostenrijk en Tirol. 

eerste vereiste 
voor twee" tot verdubbelde waakzaam
heid en tot een alleszins nuttig effect 
daarvan leiden. 

Intussen is de kans groot in deze va
kantietijd, dat dit vermaan de Regering 
wel ter ore komt, maar overigens in deze 
per-iode van zon, vrije tijd en aanstaande 
loonsverhoging vervliegt in dat grote 
Niets in Nederland, waar geen belangstel
ling meer is voor de noodzaak van krachts~ 
ontwikkeling van ons land in de wereld. 

Krachtsantwikkeling niet op militair 
gebied in de eerste plaats, maar wel po
litiek, cuHureel, algemeen menselijk en 
economisch. Wij missen heden ten dage 
deze overtuiging maar al te zeer. Van 
spanning der geesten en inspanning der 
krachten is geen sprake. Want het zicht 
van ons Nederlanders op de wereld en 
op de noodzakelijkheid van het voortdu
rend werken en vechten voor onze plaats 
onder de zon is versluierd. 

De heer Van Riel deed goed door de 
Regering zijn waarschuwing toe te roe
pen; maar achter dit woord moet bewe
ging komen, achter het individu een 
groep, een ernstige wil van velen. 

Daarom vraag ik, wat de Partij denkt 
te doen. Wij gaan toch zeker niet door 
met de jaarlijkse monologen van enke
len? Het betrekken toch van de Partij en 
van haar leden in hoofdzaken van ons 
nationaal welzijn, het verdiepen van hun 
inzicht en het stalen van hun gezamen
lijke k~~~·-' '~ ·"~~ 0 '~ nn~n kring de 
eerste 

HeL -~ ............. \":;J..n .. ...:J.!Ll; .Ul !!:.b9 is niet 
recht duidelijk wat wij burgers over heb
ben voor onZe nationale belangen. Eerder 
dan een overspannen aandacht in hoofd
zaak te blijven richten op onderwerpen 
van sociaal belang en van financieel-eco
nomische aard, gaat het voor Nederland 
thans om zijn positie onder de volkeren, 
om zijn gezag in Europa en om de krach
ten daarop gericht achter zijn Regering. 

Die krachten achter de Regering be
hoort ook de V.V.D. te versterken. Dat 
betekent méér dan een zelfgenoegzaam: 
.,Es ist erreicht" van onze partijleiding -
dat betekent bewuste meningsvorming in 
de Partij als geheel. 

Ik hoop daarom op een fors partijcon
gres vóór het einde van het jaar met als 
inzet een verdieping der liberale over
tuiging op de gebieden eerder genoemd. 
Aanknopingspunten daartoe zijn er in 
Europa en buiten Europa thans te over 
om stof te leveren voor een liberale sa
menkomst met rijke inhoud. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (IJ) 
Maidenspeech van mr. D. Schuitemaker over het woningbouw

beleid • Het grootste probleem is: betaalbare huren voor minst 
draagkrachtigen· Verlaging bouwkosten noodzakeliik maar moei
liik • Minder overheidsbemoeiing • Subsidieverlaging verhoogt de 
huren van nieuwe woningen • Verhoging grondbelasting werkt ook 
huurverhogend. 

Bij de bespreking van de regerings
nota over de plannen met de hu

ren, lonen en melkprijs, heeft ons nieu
we lid der Tweede Kamer, mr. D. Schui
ternakar uit Utrecht, op basis van een 
~egelijke kennis van zaken, voor het 
eerst ·het woord gevoerd over het wo
ningbouwbeleid, in afwachting van de 
definitieve regeringsvoorstellen. 

Hij zei de indruk te hebben, dat de 
omvang van de woningnood weleens 
wordt overdreven en dat men hieronder 
veel betrekt, dat in wezen met deze nood 
niet heeft te maken. 

Door de vele overheidsmaatregelen, 
vooal op het gebied van de verdeling 
van de woonruimte, wordt in vele ge
vallen deze woningnood min of meer in 
het leven gehouden. 

Bovendien heeft de politiek van het 
niet tijdig op peil brengen van de huren 
bij de huurders de bereidheid om voor 
het "wonen" een redelijk deel van het 
inkomen te betalen, belangrijk doen af
nemen, waardoor een onjuist beeld is ge
schapen en misstanden zijn ontstaan, 
vooral in de sector van de woningwet
bouw. 

Dikwijls treft men in woningwetwo
ningen bewoners aan, die, wat hun in
komen" betreft, hierin bepaald niet 
thuishoren. 

* * * 

Het probleem is meer gekomen in 
het financiële vlak en in het te 

lang handhaven van overheidsmaatre
gelen, dan in het vlak van de totale wo
ningproduktie, betoogde de heer Schui
temaker. 

Zo zien wij, dat de cijfers van de huis
vestingsbureaus in de grote steden uit-

Mr. SCHUlTEMAKER 

geen verlaging der bouwkosten 
door ingrijpen van de overheid •••• 

wijzen, dat de grootste behoefte bestaat 
aan woningen in huurklassen, die voor 
de minst draagkrachtigen onder de be
volking nog te betalen zijn. 

Dit is ook het probleem, waarmee de 
industrie en het bedrijfsleven in het al
gemeen te kampen hebben bij hun zorg 
voor het personeel een huisvestingsmo
gelijkheid te verkrijgen. 

Het komt er dan op neer, dat door het 
bedrijfsleven zelf bijbetalingen in de een 
of andere vorm worden gedaan als bij
drage in de huur die de werknemer 
moet betalen. 

Dit feit alleen al is voor onze totale 
economie een bepaald storende factor. 
Deze vorm van particuliere subsidie 
heeft, zoals alle subsidiëring, een prijs
.verhogend karakter. 

schijnsel dat direct met de woningnood 
te maken heeft. Deze vraag bestaat al
tijd. Toch worden deze cijfers bij som
mige huisvestingsbureaus ter bepaling 
van het aantal woningzoekenden wel 
meegeteld. 

* * * 

Natuurlijk zal iedereen het erover 
eens zijn, dat het gewenst is, dat 

de bouwkosten op een lager peil komen, 
maar in de huidige omstandigheden en 
met handhaving van de bestaande over
heidsmaatregelen kan daarop weinig 
hoop bestaan. 

Sommigen willen juist door meer over
heidsingrijpen verlaging van bouwkosten 
bereiken. Ik ben van mening, aldus mr. 
Schuitemaker, dat dit juist een averechtse 
uitwerking zal hebben. Het valt toch niet 
te ontkennen, dat juist door de over
heidsbemoeiïng de bouwkosten belangrijk 
verhoogd zijn. 

De algemene stijging der lonen en so
ciale lasten, die niemand zou willen te
rugdraaien, het hinkende beleid waar
door in het bouwbedrijf de continuïteit 
steeds ernstig werd onderbroken, het 
perfectionistische streven en het ver
meerderen van de bouwvoorschriften bij 
vele gemeentelijke diensten, het verho
gen van het woongerief waardoor het 
verschil tussen arbeiders- en midden
standswoningen vrijwel verloren is ge
gaan, zijn maar enkele facetten ten aan
zien waarvan de rijksoverheid en de ge
meentelijke overheid zelf hebben meege
werkt aan de verhoging van de bouw
kosten. 

Wanneer de invloed van de overheid 
vermindert en de vrije concurrentie zich 
verder kan ontplooien, is er een moge
lijkheid, dat de bouwkosten verminde
ren. Nu echter het ontstaan van een 
zekere arbeidsoverspanning dreigt, is de 
realisering van de verlaging van de 
bouwkosten zeker nog niet in zicht. 

Overigens moet men goed begrijpen, 
dat wanneer men voor de minst draag
krachtigen redelijke woningen bouwt te
gen de lage huurprijs van 12 tot 14 gul
den per week in de grote steden, men 
dan niet tegelijkertijd allerlei voorzie
ningen kan wensen, die het woongerief 
uiteraard verhogen, maar waardoor het 
effect van de lage huur weer verloren 
gaat. 

* * * 
Met de voorgenomen huurverhoging 

van 20 procent, niet gedifferenti
eerd naar gemeenteklassen, ging de heer 
Schuitemaker geheel akkoord. Ik ben er 
van overtuigd, zei hij, dat dit ter ver
krijging van een evenwicht in de huren 
de eerste stap is, die noodzakelijk dient 
te worden gevolgd door verdere stappen, 
wil het gestelde doel worden bereikt. 

Ik kan echter bepaald niet enthousiast 
zijn over het voornemen de van vóór 
1918 daterende woningen van de huur
verhoging uit te sluiten. Wanneer bo
vendien nog een verscherping van de on
derhoudsnormen in het vooruitzicht 
wordt gesteld (waarmee wij wel akkoord 
kunnen gaan) opdat het verstoorde ver
band tussen huur en woongenot wordt 
hersteld, dan is in het geheel geen nood
zakelijkheid aanwezig om de woningen 
van vóór 1918 uit te sluiten. 

Een grote groep van de bevolking zou 
dan een te lage huur blijven betalen, 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPBN 

MINISTER VAN AARTSEN 

onderhoudseisen verscherpt 

hetgeen niet strookt met de opvatting, 
dat de huurder er zich opnieuw aan zal 
moeten gewennen een redelijk deel van 
zijn inkomen aan huur te betalen. 

Sluit men de woningen van vóór 1918 
uit, dan zal dit de noodzakelijke door
stroming weer belemmeren, waardoor 
een gedeelte van de woningvoorraad 
(met ook na de huurverhoging nog te 
lage huren) geblokkeerd wordt, hetgeen 
voor een redelijke verdeling van de 
woonruimte een groot nadeel is en op 
zichzelf weer de opheffing van de over
heictsbepalingen ten aanzien van de 
woonruimteverdeling in gevaar brengt. 

De huurders van deze woningen, die 
geen nadeel hebben omdat zij ook in de 
compensatiebepalingen vallen, kunnen 
altijd nog hun bezwaren naar voren 
brengen bij de huurcommissies. 

* 

De voorgenomen verhoging van de 
grondbelasting past niet in het so

ciaal-economische beleid van de rege
ring, dat gericht is op zo laag mogelijke 
huren. 

Deze belastingverhoging, hoewel niet 
van grote omvang, zal principieel als 
eigenaarslast een · huurverhogende wer
king hebben. Dat vertraagt het bereiken 
van een evenwichtspeil, omdat het even
wiehtspeil hoger komt te liggen. 

Er zou bij verhoging van de grondbe
lasting een aperte onbillijkheid worden 
begaan ten aanzien van de eigenaren 
van ongebouwd onroerend goed (en te
genover degenen, die geen huurverho
ging mogen berekenen maar wel meer 
belasting moeten betalen). 

Zowel voor de woningwetbouw als 
voor de particuliere bouw zal de 

subsidieverlaging, wat de nieuwbouw 
betreft, huurverhogend werken. Als de 
regering de particuliere bouw van ar
beiderswoningen en goedkope midden
standswoningen wil stimuleren, hetgeen 
onze volle instemming heeft, aldus de 
heer Schuitemaker, dan zou subsidiever
laging bepaald niet op haar plaats zijn. 

Subsidieverlaging, zonder dat er iets 
tegenover staat, zal een afremmen van 
de particuliere bouw tengevolge hebben. 

Door verlaging van de woningwetbij
drage zullen de moeilijkheden om wo
ningen te bouwen voor de minst draag
krachtigen, nog worden vergroot, terwijl 

In bepaalde gedeelten van ons land en 
in bepaalde huurklassen kan men in 
feite niet meer spreken van echte wo
ningnood. Het verzadigingspunt is hier 
om en nabij bereikt. Het maken van een 
begin met de opheffing van de huur
prijsbeheersing zal er belangrijk toe bij
dragen de normale omstandigheden te 
.bereiken. 

Ook de vraag naar betere woningen, 
voortspruitende uit de maatschappelijke 
ilrerbetering :van de enkeling, is geen :ver· 
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deze categorie het grootste deel van de 
woningzoekenden is. Het zal dus wel 
noodzakelijk zijn, dat voor deze catego
rie goedkope arbeiderswoningen worden 
gebouwd met een bijzondere bijdrage. 

Ook de particuliere bouw heeft deze 
sociale kant, wanneer ook de arbeiders
woning en de goedkope middenstands
bouw weer tot zijn terrein gaan behoren. 

Dan komt direct naar voren het ver
schil in subsidiëring van de particuliere 
bouw en de woningwetbouw. De rege
ring, die voornemens is beide in subsidie 
gelijkelijk te verlagen, neemt dus dit 
verschil als basis voor haar verdere po
litiek. 

Dat wil zeggen, dat voor de woning
wetbouw de bevoorrechting bestendigd 
blij.ft met het stelsel van annuïteiten als 
financieringsmiddel, fikse langlopende 
leningen, rentetoeslag en veelal goedko
pere grond. 

Normaler zou zijn geweest indien eerst 
vooral in dit opzicht het klimaat meer 
zou zijn verbeterd voor de particuliere 
bouw voordat tot subsidieverlaging wordt 
overgegaan. 

Minister Van Aartsen deelde o.a. 
mee, dat het aantal huurwoningen 

van vóór 1918 ongeveer 584.000 bedraagt. 
Door het stellen van de grens van negen 
gulden per week vallen 313.000 van deze 
woningen buiten de huurverhoging. Dat 
is 54 procent. Daarbij komt nog een aan
tal woningen, dat niet aan kwalitatieve 
eisen voldoet. 

De onderhoudseisen zullen in die zin 
worden verscherpt, dat de eis zal worden 
gesteld van een redelijk onderhoud. 
Thans staat in de voorschriften dat men 
gehouden is tot het onderhoud dat voor 
de instandhouding nodig is. 

Dat is een vrij beperkte omschrijving, 
die de minister meent te moeten verrui
men. Hij acht het echter uitgesloten 
daarbij het binnen-onderhoud, verven, 
behangen e.d. te regelen. Men kan geen 
eigenaar verplichten b.v. het huis op te 
verven omdat het zo ontzaglijk van de 
bewoners zelf afhangt hoe zij het huis 
bewonen. Dit zijn verplichtingen, die van 
de zijde van de overheid uitermate moei
lijk kunnen worden opgelegd. 

* * 
Bij de replieken betoogde de heer 

Schuitemaker nog eens, dat het 
noodzakelijk is, dat de woningen, die 
vóór 1918 zijn gebouwd, in een redelijke 
staat worden gebracht. Daarvoor moet 
dan een zekere prikkel aanwezig zijn. In
dien deze prikkel ontbreekt, komt er 
niets van terecht. 

Men komt dan eerder in een situatie, 
dat het veel te grote aantal krotten, dat 
wij als gevolg van de woningnood he
laas hebben, nog wordt vergroot. 

Naar de mening van 
want had de minister te 
besteed aan de kwestie 

onze geestver
weinig aandacht 

van goedkope 
woningen voor de minst draagkrachtigen. 

Ik ben er van overtuigd, zei mr. Schui
temaker, dat dit eigenlijk het kernpro
bleem is en dat de oplossing een groot 
offer van de schatkist zal vergen. Het is 
noodzakeUjk, dat hieraan op zeer korte 
termijn iets wordt gedaan. 

De bestaande financieringen zullen, 
vooral nu ze verlaagd worden, niet meer 
aan hun doel kunnen beantwoorden ten 
aanzien van deze woningen met een lage 
huur. Zij zullen door de minst draag
krachtigen niet meer kunnen worden 
betaald. 

Het zal dus noodzakelijk zijn, dat de 
regering zich hierop ernstig beraadt. Ik 
heb weleens de indruk, zo besloot de 
heer Schuitemaker, dat het vraagstuk 
niet zo belangrijk wordt geacht. Dit zou 
nog eens wel wat kunnen kosten. Wij zijn 
er nog ver van af dat goedkope woningen 
kunnen worden gebouwd, die een huur 
doen, die de minst draagkrachtigen kun
nen opbrengen. 

V. v.D. 
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Vormt de periode van 14 tot 17 juli j.l. 
een historische weeli.? 

Het begin 'VUil een 
~i eh 

Nede••landse labourformatie 
reëel geopenbaard 

heeft 

Het is ons, mensen, zelden gegeven een historisch ogenblik welbewust te beleven. 
Vaak blijkt pas veel later, wanneer op een of ander terrein inderdaad belangrijke 
en diep ingrijpende veranderingen begonnen in te zetten. De ouderen onder ons, die 
b.v. 1 augustus 1914 hebben doorleefd, zullen ook niet hebben beseft, dat op die dag 
een periode van ongeveer twee eeuwen van vooruitgangsgeloof en optimistisch den
ken over de toekomst van mens en mensheid een einde nam, om plaats te maken 
voor het onstabiele en pessimistische denken van nu. Toch lag deze scheiding in 
feite op de dag van de eerste wereldoorlog, een dag ook daarom dus van historische 
betekenis. • 

Wanneer ik nu meen, dat de dagen 
van 14 tot 17 juli 1959, waarin in de 
Tweede Kamer het debat plaats vond 
over de nota inzake enkele hoofdpunten 
van het sociaal-economisch beleid in d-:1 
naaste toekomst, historische dagen zijn 
in onze politiek, dan zal u dit wellicht 
menselijke hovaardij toeschijnen, maar 
de gedachte laat mij niet los, dat het 
toch zo is en ik wil trachten duidelijk te 
maken waarom. 

Het belangrijke feit uit die dagen 
ligt m.i. hierin, dat onze drie grote 
vakcentrales zich met één adres tot de 
Tweede Kamer hebben gewend en dat 
zij met dit adres in feite het debat 
hebben beheerst. Om het nu maar kort 
en goed te zeggen; ik zie hier het be
gin van een Nederlandse arbeiderspar
tij, een uitgesproken Nederlandse la
bourformatie. 
Men zal mij zeggen, dat ook andere 

groepen van onze bevolking, organisa
torisch samengesteld uit verschillend ge
richte levensbeschouwelijke organisaties 
zich wel voor een gezamenlijk bepleit be
leid tot regering en volksvertegenwoor
diging hebben gericht. Dit is b.v. het ge
val bij de landbouw. 

Toch heb ik daaruit niet de conclusie 
getrokken, dat daardoor een nieuwe 
landbouwpartij in Nederland zou zijn 
ontstaan. Er is dus reden om te vragen, 
waarom ik dit nu wel verwacht door het 
gemeenschappelijk optreden van onze 
vakverenigingen. 

Mijn antwoord is dan, dat hier sprake 
is van een zeer groot verschil van om
vang in het gemeenschappelijk optreden 
en dat de macht op politiek terrein doo<· 
deze vakverenigingen vertegenwoordigd 
zo groot is, dat het deze kant licht op 
kan gaan. Onze landbouwbevolking 
maakt maar een klein percentage uit 
van onze totale bevolking en bovendien 
is zij politiek sterk principieel georiën
teerd. Ook liggen er tussen en binnen de 
verschillende partijen ten aanzien van 
het landbouwbeleid weinig punten van 
groot verschil. Op grond van deze over
wegingen behoeft aan het ontstaan, door 
gezamenlijk optreden, van een soort 
landbouwpartij niet te worden gedacht. 

Bij de vakverenigingen ligt dit geheel 
anders. Bij b.v. de landbouwbevolking 
vergeleken zijn zij als "pressure group" 
een kolossus. Wij weten bovendien, dat 
heel wat arbeiders nu aan hun politieke 
partijen principieel minder sterk gebon
den zijn dan vroeger en dat zij zich bij 
hun optreden op politiek terrein in ster
ke mate laten leiden door hun belang. 
Er is hier een vlottende kiezersbevol· 
king en het beleid der politieke partijen 
wordt daar scherp gevolgd, wat zij in 
dezen wel en niet doen. 

Bindend element 
boet aan kracht in 

Er is nog een andere reden om toch 
wel in deze richting te denken en deze 
ligt hierin, dat het bindende element van 
het gezamenlijk beleden christendom in 
de christelijke partijen aan kracllt in· 
boet. Wij weten allen, dat het christen
dom, ook het kerkelijk christendom, in· 
wendig en ook dogmatisch meer onzeker 
wordt en dat het voor grote problemen 
staat nu het in snel tempo in intensieve 
aanraking komt met andere wereldgods
diensten en met het "opengebroken" 
heelal. 

Bovendien gaat het in de politiek op 
het ogenblik om zeer materiële dingen, 
n.l. de rechtvaardige verdeling van het 
volksinkomen en op grond van het chris
telijk beginsel kunnen hier geen mar
kante lijnen worden getrokken. 

christelijk erfgoed der eeuwen, gebeurt 
niet alleen in de christelijke partijen, 
doch in alle kringen van ons volk; de 
confessionele overtuiging heeft daar op 
zichzelf weinig concreet mee van doen. 
Waar nu alle partijen vanuit deze ach
tergro,nden hun standpunt trachten te 
bepalen, daar is het voor het specifiek 
christelijk denken moeilijk zich te open
baren en dreigt juist deze partijen het 
gevaar, dat zij in compromissen verward 
raken. 

Er zijn ook andere groepen oon de ar
beiders, die bij de verdeling van het 
volksinkomen groot belang hebben. Hier 
valt te denken aan de ambtenaren, maar 
ook aan de zgn. vergeten groepen, aan 
de huiseigenaren, aan de boeren, vooral 
aan hen, die eigenaar zijn van de door 
hen beheerde bedrijven en ook aan hen, 
die van kleine vermogens moeten leven 

Superfosfaat 
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en aan de vrijgezellen, die zo gaarne hun 
belasting verlaagd zagen. 

Onder het forse en bewuste optreden 
van de vakverenigingen dreigt nu steeds 
het gevaar, dat de aanwezige "ruimte" 
zo verdeeld wordt, dat er voor de ver
langens van deze andere groepen weinig 
ter beschikking blijft staan. Hoewel alle 
partijen het voor deze groepen moeten 
opnemen, is het klaarblijkelijk, dat hier 
in eigen boezem scherpe tegenstellingen 
ontstaan tussen de met macht beklede 
vragen van "hun vakvereniging" en de 
minder luid klinkende en niet met macht 
beklede verlangens van deze overige 
groepen. 

Fors optreden der 
vakverenigingen 

Dr. Hommes heeft in zijn brochure: 
"Kunnen wij nog anti-revolutionair 
zijn?" op deze tegenstelling duidelijk ge
wezen en wordt het gevaar niet steeds 
meer accuut, dat door dit forse optreden 
van de vakverenigingen voor b.v. de 
huiseigenaar ook van de Nederlands-:1 
Staat gaat gelden, wat Augustinus een; 
heeft gezegd: "neem uit de Staat de ge
rechtigheid weg en er blijft niet anders 
over dan een rovershol"? 
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Dit kon wel, toen het in de politiek 
ging om vragen als b.v. bij de school
strijd, maar dit gaat veel minder goed, 
nu het in feite gaat om een algemeen 
christelijke ethiek van het betrachten 
van de maatschappelijke rechtvaardig· 
heid. Het trachten te volgen van deze 
ethiek, die gevoed werd en wordt uit het 
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Het is nu te vrezen, dat in dit ernstige 
·om niet te zeggen akelige dilemma het 
specifiek christelijke beginsel onzer con
fessionele partijen niet zo duidelijk zal 
spreken, dat de rechtvaardigheid hier 
zegeviert over de macht. Juist in onze 
christelijke partijen zal men mij ver
staan, wanneer ik zeg, dat de zondige 
gesteldheid van de mens de kans groot 
maakt, dat het egoïsme van personen en 
groepen gaat heersen over de eisen van 
sociale gerechtigheid en van verantwoor· 
delijkheid voor de naaste. 

Uit het bovenstaande volgt, dat zich 
een ontwikkeling Iaat denken, waarbij 
door de dynamiek van het forse optre
den der vakverenigingen de spanningen 
in de christelijke partijen zo groot wor
den, dat zij niet meer te overbruggen 
zijn. Ik geloof, dat het niet onlogisch ge· 
dacht is, dat de consequentie daarvan is 
een Nederlandse labourpartij, die in feite 
nu reeds functionneert. 

Ik wil hier nu niet verder ingaan op 
de vraag, waar dan een overblijvend 
deel der christelijke partijen een politiek 
tehuis zou moeten zoeken. Het zal dui
delijk zijn, dat hier op onze V.V.D. een 
zware verantwoordelijkheid rust, n.l. de
ze of wij ons liberalisme zo welbewust, 
zo duidelijk omlijnd en oprecht weten te 
beleven, dat deze groepen zich daar thuis 
zullen kunnen voelen. 

Met het bovenstaande bedoel ik aller
minst de hier mijns inziens op gang zijn
de ontwikkeling te versnellen of met ge
juich te begeleiden. Ik tracht slechts te 
begrijpen wat er gaande is en welbewust 
te beleven wat er geschiedt. Mocht ik de 
dingen onjuist zien en mocht het bin
dend element van het gezamenlijk bele
den christendom onze confessionele par
tijen heelhuids door deze spanningen 
heen voeren, dan zal ik daardoor aller
minst verslagen zijn. 

De kans erop schijnt mij evenwel niet 
groot en daarom moeten wij ons reken
schap geven van wat er gebeuren gaat, 
wanneer de bovengeschetste ontwikke
ling zich voortzet. 

Aftocht van het Christendom 
Als ik nu ten slotte een ogenblik mag 

stilstaan bij die moeilijke positie van on
ze christelijke partijen, dan treedt hier 
één facet aan de dag van een nog veel 
meer omvangrijk gebeuren: de schijnba
re of werkelijke aftocht van het chris· 
tendom uit onze wereld van nu. Als do
minerende factor in onze westerse we
reld, als inwendig beleefd geloefsbezit is 
er zeker van een aftocht sprake en in· 
wendig is het er nog niet in geslaagd -
als een basis voor een offensief van 
straks - de boodschap van het evange· 
lie in voor de mens van nu begrijpelijke 
en aansprekende beelden en woorden te 
vertalen. · 

Een schijnbare of werkelijke aftocht? 
Naar mijn overtuiging het eerste, omdat 
ik geloof, dat de boodschap van God's 
reddende en ontfermende liefde, in dat 
evangelie tot ons gekomen, voor alle tij
den en volkeren geldt. Alleen, het is wel 
mogelijk, dat wij christenen van nu zo 
ontoegankelijk zijn voor wat de Heilige 
Geest ons nu wil doorgeven, dat wij, 
mitsgaders vele van onze Kerken, voor 
die nieuwe opgang niet te gebruiken zijn 
en anderen geroepen zullen worden Zijn 
Boodschap te verstaan en te verkondi· 
gen en Zijn Kerk weer uit de catacom
ben te doen herrijzen. 

Dit gebeuren is zo groots, dat wij, men
sen, er met ingehouden adem bij zouden 
willen staan, nu de Voorzienlgbeid ons 
zo duidelijk in de smeltkroes van de tijd 
werpt. Maar het is ons niet gegeven en 
ook niet geoorloofd werkloos toe te zien. 
Wij moeten en willen naar onze Inner
lijke aandrift ook medespelers zijn. Wij 
kunnen eenvoudig niet anders en van
daar ook deze uiting. 

Een ieder denke hier zijn eigen ge
dachten en zij in eigen gemoed ten volle 
verzekerd, dat hier slechts één ding van 
ons gevraagd wordt: trouw zijn aan het 
beste wat in ons is. 

Ik stel er prijs op te verklaren, dat ik 
voor IJ;lij niet twijfel aan de oprechtheid, 
waarmede in onze christelijke partijen 
geworsteld wordt om trouw te zijn aan 
dat beste, evenals ik aanneem, dat men 
dat ook bij mij veronderstelt. 

Zo moge het bovenstaande een per
soonlijke getuigenis zijn en niet meer. 

H. D. LOUWES 
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VlSle Liberale op actuele onderwijsproblemen (VIII) 

BEZWAREN TEGEN ARTIKEL 39 VAN 
CALS' MAMMOET-WET 

Een negatieve formulering, die voor het openbaar 

onderwijs een gevaar inhoudt 

De afgelopen weken hebben mij ruimschoots de gelegenheid geschonken om aan de 
hand van binnengekomen reacties van lezers vast te stellen, dat de belangstelling voor 
het openbaar onderwijs bij velen in ons land nog verheugend groot is. 

Ik heb mij dus in dit opzicht niet vergist, toen ik indertijd opmerkte, dat de per
spectieven voor de openbare school gunstiger zijn dan velen menen. Ik verheug mij 
daarover te meer, omdat ik er van doordrongen ben, dat m deze maanden de publieke 
belangstelling zich nagenoeg geheel richt op de problemen rond het sociaal-econo
misch beleid van het nieuwe kabinet. 

Huurverhogmg, belastingpolitiek, afschaffing van subsidies, loonpolitiek, het zijn 
kwesties, die ons allen en onmiddellijk raken, omdat zij nu eenmaal van directe bete
kenis zijn voor onze materiële bellmgen. Dit neemt mtussen niet weg- gelukkig! -
dat onze aandacht voor vraagstukken, die ten nauwste samenhangen met wereld- en 
levensbeschouwing, allerminst mag verflauwen. 

Het nogal krachtige verzet van de voor
standers van bijzonder onderwijs tegen de 
rnammoet-wet levert het bewijs, dat al
thans in die kringen de geesten wakker 
zijn als er vermeende of werkelijke geva
ren dreigen voor dat onderwijs. 

Werd in de verschillende bladen, ver
want aan de niet-confessionele partijen, 
het komende debat over de regeringsnota 
inzake het sociaal-economisch beleid be
schouwd als een vuurdoop voor het nieu
we kabinet, een vraag aan de voorzitter 
van de A.R. of de rnammoet-wet aanlei
ding zou kunnen geven tot een kabinets
crisis toont m.i. overduidelijk aan, hoe be
langrijk de voorstanders van het bijzonder 
onderwijs deze wet achten. 

De mening werd uitgesproken, dat het 
vermoedelijk niet tot een crisis zou ko
men, omdat van te voren stellig de door 
de voorstanders van het bijzonder onder
wijs naar voren gebrachte wensen wel 
zouden worden vervuld. Wat hier ook van 
zij, één ding is wel duidelijk geworden: 
als het om vraagstukken van levensbe
schouwelijke betekenis gaat, zullen de 
confessionele partijen stellig geen duim
breed wijken. 

De voorstanders van het openbaar on
derwijs mogen hopen, dat degenen, die in 
de volksvertegenwoordiging op de bres 
staan voor de openbare school evenmin 
bereid zullen zijn iets te aanvaarden, dat 
nadelig zou zijn voor dit onderwijs. Ik wil 
het hier nog eens duidelijk stellen: ik 
acht het de plicht van de voorstanders 
van het bijzonder onderwijs, dat zij voor 
dit onderwijs onvermoeid blijven ijveren 
en tegelijkertijd alles zullen doen om de 
positie van het openbaar onderwijs onaan
getast te laten. 

Van geen voorstander van bijzonder on
derwijs kan of mag worden verlangd, dat 
hij voor het· openbaar onderwijs propa
ganda zal maken. De volksvertegenwoor
digers, die persoonlijk het bijzonder on
derwijs voorstaan en als enig juiste ach
ten, zijn als Kamer-, Staten-, of Gemeen
teraadsleden echter verplicht de belangen 
van het openbaar onderwijs mede zo goed 
mogelijk te behartigen. 

Omgekeerd zullen de vertegenwoordi
gers van het volk in de Kamers, de Staten 
en de Gemeenteraden, die persoonlijk 

voorstanders zijn van de openbare school, 
dit onderwijs op alle mogelijke manieren 
moeten steunen en anderzijds eerlijk en 

*welwillend moeten staan tegenover het 
bijzonder onderwijs, of anders geformu
leerd: zij zullen loyaal moeten meewerken 
aan de realisatie van de gelijkstelling. 

Wij hebben in ons land de onderwijs
pacificatie verworven en kunnen daar 
trots op zijn, doch wij dienen haar te 
handhaven. Dit geschiedt evenwel niet, 
als allen ten aanzien van het bijzonder on
derwijs tot volledige medewerking bereid 
zijn, maar ten aanzien van het openbaar 
onderwijs sommigen onverschillig, of on
sympathiek staan. 

Reactie van lezers 
Ik heb, mede naar aanleiding van de 

uitspraak van ons partijlid dr. v. d. Ende 
tijdens de jaarvergadering van Volkson
derwijs te Zwolle, nl., dat de onverschil
ligheid van de ouders fataal kan zijn voor 
de openbare school,, opgemerkt, dat er in
derdaad bij vele ouders weinig belang
stelling bestaat voor de openbare school 
(maar tevens eraan toegevoegd, dat een 
zelfde verschijnsel zich ook voordoet in 
kringen van het bijzonder onderwijs), en 
dat van de school uit veel kan worden 
gedaan om de belangstelling in de ouder
wereld te activeren. 

Verschillende lezers(essen) hebben op 
deze uitspraken gereageerd en meege
deeld, hoe in hun omgeving de ouders 
krachtig opkomen voor de openbare 
school. Zelfs ontving ik een schrijven, 
waarin werd uiteengezet, dat de school 
aldaar zelf eer tegenwerkte dan mee
werkte. 

Mij is alleszins bekend, dat in talrijke 
plaatsen, doorgaans in de kleinere ge
meenten, van de zijde der ouders grote 
belangstelling bestaat voor openbaar on
derwijs en dat hier en daar met succes 
jaren achtereen is gevochten om een op
geheven openbare school weer opgericht 
te krijgen. Ik krijg zelfs de indruk, dat in 
verscheidene streken de indertijd door 
Marcbant opgeheven openbare scholen, 
weer zijn of zullen herrijzen. Met dr. v. d. 
Ende heb ik hoogstwaarschijnlijk te veel 

oog gehad voor de situatie in de grote 
steden. 

Wanneer in sommige gemeenten de 
leerkrachten van de openbare scholen 
niet doen waartoe zij verplicht zijn, n.l. 
alles in het werk te stellen om hun school 
en het openbare onderwijs zo goed moge
lijk te doen zijn, is dat een treurig feit. Ik 
heb ook wel eens vernomen, dat zulks 
voorkomt bij het bijzonder onderwijs, 
maar dat verontschuldigt de ,onjuiste 
houding van de nalatige openbare onder
wijzers evenwel niet. 

Ik weiger echter absoluut te geloven, 
dat dergelijke feiten veel voorkomen. Dat 
te velen bij het openbaar onderwijs niet 
volledig doordrongen zijn van de levens
beschouwelijke achtergrond van de open
bare school ontken ik niet, doch ik heb 
daar uitvoerig over geschreven en er tege
lijkertijd bij aangegeven wat m.i. tegen dit 
euvel moet en kan worden gedaan. 

Ik heb mij bovendien terzake van deze 
kwestie met een uitvoerig schrijven tot 
Volksonderwijs gericht, dat mij bij een 
schrijven van de algemeen secretaris heeft 
medegedeeld de grootst mogelijke aan
dacht te zullen schenken aan deze ma
terie. 

Wat mij echter ten zeerste verontrust 
is het feit, dat de voorstanders van de 
openbare school zich niet krachtig ver
zetten tegen de volkomen onvoldoende 
formulering van art. 39 der Mammoet
wet (ongewijzigde vorm): 

De rector, de directeur en de leraren 
aan een openbare school onthouden zich 
ervan iets te leren, te doen of toe te la
ten, dat strijdig is met de eerbied, ver
schuldigd aan de godsdienstige begrip
pen van andersdenkenden. 

Sanctiebepaling 
Hier wordt alleen naar voren gebracht, 

wat een leerkracht, werkzaam in een 
openbare school, niet mag doen, waarvan 
hij zich dient te onthouden. De sanctie
bepaling luidt: Wij kunnen hem, die zich 
in dit opzicht aan plichtsverzuim schuldig 
maakt, voor ten hoogste een jaar en bij 
herhaling voor onbepaalde tijd in zijn be
voegdheid tot het geven van onderwijs 
aan een open b are school (spatiëring 
v. M.) schorsen. 

Voor de grote massa is een openbare 
school een rijks- of een gemeentelijke 
school, welker leerkrachten door de Over
heid worden benoemd en ontslagen. Men 

voegt er meestal nog aan toe, dat er in de 
openbare school "niets aan godsdienst 
wordt gedaan" en dat er kinderen van 
allerlei gezindte gezamenlijk onderwijs 
ontvangen. Dat "van-allerlei-gezindte" 
wordt dan verstaan als: van mensen, die 
humantisch of, vrijzinnig zijn of - en dan 
volgt er een opmerking, die men niet ge
noeg kan bestrijden - van mensen, die 
van hun geloof af zijn of van hun kerk 
niets meer willen weten. 

Natuurlijk is dit allemaal niet waar en 
gaan er duizenden kinderen naar de open
bare school uit gezinnen, waar men ter
dege wel aan godsdienst doet of beslist 
kerks is. 

Voor mij - en ik weet mij overtuigd, 
dat talrijke liberale medestanders er pre
cies zo over denken -, heeft de openbare 
school een zeer positieve taak, voortvloei
ende uit de levensbeschouwelijke achter
grond van het openbare onderwijs. Een 
taak, die niet als in art. 39 van het wets
ontwerp, bestaat uit het zich onthouden 
van, maar in het zich geven aan. 

Als dr. v. d. Ende in zijn inleiding voor 
"Volksonderwijs" zegt, dat de overheid 
zich niet mag beperken tot het scheppen 
van mogelijkheden alleen, maar in de 
geest van de grondwet haar aanhoudende 
zorg zal moeten laten gaan over het aan
wezig zijn van een voldoende aantal scho
len voor openbaar onderwijs, die toegan
kelijk zijn voor kinderen van alle gezind
ten, waar met eerbiediging van ieders 
godsdienstige overtuiging, opgevoed wordt 
tot alle christelijke en maatschappelijke 
deugden, dan spreekt hij daarmee een 
overtuiging uit, die door zeer vele libe
ralen wordt gehuldigd. 

Ook het positieve 
Vooral op grond van de toevoeging van 

het door mij onderstreepte, ben ik het met 
dr. v. d. Ende eens, dat dit expliciet in de 
wet op het voortgezet onderwijs moet 
worden gesteld. Niet alleen het negatieve, 
maar eerst en vooral ook het positieve 
deel dier formulering. 

De huidige formulering van artikel 39 is 
voor ons beslist onvoldoende. Zij is ook 
onjuist en onaanvaardbaar. 

De voorstanders van de openbare school 
moeten op hun ·hoede zijn. Er dreigt ge
vaar, als niet bijtijds wordt ingezien, dat 
de openbare school veel meer is dan een 
onderwijsinrichting, waar men zich van 
verschillende dingen te onthouden heeft. 

J. VAN MOURIK. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

(Vervolg van pag. 1) 

progressief beleid. (Hoe wij dat dan zouden 
betitelen, zou moeten blijken - voegt prof. 
Banning er vriendelijk aan toe, maar zijn le
zers zullen het wel verstaan: een beleid, waar
aan socialisten geen deel hebben, is per se 
geen progressief beleid!) Ja, zo roept de schrij
ver zelfs uit: "men moet wel een héél sterk 
vermogen bezitten om geschiedenis te verge
ten, om daarin te kwmen geloven! Christelijk
sociaal, eenzelfde maatschappijbeeld als libe
raal? Eer wordt Calvijn door een paus van Ro
me heilig verklaard, eer liberaal en christe-
lijk-sociaal een echt huwelijk aangaan ...... " 

• • • 
Dit laatste klinkt een beetje De Genestet

iaans ,("Eer wordt Sint Peters stoel 

verbrand, eer ooit een volk, zo protestant, bij 
Rome heul ging zoeken"! enz.) Maar deze 
pathetiek latende voor wat zij is: waar was 
dan toch wel het gemeenschappelijke maat
schappijbeeld (of deszelfs substitutie) dat de 
P.v.d.A. elf jaar lang in staat stelde, samen 
met Rome en de andere christelijk-sociale par
tijen een progressief beleid te voeren? Waar
om zou socialist en christelijk-sociaal wel een 
"echt huwelijk" kunnen aangaan en liberaal 
met christelijk-sociaal niet? 

Wij veronderstellen, dat prof. Banning hier 
nog teveel aan zijn eigen socialistisch verleden 
vastzit om het begrip "progressiviteit" in een 
juistere belichting te kunnen zien dan waarin 
hij het traditioneel heeft leren zien. En dat het 
hem helemaal niet mogelijk is, in te zien dat 

zèlfs een liberaal uit evangelische bewogenheid 
scherp kritisch. tegenover de moderne maat
schappij kan staan en progressieve verande
ringen wil aanbrengen ten bate der arbeiders 
en der gemeenschap. Want het is nu eenmaal 
een socialistische hebbelijkheid, ook het libe
ralisme als een dogmatisch stelsel te zien, alle 
hervormingsarbeid ten spijt die het liberalis
me, ook al omstreeks het einde der vorige 
eeuw tot stand bracht. 

Alleen al hierom is het goed, dat de discus
sie over "progressief" en "conservatief" nu 
eens weer aan de orde komt, dank zij het op
treden van een kabinet, waarin voor het eerst 
na de bevrijding geen socialisten zitting heb-
ben. deR. 
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Politiek nieuws uit de hoofdstad 

De tramtarieven en de VVD 
De discussies in de Gemeenteraad over 

de verhoging der tramtarieven en de 
commentaren daarop in de dagbladen 
rechtvaardigen een nadere uiteenzetting 
onzerzijds. Velen onder onze lezers zullen 
het, naar wij vermenen, op prijs stellen 
een duidelijker inzicht in deze ingewik
kelde materie te krijgen dan alleen aan 
de hand van de verslagen der raadszit
ting mogelijk is. 

We moeten daartoe enige jaren in de 
geschiedenis teruggaan. Immers sedert 
de heer Hofman, de directeur van de Ge
meentetram, die vóór de oorlog benoemd 
was met de economische opdracht, er
voor te zorgen dat de tekorten op het 
vervoerbedrijf zouden verdwijnen en die 
deze opdracht misschien te conscienti
eus uitvoerde, werd ontslagen, zijn de 
financiële uitkomsten van dit bedrijf 
steeds ongunstiger geworden. Het jaar 
1958 leverde een verlies van rond 10%. 
miljoen op, voor 1959 werd begroot een 
verlies van ca. 12 miljoen, hetgeen nog 
wel 'li miljoen hoger zal worden, daar 
het eerste kwartaal 1959 f 160.000 onder 
de begroting bleef. 

De in discussie gestelde tariefswijzi
gingen zouden, naar schatting een hogere 
bate (men bedoelt een vermindering van 
het verlies) van rond 3 miljoen gulden 
per jaar opleveren, een druppel dus op 
de gloeiende plaat. 

De tariefsverhoging betekende in feite 
een handhaving van een verlies van 
rond 10 miljoen 's jaars op het gemeente
vervoerbedrijf, dat slechts de helft van 
zijn totale jaarkosten door inkomsten 
dekt. 

Terecht kwalificeerde ons raadslid, de 
heer Le Cavelier, die gedurende vele 
jaren op een sectie-tarief aandringt, deze 
verhoging als "te laat en te laag". In de 
tariefswijziging, aldus onze fractievoor
zitter, "is geen lijn te ontdekken, het zijn 
allemaal overstapjes van verhogen en 
niet verhogen, ja zelfs van verlagen", 
allemaal "om de kool en de geit te spa
ren", nl. het kiezersvolk niet al te zeer 
te ontstemmen. Natuurlijk wil ook de 
VVD evenmin een onmiddellijke drasti
sche verhoging, die ineens het verlies 

zou wegwerken, doch een verhoging in 
twee of drie etappes, met een andere, 
aan de groei der stad aangepaste tarief
stelling. 

B. en W. zeggen, dat zij thans de direc
teur van het bedrijf hebben opgedragen, 
een ontwerp van een sectietarief uit te 
werken. Eindelijk! Er werd evenwel van 
de tafel van B. en W. bijgezegd, dat men 
er niet in geloofde. "De metro in Parijs 
heeft ook geen sectietarief". De "under
ground" in Londen, de "Hochbahn" in 
Hamburg, om twee andere evenmin in 
Amsterdam bestaande vervoermiddelen 
te noemen, kennen dit wel. Ook de bus
sen in Parijs kennen, evenals die in Lon
den, sectietarieven. Waarom zou dit in 
Amsterdam niet kunnen? 

In het algemeen is men blind voor het 
feit, dat iedere nieuwe af- of aanvoerbus 
(feeder) van de peripherie naar de tram
lijnen een gratis busverbinding betekent, 
een verbinding die praktisch niets ople
vert, omdat men voor f 0.20 met een 5-
rittenkaart ad f 1 (bij het nieuwe tarief 
4 ritten ad f 1) 45 minuten met het ge
meentevervoerbedrijf kan rijden, zelfs 
bijna een uur, als men 1 minuut na het 
verstrijken van een rond kwartier op
stapt. De busdiensten A, B, C, F, G, H, 
L. P, Ff, Aox, 22, 23, 26 en 30 zijn als 
zodanig te beschouwen, het zijn aan- en 
afvoerdiensten van andere lijnen. Hier 
wordt een belangrijk deel van· het ver
lies gecreëerd. 

Ons raadslid, de heer Neuberg, sprak 
over de bedrijfsverliezen als over een 
"stukje inflatie". Het is een stukje van 
de "chronische inflatie", die door de "fis
cale inflatie" wordt geconsolideerd. 

Bij het Gemeentevervoerbedrijf worden 
uit sentimentele (hier: socialistische) 
overwegingen cadeautjes van de zijde der 
overheid gegeven, die uit de belastingen 
moeten worden betaald. De niet-trammer 
betaalt in zijn belastingaanslag voor de 
wel-trammer. Het is jegens de niet
traromer billijk, dat de overheid ten
minste de kostprijs berekent. Het i§ on
zindelijk denken, wanneer men in het 
politiek jargon tot algemene noden ver
klaart, als er nog zekere elementen on-

De tramtarieven 
Ter adstructie van het in ons boven

staande artikel betoogde doen wij hier 
nog volgen een overzicht van de tarieven, 
zoals dit te vinden is in de toelichting, 
welke B. en W. gaven (Gem. Blad pag. 
1235). 

In het kort weergegeven, aldus B. en 
W., luiden de (inmiddels dan gewijzigde) 
tarieven thans als volgt: 

Kringlijn C.S. .. ............... . 
45-minuten kaartje ............. . 
45-minuten kaartje (kinderen) .. 
5-rittenkaart - 45 minuten ..... . 
5-rittenkaart idem voor kinderen, 

bejaarden enz. . ............ . 
weekkaart .....................• 
netkaart (per maand) .... , , •.••. 
trajectkaart (per maand) 
vastrechtkaart (per maand) .... 
dagscholierkaart (per maand) .. 
ochtend- of avondscholierkaart 
(per maand) .................. .. 
suppletiekaart 12 ritten - 45 min. 

t 0.01 
0.25 
0.15 
1.-

0.50 
1.25 

20.

" 11.-
2.-
4.50 

1.50 

" 1.-
legitimatiekaart bejaarden enz. 0.50 

Rekening houdend met het feit, dat de 
Kringlijn rondom het Centraal Station 
nu vervalt en de legitimatiekaart (als 
eenmalige betaling) buiten beschouwing 
latende, ziet men dat het bedrijf dus liefst 
elf soorten tarieven kent. Een ingewik
keld systeem, dat door vereenvoudiging 

zeker de populariteit van het gemeente
lijk vervoersbedrijf ten goede zou komen. 

Zoals in ons artikel vermeld, hebben 
B. en W. thans opdracht gegeven een 
ontwerp van een sectietarief uit te wer
ken. Uit een oogpunt van service bezien 
lijkt ons deze, door onze raadsfractie sinds 
lang bepleite, maatregel juist, maar in 
verband hiermede zouden wij nog een 
ander beleidsaspect willen belichten. In 
toenemende mate nl. komen in de dag
bladpers klachten tot uiting over de be
jegening, die het traromend publiek van 
de zijde van het trampersoneel onder
vindt. Wij willen allerminst het gehele 
personeel over één kam scheren; de jo
viale humor, die vanouds ons Amster
damse trampersoneel kenmerkte, is er 
ook nu nog! Maar er zijn redenen te over 
om er bij de leiding van het bedrijf op 
aan te dringen, dat het weer, als van
ouds, althans in dit opzicht voor de Am
sterdammer een genoegen wordt, van zijn 
openbaar vervoermiddel gebruik te ma
ken. 

Wij hebben ten volle begrip voor de 
spanningen, die er vooral in de spitsuren, 
bij overvolle trams onder het personeel 
kunnen optreden, maar correcte bejege
ning van de "cliëntèle" is onverbiddelijk 
eis voor elk bedrijf! 

der de bevolkingsgroepen aanwezig zijn, 
die de verhoogde tarieven :niet kunnen 
betalen. Wie ze niet betalen kan zal op 
andere wijze moeten worden geholpen, 
anders kan men dit "Gemeentebedrijf" 
wel onder "Sociale Zaken" brengen. 

* * * 

Het te berekenen tarief, t.z.t. in te voe
ren ter bestrijding van het ondragelijke 
tekort (bijna de helft van het tekort van 
de Gemeentebegroting over 1959!) zal een 
genuanceerd tarief moeten zijn met af
schaffing van alles, wat naar "ondersteu
ning" zweemt. Een commercieel tarief, 
dat zich richt naar de concurrentiemoge
lijkheden: de voetganger, de fietser, de 
trammer en de autorijder. Het zal lager 
en hoger moeten zijn. Lager voor de 
korte, hoger voor de lange afstanden. Er 
zal research moeten plaats vinden: eco
nomisch, technisch en sociaal. Een prijs, 
gebaseerd op vraag en aanbod, met in
achtname van een efficiënte prestatie, 
is nodig om de budgetaire tekorten te 
dekken. - Discipline! 

Dergelijke begrotingstekorten zijn fu
nest voor onze algemene financiële po
sitie, zij veroorzaken mede de chronische 
inflatie. Door de immense belastingdruk 
wordt het sparen belemmerd, in het be
drijfsleven en bij de particulier. Voor 
het economisch herstel, het reserve-vor
men voor investering niet uit lening, 
doch uit sparen, en een eve11wicht hier
tussen is dit eerste voorwaarde; verla
ging van belastingdruk vraagt allereerst 
een sluitende begroting bij hogere en la
gere overheid, ja het reserveren van 
eventuele overschotten hierop, om con
junctuurschokken en schommelingen op 
te vangen. 

Hierbij kome het punt ter sprake, of de 
verhoging der tramtarieven door de ar
beidersstand te dragen is. Dit werd in 
de Raad van de uiterst linkse zijde ont-

kend. 

Voor de oorlog verdiende de arbeider 
tussen f 25 en f 30 per week, nu tussen 
f 85 en f 100 (Havenarbeiders). 

Voor de oorlog kon men veertien maal 
op een weekkaart ad f 0.75 trammen, 
nu (nieuw tarief) voor f 1.60 (ca. 11 1h 
cent per rit). Voor de oorlog betaalde 
de arbeider 3 °/o van zijn weekloon voor 
de tram, nu 2 °/o. Het tramtarief is dus, 
ook na de verhoging, bij het prijspeil 
achtergebleven. Bovendien is de afstand 
door de stadsuitbreiding van woon- naar 
werkplaats vaak verdubbeld. 

Verder is op initiatief van P.v.d.A.
zijde bij de tariefswijziging van 2 mei 
1957 een novum ingevoerd, nl. de oude
liedenkaart, waardoor lieden van 65 jaar 
en ouder op een kinderkaart voor 10 
cents de hele stad kunnen rondtrammen. 
Deze faciliteit beperkt zich niet tot Am
sterdammers alleen, menige provinciaal 
heeft zich voor f 0.50 een legitimatie
kaart aangeschaft en geniet mee van de 
subsidie, die in :ket Amsterdamse begro
tingstekort wordt opgenomen. Dit tarief 
blijft ook na de tariefsverhoging geldig, 
ondanks de uitgebreide A.O.W. 

Deze tariefsdwaasheden (attractief 
voor degenen die ervan profiteren, w.o. 
naar ons bekend, zeer-welgestelden) ver
oorzaken mee het grote tekort. 

Dat het streven onzer fractieleden, de 
chronische inflatie ook op deze saillante 
punten te bestrijden, niet overal waar
dering vindt, moge blijken uit een "head
line" in Het Algemeen Handelsblad, 
waarin te lezen stond: "Wij zijn het niet 
eens met de Heer Le Cavelier, als bij 
stelt: maak de tarieven zo hoog, dat het 
vervoersbedrijf zichzelf kan bedruipen. 

Ten eerste niet omdat een eenvoudige re
kensom ons leert, dat een "overstapje" 
dan zeventig cent zou moeten kosten en 
in de tweede plaats niet, omdat wij het 
niet onredelijk vinden, dat de gemeente 
een zeker percentage van de kosten van 
het vervoerbedrijf op zich neemt." 

Hierop zouden wij van onze kant wil
len zeggen: de rekensom is niet zo een
voudig als het Alg. Handelsblad het stelt. 
Slechts een luttel percentage der passa
giers (hoofdzakelijk vreemdelingen) rei
zen op het enkele kaartje, ieder die met 
de tramtarieven bekend is, neemt ten
minste een vier-rittenkaart, waardoor de 
rit een kwartje kost of een weekkaart, 
waardoor de rit op 11 1h cent komt. 

Een tariefswijziging zoals door de VVD 
voorgestaan, betekent een ander systeem 
toepassen, een laten betalen naar ver
voersprestatie, zoals ook de N.S. dit doet. 
Geen verdubbeling van het hoogste ta
rief! Verdubbeling van het oudelieden
tarief betekent een prijs van 20 cents, 
een weekkaartsrit een prijs van 23 cent, 
en geen 70 cents! 

Een vrijere loonvorming schept ruimte 
voor vergoeding van vervoer op grotere 
afstand door de werkgever. De tijd van 
de soep-bedeling is voorbij, de arbeider 
heeft recht op een loon, waaruit hij ook 
de hem verleende diensten naar (ten
minste) kostprijs kan betalen en dit is het 
enig-juiste sociale en economische stand
punt. 

Het verkeerde subsidiesysteem moet 
geleidelijk op alle fronten worden her
zien bij het verdwijnen van de klassen
maatschappij. Gezond geld vraagt ge
zonde politiek! Niet altijd sympathieke 
politiek, misschien ook niet voor de re
dactie van het Alg, Handelsblad, doch 
tenslotte wel voor Nederland "in the 
long run". Men moet oo~ wel eens on
sympathiek durven zijn! 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Sic transit! 
Populaire socialistische schrijvers en 

dichters hebben in niet geringe mate bij
gedragen tot de groei van de socialisti
sche beweging in de vooroorlogse Jaren. 
Deels omdat zij bij duizenden de idee de
den postvatten, dat alleen het sociaJisme 
,,cultuurdragers" voortbracht, deels door
dat zij een groot publiek haast onge
merkt allerlei socialistische opvattingen 
indruppelden 

A. M. de Jong was een der zulkcn. Elk 
nieuw boek van hem werd als een nieuw 
(socialistisch) meesterwerk begroet. 

Dubbel merkwaardig is het nu in een 
"boekbespreking" in het socialistische 
Parool van de hand van de socialist J. 
W(inkler) te lezen: 

"A. M. de Jong: Kruisende '\Vcegen".
Herdruk van de roman waarin Marijn
tje's geestelijke vader de levens van een 
als zodanig nobele proletariër en een 
uiteraard minder nobele kroonprins zich 
ettelijke malen laat kruisen, Je grijpt je 
- het allemaal plichtsgetrouw herlezend 
- naar de kop: dat zowaar dui'1ienden 
S.D.A.P.-ers in de twintiger jaren deze 
klassenstrijd-bombast serieus genomen 
hebben!" 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 

Offleil!el aoedaekeurd 
TalriJke att .. teL 

Veel meer waard 
§IMI•LU§ .. 

V 
dan de kostprys! 

SIMPLUS N.V. 
DORDRileBT 



Werknemersbelangen die nog 
steeds niet worden erliend 

lnter'View met 'Voor~itter e11 
secretaris 'Van N~ Jl. C. 

De heer P. van Baer, te 's-Gravenhage, schrijft ons: 

In onze partij maalit het onderwerp hoe wij zoveel mogelijk werknemers aan de 
VVD moeten binden, een punt van overweging uit. Verleden jaar heeft de JOVD 
reeds een l'esolutie inz,ake organisatie van liberaalgezinde werknetners aangenomen. 

Daarin wel'd gewezen op het bestaan van de Nederlandse Vakcentrale (NVC), een 
c.entrum van politiek-neutrale werknemersorganisaties, waarbij een aantal vakv.eretni
gingen zijn aangesloten, waarvan de voornaamste zijn: de Algemene Bond van Wer
kers in het Mijnbedrijf (6500 leden), de Nederlandse Handelsreizigersvereniging 
(2000), de Nederlandse Bond van Middelbare en Hogere Technici (1250), de Vereni
ging van Beambten bij de Nederlandse Steenkolenbedrijven en voorts org.anisaties 
van metaalbewerkers, textiel- en bouwvakarbeiders, muziekinstrumentmakers, lmll

ners, opzichthoudend en PTT personeel. 

Omdat dit onderwerp mij na aan het 
hart ligt, heb ik uitsluitend in mijn kwa
liteit van journalist de voorzitter en se
cretaris van deze Centrale de heren Joh. 
Eering en H. J. van Welsen om een inter
view verzocht, dat zij mij welwillend toe
stonden. 

Men is van mening, dat de uitsluiting 
van de NVC in strijd is met de verli:la
ring van de Rechten van de M·ens, waar
aan de Nederlandse regering weliswaar 
haar adhesie heeft betuigd, maar die door 
de regeringen-Drees o.a. in dit opzicht 
niet is toegepast. 

In dit verband bracht de heer Eering 
hulde aan wijien prof. Molenaar en aan 
de heren Visser en Zegering Hadders, die 

in de beide Kamers der Staten"Generaal 
voor rekening van de NVC pleitten . 

.,Geen liberale 
vakbeweging" 

De voorzitter van de NVC gaf te ken
nen, dat hij het in hoge mate zou be
treuren, indien de in te stellen Commis
sie Werknemersbelangen uiteindelijk tot 
de conclusie zou komen, dat er een libe
rale vakbeweging dient te worden opge
richt. Hij waarschuwde tegen pogingen, 
zoals die een jaar of tien geleden zijn ge
daan om een liberale vakbeweging op te 
richten. 

Gezindheid der leden 
Op mijn vraag, of een deel der leden 

van de NVC liberaalgezind is, werd ge
antwoord, dat men dit wel aanneemt. 
Maar natuurlijk zijn er ook leden, die in 
politicis confessioneel- en zelfs P.v.d.A.
gezind zijn. Communisten worden tot de 
NVC principieel niet toegelaten. 

Er kan, gezien de beginselen waarop de 
NVC berust, echter geen sprake zijn van 
enigerlei politieke propaganda onder de 
leden van deze vakbeweging, die princi
pieel geheel los wenst te blijven staan 
van alle politieke partijen zonder uitzon
dering. P. VAN BAER. 

Ter voorkoming van misverstand zij 
hierbij vermeld, dat zij niet als bestuur
ders van hun organisatie optraden, doch 
uitsluitend als particuliere personen hun 
mening kenbaar maakten. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Wat zij mij vertelden, geef ik hieronder 
in essentie weer, daar publicatie van het 
interview in zijn geheel niet in het be
knopte bestek van dit artikel past. Na
drukke:ijk vermeld ik hierbij, dat ik mij 
mijn persoonlijke mening over de kwestie 
van de wenselijkheid van de oprichting 
van een verbond van werknemers op 
basis van de werknemer in het staatkun
dig bestel voorbehoud. 

Zoals men weet, zal er een commissie 
worden benoemd, die zich zal bezighou
den met de vraag, of zulks op libera:e 
grondslag dient te geschieden. 

Beginselverklaring 

··m de NVC 
Het zou mij te ver voeren de beginsel

verklaring van de NVC, zoals die in de 
statuten is geformuleerd, in haar geheel 
over te nemen. Ik volsta derhalve met de 
quintessens. De NVC erkent de Christe
lijke grondslagen van onze samenleving. 
Zij aanvaardt bij haar arbeid de normen 
van waarheid, gerechtigheid, naastenlief
de, eerbiediging en verantwoordelijkheid 
van de persoonlijkheid. Zij wenst ieder 
de mogelijkheid te waarborgen in de or
ganisatie te getuigen van de betekenis 
van de grondslag,en voor de vragen van 
het sociale en economische leven. .Zij 
waardeert het uitspreken en het uitdra
gen van die getuigenissen. 

De NVC streeft naar een economisch 
bestel met garanties, dat de opbrengst 
van de produktie niet eenzijdig bepaalde 
groepen ten goede komt, maar wordt 
aangewend ten algemenen nutte. Zij stelt 
zich als organisatie geen partij in de po
litieke strijd. Zij meent, dat dit niet de 
taak van de vakbeweging is. Dit is het 
kenmerkend verschil tussen de NVC en 
de andere vakeentralPQ 

... eden tal 
Op mijn vraag hoe het komt, dat de 

NVC op 1 juli 1957 niet méér leden telde 
dan <volg.ens het jaarverslag 1955-1957) 
12.501, kwam prompt het antwoord, dat 
de niet-erkenning en het niet benoemen 
door de regering van een vertegenwoor
diger van de NVC in de SER een onover
komelijke handicap voor de uitbreiding 
van het ledental is. 

Deze niet-erkenning acht men in de 
kring van de NVC een groot onrecht. 
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ALGEMEEN SECRETARIAAT 
Y.Y.D. 

Koninginnegracht 61 
•s-Gravenhage 

Tel. 01700 • 111768. 114375 
Giro 67880 
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Prinses Irene, die woensdag j.l. haa1· twintigste verjaardag vierde. 

Werft 

leden voor de V.V.D.! 
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Copie voor dez<: • -~ .e zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

VAKANTIENOODKREET 

De vakantie van jezelf is prettig, 
maar die van anderen eenvou

dig een plaag. 
Bakker en melkboer laten ver

stek gaan; de groente moeten wij van 
ver halen; de vuile was stapelt zich 
op, alsmede de onbeantwoorde corres
pondentie. 

De geadresseerden daarvan dartelen 
ergens zorgeloos rond, zonder zich 
zorgen te maken of misschien ande
ren zich zorgen maken. Weken en 
maanden gaan voorbij en je wilt alles 
toch behoorlijk op tijd klaar hebben, 
maar ondertussen ..... . 

En het duurt steeds langer. U kunt 
het geloven of niet, maar er zijn men
sen, die al sinds mei met vakantie 
schijnen te zijn, Of zitten zij op hun 
beurt op anderen te wachten? 

En dan te bedenken, dat men die 
plaagperiode nog meer wil "sprei
den"! 

Als U terug bent van hoog of laag 
en, na Uw koffer te hebben uitge
pakt, natuurlijk het eerst naar dit 
weekblad grijpt, wilt U dan ook even 
kijken of er tussen de rekeningen en 
giro's niet nog wat anders zit? Wilt 
U dan mèt de aankondigingen van de 
uitverkopen die voorbij zijn, niet te
gelijkertijd brieven wegwerpen met 
vragen die nog niet "voorbij" zijn, 
omdat zij niet automatisch vanzelf 
beantwoord werden? 

En schrijft U dan meteen even? Dan 
kunnen wij opschieten. Alsjeblieft, 
alsjeblieft. Bij voorbaat dank. 

ONZE JAARLIJKSE 
BIJEENKOMST 

Onder de dingen die in de zo
mer geregeld moeten worden, 

zo goed en zo kwaad als dat gaat, is 
de najaarsconferentie. We kunnen 
met die regeling niet wachten tot nà 
de vakantietijd, want dan komen wij 
niet tijdig genoeg klaar. 

Wij kunnen het ook niet vóór die 
steeds n.eer gespreid~ vakantietijd 
doen, want dan is het nog te vroeg 
en kan er nog al te veel gebeuren, 
dat verandering in de plannen zou 
kunnen brengen. Het enige wat wij 
dan wel kunnen doen en zelfs moeten 
doen, is het vaststellen van de datum 
en het bespreken van het conferen
tieoord. 

Conferentieoorden, met de ruimte 
en accomodatie, die wij verlangen, 
zijn niet dik gezaaid, en zijn soms 
al een jaar van te voren besproken! 
Deze keer hadden wij niet eens keus 
meer en moesten wij onze najaars· 
conferentie bepalen op zaterdag 17 en 
zondag 18 oktober weer op de Pie· 
tersberg in Oosterbeek. 

De vrijdag en zaterdag zijn verle
den jaar niet zó goed bevallen, dat 
wij die nu direct weer wilden ne
men. Maar wij willen wel graag ho• 
ren hoe men over dit punt denkt. 

EZINGE 

Die najaarsconferentie is reeds 
ter sprake gekomen op een bij

eenkomst van de vrouwengroep Ezin· 
ge. Daarvan komen de leden een• 
maal per 3 maanden samen ten huize 
van een harer. Deze keer sprak 
mevr. Jonker-Wouda over het werk 
als leidster van de Stichting Gezins
zorg Ezinge. 

"Wij zijn haar erg dankbaar dat zij 
dat werk wil doen. Het vraagt veel 
tijd, want het is eigenlijk werk voor 
een maatschappelijk werkster, maar 
daarvoor is de gemeente te dun be· 
volkt nog geen 2000 zielen", zo 
schrij'ft mevr. Brouwers-Wijk, die ook 
vertelt, dat de dames veel moeite 
doen voor nieuwe vrouwelijke leden, 
niet zonder succes. 

De gemeente mag dan klein zijn, 
het komt ons voor dat men hier en 
daar elders althans aan de vrouwen 
van Ezinge een voorbeeld kan nemen. 

J. H.S. 



frijheid bou1ven'' "Wij willen • 
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1 ADURITA emaille-lakken --- leverbaar in iedere kleur. 
=== FABRIEK VAN 

~~~~~~~~~~~~ COMPOSITIEVERVEN 

IN EEN LAt:O ZONDER ZOR€rE~J 

IJVERT IEDER t.1ET ONS MEE 

BUNDELT KtlACMTEN: SYr.!U~i V.V.D. 

Spinners en Twijners 
van 

Weef· en Tricotgarens 

Rotterdam - Amsterdam - Groningen - Hamburg 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ 

1mm1nK DE lAnG€ 
v/h J. C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Ho/leverancier van H.M. de Koningin 

MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 137977-122303-130999 

iliJJ~· l•ii~~ ~ · Firma Willem Kleijkamp 
Lijnbaan 66 

ROTTERDAM 

• 
ROTAN MEUBELEN 
Wasmanden 
Bloementafels 

Rotan Plantenrekken 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOI{ MIJ. N.V. 



,,Maak tle V. V.D. sterk''!! 
Reeds vele geestverwanten gingen U voor door zich te abonneren op het 

liberale studententijdschrift 

LIBERTAS 
Zij deden dit, omdat Libertas de spreekbuis vormt waarvoor jonge (de 
jongste?) frisse ideeën op politiek en maatschappelijk gebied de wereld be
reiken. De discussie kan fel zijn in Libertas, maar dat is een goed ding. De 
ideeën ,die uit de polemiek resulteren, zullen een wezenlijk bestanddeel 
vormen van het liberalisme van morgen. En - het hoeft in liberale kring 
nauwelijks betoogd te worden - een geestelijke stroming, die zichzelf niet 

verjongt, is ten dode opgeschreven. 

De politiek-geïnteresseerde Nederlander is onvolledig geïnformeerd, wan
neer hij niet regelmatig kennis neemt van 

Ll BERTAS, 
Libertas verschijnt 2-maandelijks, in aantrekkelijke, gedrukte 

uitvoering. 

De abonnementsprijs bedraagt slechts f 5.- per jaar. 

Vraagt een abonnement aan bij het gewijzigd administratie
adres: LIBERTAS, p/a M. R. Doornbos, Jan Luykenstraat 43, 
Amsterdam-Z. 

N. V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. Oonk & Co 
Telefoon 24941145 - Arnhem 

Postbus 42 

I' ABRIKANTE 
VAN 

NAADLOZE 
EN 

GELASTE 
ST ALEN BUIZEN 

H.V. STEENFABRIEK 
"" l. 8. MIJNLIEFF NIJMEGEN 
8L.OI!TSTAAAT 8 T&LEF"OONo 20S38 

BIJNA JAAR 

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 

Ridderkerk 

Betonpaal
funderingen 

OOK 11 KELDERS 

STALEN PALEN 
DAMWANDEN 

GRONDONDERZOEK 

DE WAALPALEN 
A'DAM, &Eli. VmERSTR. 58, 

TEl- 11810-87414 
R'DAM, THURLEDEWE& tl, 

TEL 85211 

Technische 
rubberartikelen 

rHiiu HBu, 
I 

Bezitsvorming 
Een persoonlijk contact met onze 
ervaren deskundigen waarborgt een 

verantwoord advies. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Ook voor beleggingen: I 

deHBU 

I HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 
L AMSTERDAM • DEN HAAG • ROTTERDAM .. -. I _____ _. 

conservenbussen 
bierbussen 

blikkartons 
plasticverpakkingen 

alle soorten 
blikverpakking 

metalen sluitingen 
voor 

glasverpakkingen 

THOMASSEN & DRIJVER 
BLIKEMBALLAGEFABRIEKEN N.V. 
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De N ederlancüe motor 

met een wereldre putalie I 

N. V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

N.V. 

W. A. HOEI(~s 
HACIDNE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam 

Compreaaon voor aUe cassen en lederen druk. 
IJIIIWiatlea voor de bereldlnc v- suurltof, attkatof eDL 

L. E. Hofl(es & Co. N.V. 
VERVERIJ 

WIERDEN (0) 

C. VAN DER GIESSEN & ZONEN's 

SCHEEPSWERVEN N.V. 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

een oube naam vooR <fOEÖE WIJn 

;eb F. 0 N N E S & Z 0 0 N 
WUNHANO!&. • ANNO 1876. c;.R()MIM(;IN 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER Be STAAL 

NON-FERROMETALEN 

SCHROOT 

SLOOPOBJECTEN 

SCHEPEN 

MACHINES 

N. V. Simons' Metaalhandel 
KATENDRECHTSELAAN ~ 

ROTTERDAM 
'l'ELEFOON 72630 

I 11/euwbouw en reparatie 

van zeeschepen 

i] ~.~!~ .. ~~ NOORD N.v. 
TELEFOON: ROTTERDAM 132451 

ALBLASSERDAM 451-452 ------
Scheepswerf. & Machinefabrieli 

v.h. H. J. I( 0 0 P MAN N.V. 
DORDRECHT - TEL. K 1850 - l!OH en 5042 

SCHEEPSBOUW - HACIDNEFABRIEK - KETEL.ft.IAKERIJ 

. NIEUWBOUW EN BEPABATIE-INBICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN MOTOBEN 

FRIESCH-GRONIN&SCHE HYPOTHEEKBANK u. 
EN AANGESLOTEN IAN~EN 

Amsterdam - 's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam 

Gelden beschikbaar 

De Directie: Mr. J. WILKENS, Mr. F. C. KLEYN, Mr. J. DE WILDE. 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 52, TEL. 111520 

I' ABRIKANTE VAN: 

MAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS,· THERMOMETERS, 
PYROMETERS, TACHOMETERS. 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

• 

N.V. Scheepsbouwwerf 

Gebrs. Pot 
BOLNES 

.. 

-beton I 

_____ , 

sterk 

~ bedrijfsvloeren vlak 

duurzaam 

N.V. Betonfabriek De Meteoor I De Stee& 



"Houdt de vrijheid hoog" 

N. V. Machinefabriek v /h Gebr. Lodder 
RIDDERKERK- TELEFOON 250 

• 
SCHEEPSLIEREN 

EN ONDERDELEN RUW OF BEWERKT 

N.V. LIJM- EN GELATINEFABRIEK 

TWEETORE~ 
TELEFOON 25242 - DELFT 

N. V. Scheepswerven " PIET H El N" 
v.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 

NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
inclusief inbouw 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 

Telephones: 

Rotterdam: 71354-77355 Dordrecht: 3774-8329 
voor werf Bolnes Papendrecht 

Ridderkerk: 2102 
Bolne. 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
A N N 0 1'774 

DEVIEZENBANK 

• 
PARKLAAN 32-34, TEL. 110320 (7 lijnen). TELEX Ul '70 

ROTTERDAM 

N.V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfabriek 

VOORHEEN 

J.C. DEN HAAN 

GORINCHEM I 
~, _______________________________ , 

N.V. BOELE~S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 

• 
REPARATIE EN NIEUWBOUW 

• 
TELEFOON 7%868 ROTTERDAM TELEGR. BOELE-BOLNJI:S 

N.V. STROOSTOFFABRIEK 

"PHOENIX" 
VEENDAM 

GEBLEEKTE STRO-CELLULOSE VOOR FIJNPAPIER 

Sedert 1894 

N. V. Teer-, Bitumen- en V erfindustrie 

Touwen & Co. 
Amsterdam 

Vierwindendwarsstraat I, tel. 46275-45393 

Fabrikante van produkten voor: 

Houtbescherming (diverse kleuren) 

IJzerbescherming (op bitumen+ teerbasis) 

Betonbescherming (op bitumenbasis) 

Vochtige muren (op siliconenbasis) 
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Twee goede beslissingen 

van minister Korthals 
(Zie pag. 5) 

OM HET HART VAN HET LIBERALISME 
Politieke activiteit is in verer oog een 

aangelegenheid van en voor het ogenblik. 
Vandaar dat de aanhang van een politieke 
partij voor een belangrijk deel bepaald 
wordt door de sympathie die zij door 
haar optreden in concrete situaties vindt 
bij het kiezerskorps. Dit geeft ontegenzeg
gelijk aan het politieke leven een bewege
lijkheid, die wij slechts waarderen kunnen, 
in het bijzonder wanneer bijv. door een 
vigerend kiesstelsel het gevaar van ver
starring niet denkbeeldig is. 

Dit neemt intussen niet weg, dat de op
vatting die hieraan ten grondslag ligt, on
juist is. Ten eerste omdat concrete politie
ke beslissingen vaak van vèrstrekkende en 
duurzame invloed zijn. Ten tweede omdat 
iedere politieke beslissing beheerst wordt 
door politieke principes. Hoe begrijpelijk 
het zij, dat bij verkiezingen velen hun stem 
laten afhangen van de mate van sympathie 
die zij op dat tijdstip voor een bepaalde 
partij koesteren op grond van haar gedra
gingen in concrete situaties, een ,.vlotten
de" kiezersmassa levert niet het materiaal 
op waarmede enige politieke partij bij 
voorkeur werkt. Zij moet het ten slotte 
hebben van een aanhang, die in haar be
ginselen gelooft. Om die beginselen dus 
gaat het. 

* * * 

Bezinning op haar beginselen blijft daar
om ook voor de liberale partij onder alle 
omstandigheden eis- zeker niet het minst 
wanneer zij, populair gesproken. de wind 
mee heeft. Want er schuilt ongetwijfeld 
waarheid in hetgeen de vermaarde Engel
se essayist Chesterton (een echt onafhan
kelijk denker!) eens schreef: ,.Het libera
lisme is het sterkst, wanneer het zich met 
de rug tegen de muur geplaatst weet". In 
de thans afgesloten periode heeft zich dit 
ook aan onze V.V.D. bewaarheid, niet al
leen in de constructieve kritiek die zij in 
haar parlementaire activiteiten terecht op 
het langdurige rood-roomse beleid uit
oefende, maar ook, en niet minder, in de 

Zoals gebruikelijk, verschijnt ons blad in 
de vakantiemaanden juli en augustus 
tweewekelijks. 
Het eerstvolgende nummer verschijnt in 
verband daarmede niet op 29 augustus 
doch wel op 5 september. 
Van die datum af zal de lezer ons blad weer 
wekelijks ontvangen. 

publicaties die van haar uitgingen of waar
toe haar politiek anderen inspireerde. Wij 
denken hier bijv. aan haar uitstekende ver-:
kiezingsmanifesten die getuigden van een 
principiële heroriëntatie op heel onze poli
tieke problemaliek en zouden ook kunnen 
wijzen op .,Lib··-, aal Reveil'.. op de ge
schriften van de Teldersstichting.of op een 
recent werk als dat van de heer Fahrenfort 
,.Wat is en wat wil het Liberalisme?" Al 
deze tekenen van hernieuwde, positief ge
richte liberale strijdvaardigheid zijn nau
welijks anders denkbaar dan tegen de ach
tergrond van de defensieve positie waarin 
het liberalisme zich hier te lande jaren aan
een gedrongen zag, eigenlijk al van 1918 
af. 

* * * 

Toen een veertig jaar geleden de Engel
se liberale partij als politieke machtsfactor 
vrijwel uitgeschakeld was, verschenen er 
ongeveer gelijktijdig en onafhankelijk van 
elkander twee geschriften, ook nu nog de 
lezing overwaard. L. T. Hobhouse schreef 
kort en goed over .,Liberalism" en de toen 
nog jeugdige Elliot Dodds gaf een boekje 
uit onder de ietwat uitdagend klinkende 
titel 11 1s Liberalism dead?'' Niemand min
der dan de bekwame en geleerde politicus 
Charles T. G. Masterman schreef voor 
laatstbedoeld werkje een woord vooraf, 
waarin hij o.m. als zijn mening te kennen 
gaf, dat het liberalisme door grote calami
teiten als een wereldoorlog tijdelijk in zijn 
bestaan geschokt kan worden, doch daar
na weer tot herstel komt, deels door de ar
beid van hen die zich aan de dienst van het 
liberalisme wijden, deels door de nood der 
wereld zelve, die immers het liberalisme 
niet missen kan, omdat de wereld alleen 
door de liberale visie en de liberale geest 
gered kan worden. 

* * * 

Nu schijnt deze stelling voor het Engelse 
liberalisme niet te zijn opgegaan. Immers 
ook thans, na veertig jaren, is de Engelse 
liberale partij nog niet weer een reële poli
tieke machtsfactor geworden. Maar op de 
schijn alleen mogen we hier niet afgaan: 
het Engelse kiesstelsel werkt ongunstig 
voor de liberalen, maar hun stemmenaan
tal groeit desondanks opnieuw, terwijl het 
voor ons als buitenlanders moeilijk valt uit 
te maken hoeveel liberaal water zowel de 

Conservatieve als de Labour-partij, zolang 
zij aan het bewind zijn, in hun conservatie
ve of socialistische wijn moeten doen om 
zich als regeringspartij te handhaven. 

Desniettemin onweersprekelijk lijkt ons 
wat Masterman toen reeds opmerkte over 
de juiste plaatsbepaling van het liberalis
me. Velen- zo ongeveer deze Engelse li
berale woordvoerder - zien het liberalis
me als een tussending, zo ergens tussen 
conservatisme en socialisme staande of 
zwevende, een middenpartij. Maar het li
beralisme is daarmede niet juist getekend. 
Het is geen middenpartij, het heeft een 
eigen oplossing voor de euvelen die onze 
samenleving teisteren. Het ziet zowel het 
socialisme als het conservatisme, die im
mers beide het autoritaire beginsel hand
haven, innerlijk meer aan elkaar verbonden 
dan aan het liberalisme. Liberalisme is niet 
te beschouwen als een soort amalgama 
van sentimentele Tories en weke socialis
ten. Het is geen huis, halfweegs tussen 
beide staande, het is zelfs helemaal geen 
huis, doch een rechte, brede weg. Maar 
een weg, waarop de pelgrim, temidden van 
de verwarring des levens, althans enigszin$ 
voortschrijdt op zijn tocht naar de mur.en 
en de torens van de hemelse stad. 

* * * 

Wij zouden het in onze tijd wat nuchter
der uitdrukken dan onze Engelse geestver
want het veertig jaar geleden deed, al heb
ben wij toch ook wel waardering voor de 
dichterlijk bezielde woorden, waarin hij 
iets van de ideële waarden van het libera
lisme tot uiting trachtte te brengen. Zake
lijk zijn wij het volkomen met hem eens -
ook wanneer wij zijn betoog op onze Ne
derlandse omstandigheden betrekken. 

Ook hier toch dreigde het liberalisme 
als. politieke machtsfactor uitgeschakeld 
te worden, beklemd als het zat tussen twee 
machten, beide - evenals de twee par
tijen die in de sinds 1918 verlopen decen
niën de Engelse politiek beurtelings be
heersten - levende uit, zij het tegenge
stelde, autoritaire beginselen, voor de ene 
gegrond op religieuze confessies, voor de 
andere op het (getemperd l geloof in 
staatsalmacht. En ook hier zagen velen 
voor het liberalisme geen eigen taak en 
dus voor een liberale partij geen toekomst 

(Vervolg op pag. 4, onderaan) 
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Flitsen van Het Binnenhof (I) en Engeland, waarbij de"Tepubliek onder 
sterk Franse invloed herhaaldelijk heeft 
getracht expeditionaire machten naar 
overzee uit te zenden, speciaal naar Kaap 
de Goede Hoop! 

Dienstplichtige militairen kunnen worden uitgezonden naar 
Nieuw-Guinea • Besluit van Eerste Kamer met 28 tegen 14 stem
men • Socialistisch verwiit aan de Kamermeerderheid. dat zii niet 
vindingriiker was dan de PvdA • Diepgaand verweer van mr. H. 
van Riel • Meer beroepsmilitairen gewenst, vooral voor Nieuw
Guinea. 

Al zulke elementen hebben er toe ge
leid, zei de heer Van Riel, dat men in 
gene tijden, toen langdurig zeetransport 
en verblijf in tropische gebieden in prak· 
tisch 80 tot 90 procent tot overlijden 
voerde, de m·ensen daaraan niet wilde 
blootstellen. 

Dat argument ontbreekt op het ogen
blik te enenmale. 

De Eerste Kamer is op 28 juli met 28 
teg·en 14 stemmen akkoord gegaan 

111et de wijziging van de dienstplichtwet, 
waardoor de regering de bevoegdheid 
lteeft gekregen dienstplichtige militairen 
111aar Nieuw-Guinea te zenden. Tegen 
atemden de PvdA en de communisten. 

Dank zij een am:endement van de heer 
Van Rijckevorsel (KVP) is in de Tweede 
Kamer de bevoegdheid nog aan bepaalde 
1110rmen gebonden, want de volksverte
B"enwoordiging is altijd huiverig de rege
ring blanco volmacht te verlenen. 

In het geval van militaire maatrege
len moet de regering in de moderne stijl 
echter snel beslissingen kunnen nemen, 
~Jmdat ieder uur uitstel verandering zou 
J<:unnen brengen in de gehele positie. 
Vandaar, dat de regering de bevoegdheid 
had gevraagd om, zo nodig, direct hande
lend te kunnen optreden, 

De meerderheid van de volksverteg.en
woordiging heeft daarvoor begrip gehad, 
maar zowel in de Tweede Kamer als in 
de Eerste Kamer is van de regering de 
uitdrukkelijke toezegging gevraagd (en 
verkregen), dat de volksvertegenwoordi
ging onmidde!ijk zal worden ingelicht 
omtrent een voorgenomen uitzending van 
dienstplichtigen. 

Een beter, praktisch controlemiddel 
wist niemand. 

• • • 

Van de zijde van de PvdA had men 
gewenst (blijkens een verworpen 

amendement van de heer Wierda in de 
Tweede Kamer) dat de uitzending van 
dienstplichtigen naar Nieuw·Guinea zou 
worden aangekondigd in het Staatsblad 
met de omschrijving van hun taak, en 
dat de uitzending dan pas d r i e w e k e n 
1 at e r zou mogen geschieden. 

In het geval van voorkomen van een 
dreigende agressie is dat dwaasheid. 

Nadat de heer In 't Veld in de Eerste 
Kamer in eerste termijn had verklaard, 
dat de PvdA zich niet principieel wil 
verzetten tegen een uitzending van 
dienstplichtigen naar Nieuw-Guinea, maar 
daarom des te meer eraan hecht, dat de 
Staten-Generaal een behoorlijke gelegen
heid zullen krijgen om in deze dingen 
mee te praten, liet hij in zijn repliek het 
amendement-Wierda los. 

Hij zei zeker niet het amendement pre
cies in de vorm, zoals het was ingediend, 
te willen verdedigen. Hij zou zich kunnen 
verenigen met een inkorting van de ter
mijn van drie weken en eV'entueel zou hij 
publikatie in het Staatsblad achterwege 
willen laten. 

Wat ons echter het meest heeft ge
griefd, aldus de heer In 't Veld, is, dat 
men zelfs niet bereid is mee te zoeken 
naar een oplossing voor deze toch onge
twijfeld ook voor de bevoegdheden van de 
Staten-Generaal buitengewone belangrij
ke kwestie. 

• • • 

Die uiting van gegriefdheid was te
genover de Kamermeerderheid be

paald onbillijk. Want het vind.en van een 
s e r i e u z e oplossing was in de eerste 
plaats de taak geweest van de PvdA, die 
:.mike overwegende bezwaren had dat zij 
tegen stemde. 

Eigenlijk verweet de heer In 't Veld 
de Kamermeerderheid, dat zij niet vin
dingrijker was dan de PvdA. 

Het amendement-Wierda, met zijn drie 
weken tijdverlies, was ge.en basis voor het 
zoeken naar een aanvaardbaar compro
mis. De bezwaren van cle PvdA leefden 
evenzeer onder de Kamermeerderheid. 
Dat is gebleken uit de indiening van het 
amendement-Van Rijckevorsel en het 
vragen van bepaalde toezeggingen van de 
regering. · 

De ideale oplossing bestaat niet. 
Het amendement-Wierda, zei onze 

geestverwant, mr. H. van Riel, kan ik 
niet zien als een basis voor een poging 
om inderdaad tot e'en uit nationaal oog
punt wenselijke overeenstemming te ko
men, als men een dergelijk vertragend 
element juist in een militair gebeuren 
gaat inschakelen. 

Er is niets zo gevaarlijk als soldaten. 
Dat ben ik geheel met de heer In 't Veld 
eens, aldus de heer Van Riel, maar het 
akelige is juist, dat men, gekoppeld aan 
die gevaarlijkheid, nu eenmaal ge.en ver
tl•aging kan gebruiken. Dat is het bijna 
noodlottige, in deze hele situatie. 

Als regel zal het inderdaad wenselijk 
zijn om in precaire vragen niet teveel 

haast te maken, maar het zijn juist de 
vragen van het meest eminente staatsbe
lang, waarin haast en spoed en misschien 
zelfs overhaaste spoed, niet altijd zijn te 
vermijd.en, eenvoudig omdat· omstandig
heden en de wil van anderen ons tot die 
spoed dwingen. 

••• 

Het verzet van de PvdA tegen de uit
zending van di,enstplichtigen naar 

Nieuw·Guinea is het gevolg van de on
derlinge onenigheid in de partij, want 
aanvankelijk is vorig jaar aan de bezwa
ren geen uiting gegev,en. 

MR. IN 'T VELD 
•.. . gegTiefd .... 

De op zichzelf interessante juridische 
argumenten van de heer In 't Veld tegen 
het wetsontwerp tot wijziging van de 
dienstplichtwet, waren daarom vooral 
ook argumenten om politiek iets te berei
ken. 

In een knap betoog onderwierp de heer 
Van Riel de juridische argumenten stuk 
voor stuk aan een kritische, diepgaande 
beschouwing, waarna hij tot verwerping 
concludeerde. 

In de Tweede Kamer heeft oud-mi
nister Suurhoff opgemerkt, dat elke re
gering er naar dient te streven bevoegd
heden zo te verkrijgen, dat e.en zo groot 
mogelijke meerderheid van alle democra
tische groeperingen er achter kan staan. 

Als wij het er over eens zijn, dat het 
onder bepaalde omstandigheden volstrekt 
geboden is, ook naar de inzichten van de 
PvdA, Nederlandse dienstplichtigen naar 
Nieuw-Guinea te sturen, dan moet dat 
ook op de meest effectieve manier en het 
meest effectieve tijdstip kunnen geschie-

Daarover zei de heer Van Riel: wij heb
ben na de oorlog een bepaalde politiek 
meegemaakt, een zeker sociatiesysteem 
ten aanzien van de huiseigenar,en, ten 
aanzien van de ongehuwden .en nog en
kele andere groepen van de bevolking. 
Hiermee was een belangrijk deel van de 
mensen het niet eens. Dat is herhaalde
lijk gekwalificeerd als "de opstand der 
ontevreden belastingbetalers". 

Als toen gold het systeem, dat aan on
tevreden belastingbetalers, zoals die men· 
sen minder welwillend gekwalificeerd 
werden, een meerderheidsbesluit mocht 
worden opgelegd, is mij niet volkomen 
duidelijk, dat wanneer het gaat over de 
quintessens van de Staat, n.l. om de 
handhaving van de integriteit van het 
Koninkrijk, een meerderheid niet aan e•en 
minderheid haar wil mag opleggen wan
neer van zo duidelijke tegenstellingen in 
doel en middelen geblek·en is, maar dat 
dan juist met alle geweld naar zodanige 
compromissen gestreefd had moeten wor
den, dat de zaak "onwerkbaar" werd. 

den. 
• • • 

De oorsprong van het verbod Neder
landse soldaten naar overzee uit 

te zenden, ligt niet in de staatsregeling 
van 1815, maar in die van 1801. De staats
regeling van 1801 verbood het uitzenden 
van personen buiten hun eigen departe
ment, behalve in het geval van e·en vijan
delijke aanval, en in elk geval buiten het 
gemenebest. 

Dit verbod is ontstaan in de eerste 
plaats uit angst voor de dienstplicht als 
zodanig, de afkeer van de dienstplicht en 
in de tweede plaats uit de omstandigheid, 
dat er tussen 1798 en 1801 met afwisse
lende pauzes oorlog was tussen Frankrijk 

Deze Burger 

Wij kunnen het zo zeggen, aldus de 
heer Van Riel, dat een nationale meer
derheid haar wil in de georganiseerde 
Staat in dit verband kan opleggen aan 
een in die zin on-nationale minderheid. 

heeft in ELSEVIERS WEEKBLAD iets gelezen over de grote geld
verspilling, die in klein-Europa plaats vindt: over een vrouwelijke tolk, 
die ruim zeventig mille per jaar verdient; over de K.S.G.-inzending op 
de Expo die zestig miljoen Belgische frankskes gekost heeft en over het 
GEMIDDELDE salaris van de 1082 mensen, die bij de K.S.G. in dienst 
zijn: 20.000 gulden per jaar. belastingvrij; maar bij dat gemiddelde 
zijn dan ook de loopjongens en de typistes inbegrepen. 

Dit is de al-oude tragikomedie van het riemen snijden van andermans 
leer, een bezigheid die niet alleen in klein-Europa wordt beoefend. 
Het zou bijvoorbeeld wel een aardig spelletje zijn, het gemiddelde 
inkomen uit commissariaten te weten van laat ik zeggen, een dozijn 
Nederlanders (het lijstje van dit twaalftal moogt u bij mij komen halen) 
Hij koestert het idee dat, wanneer die heren voor ieder van hun com
missariaten de helft van nu zouden ontvangen, niet één van hen boos 
zou weglopen. 

Wat ik zo wonderlijk van die super-honoreringen in klein-Europa 
vind, is, dat niet één van de hoogedelachtbare hoofdmannen van dit 
gezelschap, gezegd heeft, dat hij het ruimschoots te veel vindt en dat je, 
zo iets toch eigenlijk niet doen kunt tegenover de mensen. Niet dat één 
belastingbetaler in één land een dubbeltje minder belasting zou 
behoeven te betalen als die dame, in plaats van zeventig mille, zestig 
of dertig of tien mille honorarium zou krijgen, maar er zijn nu eenmaal 
dingen "die je niet doet", ·die strijdig zijn met de ongeschreven, maar 
daarom niet minder dringende Code en die niet van zindelijk denken 
getuigen. Tot die dingen behoren: profiteren, klaplopen en de parvenu 
uithangen. En die komen hier alle drie bij te pas. 

Onlangs had ik een gesprek met de directeur van een welvarend 
bedrijf. Hij zei: "ik kan aan de onkostennota's van de mensen precies 
zien uit welk milieu zij komen: meneer A. die veel kreeft eet en veel 
champagne drinkt komt natuurlijk uit een veel minder milieu dan 
meneer B., die een biertje bij zijn biefstuk drinkt". 

Ik denk, dat het met klein-Europa nét zo is. Eerlijk gezegd heb ik 
er meer minachting voor, dan dat ik er mij kwaad om maak. Ik vraag 
mij alleen af, of bij dit soort mensen het algemeen belang in goede 
handen is en dat vind ik het enige zorgelijke ervan. 

Ik ken iemand, die het allemaal voor de helft wil doen. Brieven te 
richten aan het bureau van dit blad, ter attentie van 

-
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. Ik ben nl. van mening, dat de verdedi
ging van de Staat om de integriteit van 
het staatsterritoir te handhaven, een es
sentieel Nederlands belang is. 

* • * 

Minister Van den Bergh, wiens be
toog in ruime kring weer indruk 

maakte om zijn zakelijkheid en bondig
heid, onderstreepte nog eens, dat de wij
ziging van de dienstplichtwet in een be
hoefte moet voorzien. De toestand in 
Nieuw-Guinea eist zekere maatregelen. 
Daarmee is niet gezegd, dat de toestand 
verergerd is. 

Er is echter ook geen verbetering in 
de toestand ingetred·en en de regering 
moet in staat zijn op bepaalde ogenblik
ken de maatregeten te nemen, die nodig 
zijn, natuurlijk altijd onder de reserve, 
dat de Kamers zo spoedig mogelijk zullen 
worden ingelicht. 

• • • 

Door de beslissing van de Eerste Ka
mer kunnen nu dus dienstplichti

gen naar Nieuw-Guinea worden gezon
den. Die dienstplicht vindt de heer Van 
Riel een bijzondere zware belasting, een 
onaangenaam zware belasting, niet van
wege het gevaar, maar vanwege het tijd
verlies, het verwijderd worden van de 
moeder, het meisje, de echtgenote. 

Zulks wordt subjectief ongetwijfeld als 
een bijzonder zware en onaangename ver
plichting gevoeld. Het is niet te ontken
nen, dat dit een beeld is, dat men in e.en 
rechtsstaat slechts met leedwezen en on
der de dwang van omstandigheden kan 
aanvaarden. 

Daarom maakte mr. Van Riel er op 
attent, dat de komst van het rapport 
van de commissie-Van Voorst tot Voorst 
over de diensttijdverkorting toch wel bui
tengewoon dringend wordt. 

MR. VAN RIEL 
. , .. knap betoog . ... 

Elke mogelijkheid, zei hij, die wij kun
nen aangrijpen om beroepsmilitairen naar 
Nieuw-Guinea te doen gaan, betekent na
tuurlijk een militaire verbetering, maar 
zij betekent evenzeer een verbetering in 
de rechtstoestand van de Nederlander. 

Het vinden van oplossingen voor ex
beroepsmilitairen, die op betrekkelijk 
jeugdige leeftijd de militaire dienst moe
ten verlaten, is een zaak van het aller
hoogste belang en de ontwikkeling om 
Nieuw -Guinea heen, maakt dit te klem
mender. 

Minister Van den Bergh antwoordde: 
ik heb op een zeer spoedige indiening van 
dit rapport krachtig aangedrongen en 
het is nu wel te verwachten, dat het bin
nen enige weken gereed zal zijn. Dit rap
port zal met de grootste aandacht wor
d·en bestudeerd en er zal zeker worden 
getracht, indien het financieel en anders
zins mogelijk is, het beroepselement in de 
strijdkrachten te vergroten. 

Wat thans Nieuw-Guinea betreft, zul
len wij trachten aan vrijwilligerseenhe
den de voorkeur te geven, terwijl wij zul
len prober.en jongelui, die om studierede
nen gaarne niet zo ver van huis zouden 
gaan, te vervangen door anderen en ook 
verder tegemoet te komen aan alle rede
lijke wens.en die op dit gebied kunnen 
worden geuit. Alles zal worden gedaan 
om door ruiling en anderszins het aantal 
tegen hun zin uit te zenden dienstplichti
gen tot het uiterste te beperken. 

V. v.D. 
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HARDNEKKIGE LEGENDE 

WEERLEGD 

In het heetst van de verkiezinsf!trijd 
zond onze geestverwant, de heer W. J. 
L e Y d s Rzn., te Naarden-Bussum, oud 
Indisch Bestuursambtenaar, een brief aan 
het hoofdbestuur van de Staatkundig-Ge
reformeerde Partij. 

Hij richtte zich, naar hij ons schrijft, 
in deze brief tegen een verkiezingsmani
fest van de SGP, waarin weer de oude 
fabel werd aangedragen, dat de andere 
partijen - de AR uitgezonderd - bij de 
stemming over de resultaten van de RTC, 
Indië zouden hebben "vm·kwanseld, ver
kocht en verraden". 

De heer Leyds, die deze brief op 4 
ma~rt aan de SGP zond, heeft daarop 
nooit antwoord gehad. 

Het lijkt hem nuttig, deze thans in ons 
blad af te drukken en wij zijn het daar 
gaarne mee eens, omdat hier nog eens 
duidelijk wordt gesteld, dat de beslissing 
niet viel bij de stemming over de zgn. 
souvereiniteitsoverdracht, maar dat deze 
reeds was gevallen bij de aanvaarding 
van het Verdrag van Linggadjati, dat al
leen met de stemmen van KVP en PvdA 
werd aanvaard. 

Wij laten hier dus nu volgen de brief 
van de heer Leyds aan de SGP, gedateerd 
4 maart 1959: 

Gisteren nam ik kennis van het ver
kiezingsmanifest van Uw partij. Daarin 
vind ik de volgende alinea: volgend op de 
vraag: Waarom stemmen op de SGP? 

.. Omdat de Kamerleden der SGP ge
stemd hebben tegen de souvereiniteits
overdracht, waardoor Indië verkwanseld, 
verkocht en verraden is; in tegenstelling 
met de Kamerleden van de VVD, die vóór 
de Kamerverkiezing van 1948 de Jeuzen 
,Hebt ge ook genoeg van Soekarno?" en 
"Het roer moet om!" door het land lieten 
klinken ........ enz. 

Hiertegen teken ik ernstig protest aan, 
omdat, hetgeen daar staat, pertinent 
ONJUIST is. Het kan toch niet Uw be
doeling zijn, de kiezers onwaarheden voor 
te houden? Toch gebeurt dat hier. 

Want Indië is niet verkwanseld, ver
kocht en verraden door de souvereini
teitsoverdracht; dat was het al door het 
aannemen van het verdrag van Lingga.
djati! Artikel 1 daarvan luidt: 

"Nederlaml erkent de Republiek als de
facto-gezag-oefenend over Java, Madoera 
en Sumatra. De door Nederland bezette 
gebieden zullen geleidelijk in het republi
l;einse gebied worden ingevoegd". 

Dat was dus niet alleen een erkenning 
voor het heden, maar een verzekering 
van bestaan voor de toekomst en een 
weggeven van wat wij toen in handen 
hadden. 

1n de Tweede Kamer hebben alleen de 
KVP en de PvdA vóórgestemd; alle an
deren waren TEGEN. 

Oud, toen lid van de "Algemene voor
uitstrevende Wederopbouw Partij", die de 
PvdA toen heette te zijn, was óók tegen 
Linggadjati en schreef in een couranten
artikel: "Dit is geen hervorming van het 
Koninkrijk, maar een ontbinding"· de 
houding van de PvdA in deze kwest~e -
het was toen april 1947 - was een der 
oorzaken ~an. Oud's uittreden, met vele 
anderen, Uit die partij een paar maanden 
later. 

In januari 1948 werd de VVD opgericht 
en weer een paar maanden later kwamen 
de verkiezingen van 1948. De VVD wens
::: "Het Roer moet Om"; de VVD kreeg 
een minister in het Kabinet -· en het 

roer ging om: in oktober werd de verper
soonlijking van het tot dusver gevoerde 
beleid, Van Mook, ontslagen, en na enige 
onderhandeling (pour acquit de conscien
ce) werd besloten tot de Tweede Poli
tiële Actie: om de Republiek te dwingen 
te geraken tot een behoorlijke uitvoering 
van Linggadjati. 

Die actie lijkt te zijn gelukt, maar is in 
feite niet gelukt. Men heeft dat toen niet 
kunnen bekendmaken, want de troepen 
stonden nog tegenover elkaar en een be
kendworden van een échec zou de onzen 
gedemoraliseerd hebben. Maar de waar
heid was: dat de troepen van de Repu
bliek zich niet hadden overgegeven, maar 
konden ontsnappen uit de niet-goed-ge
sloten-ring-om-Djokja. 

In de bergen van Midden-Java stonden 
nog - naar men schat - 170.000 man, 
waaronder de vechtlustige Siliwangi
divisie. Deze troepen oefenden een ter
reur uit op de dichte bevolking van Mid
den-Java, waardoor het niet mogelijk 
was, de bevolking op onze hand te krij
gen. De benoemde resident van Djokja 
slaagde er niet in, loyale ambtenaren te 
krijgen; ze waren óf te bang, óf voelden 
niet meer voor de Nederlandse zaak. 

Toen heeft de Indonesische Regering 
nog geprobeerd, om regenten, districts
hoofden, enz., te vinden door onze vrien
den, de Federalen, te vragen, om per
sonen op te geven, met wie de Nederlan
ders een bestuur zouden kunnen forme
ren. Maar zij gaven onze regering een 
lijst van 10 personen uit de regentenstand 
en daarvan waren 8 bekend-republikein 
en slechts twee min-of-meer Nederlands
gezind. Onze bondgenoten-tot-dusver wa
ren dus blijkbaar onze bondgenoten niet 
meer - ze hadden in de parlementen van 
Oost-Indonesië en West-Java al moties 
aangenomen, waarin de tweede politiële 
actie sterk werd afgekeurd - dan wel 
hebben de Federalen er mee willen zeg
gen: wij weten er ook niet meer dan 
twee; ALS ge dus Midden-Java wilt be
sturen, zult ge het met Republikeinen 
moeten proberen. 

Dit nu was onmogelijk, want die In
landse Ambtenaren zouden ONS naar de 
mond praten, maar intussen de NOOD· 
REGERING van de Republiek gehoor-
zamen. 

Nederland stond toen voor de keus uit 
drie mogelijkheden, die alle drie even 
onmogelijk waren: 

1. De troepen in de bergen bestrijden 
en overwinnen: een werk van 2 tot 3 
jaren, zo niet langer. Zulks met ONZE 
jongens, dus met aanvoer van tanks en 
trucks, voedsel, geneesmiddelen, wapens 
en munitie. Het buitenland zou ons dat 
niet leveren, want alle staten waren fel 
tegen ons: de luchtroute moest al over 
Mauritius gaan, men zou ons zeker ook 
het Suez-kanaal ontzeggen als we een 
guerilla van twee jaren gingen voeren. 

Trouwens: in Nederland werd toen nog 
geen auto gemaakt. Buitendien: de socia
listen hadden toegestemd in de actie als 
die niet langer zou duren dan twee' we
ken; zij en de KVP waren niet te vinden 
voor een actie van twee jaren! En in 
deze tijd kan onmogelijk een deel van het 
Nederlandse volk oorlog voeren, al wil 
het nog zo graag: dat probeerde Wester
ling, maar die is dan ook van realisme 
gespeend. 

2. Erkennen, dat we het verloren heb
ben en Indië abandonneren. Dit stond 
Sassen voor, die om die reden moest be
danken als minister van Overzese Ge· 
bieden. Zijn plan was onuitvoerbaar ten
zij men al onze vrienden: Indo-Eur~pea
nen, Chinezen, loyale Inlanders, overliet 

aan de moordenaars en rovers, die in een 
Oosterse samenleving een gezagsvacuum 
steeds zullen vergezellen. 

3. Erkennen, dat we het verloren heb
ben, een instantie op de been brengen 
om het gezag aan te kunnen overdoen -
en die instantie moest de republlk wel 
wezen, want we hadden Linggadjati im
mers ondertekend voor het oog der ge
hele wereld - en aan die Republik ver
sneld de souvereiniteit overdragen. 

Het laatste is gekozen, NOODGE
DWONGEN! 

Wanneer een land verloren heeft dan 
is het erkennen van het verlies niet eer
loos, noch ook verraad. Men zij uiterst 
voorzichtig met dat begrip. Men kwetst 
er de edelste burgers mee: degenen, die 
voor anderen hete kastanjes uit het vuur 
halen. Toen wij in 1654 de eerste Engelse 
oorlog verloren hadden, hebben we ook 
moeten ondei·handelen en toen de onder
handelaars thuiskwamen van Westmin
ster bleek, dat de Acte van Navigatie 
niet veranderd was en dat wij de Engelse 
schepen het eerst moesten salueren. 

Waren die onderhandelaars DUS ver
raders en verkwanselaars? Neen. Zij, die 
rondgaan en zeggen: wij hebben dit niet 
gewild en we nemen geen verantwoor
delijkheid op ons, die· mensen willen in 
tegenspoed hun vaderland niet trouw 
blijven, want ze gaan trots naast hun 
volk staan inplaats van zich daarmee 
EEN te voelen. 

Had de versnelde Souvereiniteitsover
dracht geen tweederde meerderheid ge
haald, dan hadden we daarmee Indië 
niet teruggekregen. We hadden alleen 
onze vrienden in de dood gejaagd; zie 
sub 2. Voorstemmen betekende niet: wij 
zijn voor een onafhankelijke republiek, 
maar: wij moeten wel aan die republiek 
de zaak overdragen omdat wij het niet 
hebben kunnen winnen 
of: omdat de meerderheid van ons volk 

niet wil, wat wij zouden willen 
of: omdat de wereld ons blijvend zai be

letten, datgene te doen, wat wij zou
den willen doen. 

Het ging bij de stemming over de resul
taten van de Ronde Tafelconferentie er 
niet om of Indië verkocht zou worden 
dan wel in onze handen zou blijven. He~ 
KON niet in onze handen blijven. Het 
ging er om, een niet al te onvoordelig 
scheidingsverdrag getekend te krijgen en 
een voor de deelstaten aanvaardbare re
geling. Dank zij het amendement-Oud is 
het laatste wel gelukt, alleen we hebben 
geen middel gehad om de heren te dwin
gen, dat artikel te honoreren. 

Of wij t.a.v. de financiële en economi
sche regeling geslaagd zijn, kan ik niet 
beoordelen; wij bevonden ons in een 
dwangpositie, waar de republiek gretig 
gebruik van maakte, zoals ze al eerder 
gretig gebruik maakte van 't feit, dat er 
nog interneringskampen waren in han
den van de "extremisten"; daarmee heb
ben ze ons tot en met gechanteerd. 

De Kamer stond toen voor de vraag: 
Moeten wij JA zeggen en daarmee ons 
verlies erkennen, - of: WIL NEDER
LAND GEEN VERLIES ERKENNEN? 

En ook voor deze vraag: wat gebe~rt 
er, als de Kamer de resultaten van de 
Ronde Tafelconferentie verwerptt :Uit 
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Indië kwamen toen noodkreten ook van 
goede vaderlanders, die sme~kten om 
aanneming: anders zou er een tijd van 
moord en doodslag aanbreken, waarbij 
al het eerdere kinderspel was. 

En verder: waar haalde Nederland de 
mannen en krijgsgoederen vandaan, om 
dan overal orde en rust te brengen in 
het opeens tweemaal zo grote bezette ge
bied, liggend naast de bergen waarin de 
Republik zijn troepen had? En om die 
troepen aan te tasten? Deze vragen zijn 
m.i. nooit reëel, bevredigend beantwoord. 

Men heeft, misschien begrijpelijk maar 
niet te verdedigen, het gevoel late~ spre
ken: "Dat nooit". Maar dat is niet een 
mannelijke houding; eer is het: zichzelf 
verwennen, zich koesteren in illusies. 

Ik vind de houding, toen, van de A.R. 
en Uw partij een ONVERANTWOORDE
LIJKE HOUDING. Deze houding is niet 
principieel meer. Door tegen te stemmen 
MEENDE men uit te drukken: wij zijn 
niet verantwoordelijk voor de gevoerde 
politiek; wij achten en achtten die poli
tiek geheel onjuist. Maar in feite ging 
het niet om een goed- of afkeuring; het 
ging er om, wat er OP DAT OGENBLIK 
gebeuren kon en moest: of men de levens 
van tienduizenden vrienden in de waag
schaal stelde, zonder de weg naar een 
Nieuw Nederlands Indië te kunnen aan• 
wijzen. 

Die houding was een koppige: zoals d• 
plechtige koppigheid van de Engelse ko• 
ningen, die in de Middeleeuwen misschien 
een 50 jaren een deel van Frankrijk be
zet hielden en toen zich met enig rech4 
Koning van Frankrijk konden noemen. 
maar die die titel 200 jaren doorgebruikt 
hebben nadat het laatste stukje Frankrijk 
hun afgenomen was. En zoals de koppig
heid van onze Koning Willem I, die in 
1831 de door alle mogendheden erkende 
onafhankelijkheid van België niet wilde 
erkennen en daarom 8 jaren lang onze 
troepen onder de wapens hield, hetgeen 

onze financiën in de war stuurde, terwijl 
aan de werkelijke toestand niets meer 
kon worden veranderd. 

Als een land een oorlog verloren heeft 
is het wel gemakkelijk, maar niet natio~ 
naai-voelend, als men dan de vrede niet 
erkennen of tekenen wil. Zo'n houdin& 
is wèl in het belang van de partij, want 
de gewone man oordeelt emotioneel ea 
wil niet verstandelijk doordenken; zo'll 
houding LIJKT principieel, maar ze was 
dat niet: ze was niet reëel en diende noch 
het belang van Nederland, noch dat van 
Indië. 

Ik kan toegeven, dat er wellicht een 
andere zienswijze te handhaven is, maar 
de hier beschrevene: die van de helft 
van de C.H. en van de hele V.V.D., 
moogt U m.i. niet noemen: het verkwan
selen, verkopen en verraden van Indië. 
Deze mensen zijn even goede vaderlan
ders als U en als de A.R.; deze bejegening 
door Uw krant is zeer grievend en wer
kelijk onverdiend. 

Ik zou een antwoord hierop bijzonder 
op prijs stellen. 

LEGALlSERING VAN 
ABORTUS PROVOCATUS? 

Op de gedachten, die ir. R. van Ha s. 
se 1 t, te Voorst, uitte omtrent de moge· 
lijke !egalisering van de abortus provo• 
catus (natuurlijk onder strenge voorwaar• 
den en alleen door medisch bevoegde!& 
in een ziekenhuis) kwamen in vorige 
nummers van ons weekblad, talrijke 
reacties. 

Wij laten hier nu de repliek van de 
heer Van Hasselt volgen. 

Zoals te verwachten was, heeft mijll 
artikel in Vrijheid en Democratie vall 
27 juni nogal wat pennen in beweginJ 

<vervolg op pag. 5). 



YRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (11) 
De bouw van twee HUton-hotels met staatsgarantie voor lenin

'en • Kritische Eerste Kamer tenslotte akkoord • In hoeverre dient 
de overheid deel te nemen aan partikuliere bedriiven? ·Mr. J. de 
Wilde vraagt staatscommissie voor onderzoek van dit probleem • 
Agendapunt voor ministerraad. 

Met uitzondering van vier A.R.-leden 
en de communisten is de Eerste 

Kamer, in weerwil van veel kritiek, er 
tenslotte toch mee akkoord gegaan, dat 
l!.e Staat garant zal zijn voor de rente en 
aflossing van twee leningen van de insti
tutionele beleggers ten behoeve van de 
bouw van een Rilton-hotel in Amsterdam 
en in Rotterdam. 

Elk van deze hotels zal ruim 20 miljoen 
culden kosten (samen dus ruim 40 mil
joen). De twee leningen belopen elk 12 
miljoen, zodat de Staat garant zal zijn 
voor de rente en aflossing van in totaal 24 
miljoen gulden. 

Onze geestverwant, mr. J. de Wilde, 
vond het een merkwaardige financierings
handeling, waarover hij zijn oordeel moest 
geven. Het gaat er om of het juist is, dat 
de Staat borg staat voor de geldleningen; 
wij zullen het risico hiervan voor de Staat 
onder ogen moeten zien. 

Tenslotte moeten wij ons afvragen wat 
de consequenties van dit precedent zullen 
zijn. De vraag of het juist is, dat de Staat 
deze borgstelling geeft, vindt zijn ant
woord in ons subjectieve politieke oordeel 
omtrent de omvang en de aard van de taak 
van de Staat. 

Als uitgangspunt staan liberalen kri
tisch tegenover iedere uitbreiding, tenzij 
hiervoor goede redenen aanwezig zijn. Als 
uitgangspunt hebben wij eveneens be
zwaar tegen het overnemen door de over
heid van risico's, die in de bedrijfssector 
liggen. 

De overheid is namelijk niet het ge
schikte instituut om risico's te peilen en 
bovendien is het uitermate moeilijk in 
dergelijke gevallen objectief te zijn. Im
mers, onder objectiviteit kan alleen wor
den verstaan gelijkheid van behandeling 
van gelijksoortige gevallen. .. 

* * 

Wanneer wij ons afvragen, aldus de 
heer De Wilde, waar de eerste oor

zaak van de gang van zaken ligt, doen wij 
goed degenen, die hierbij een privaat
economisch belang hebben, de revue te 
laten passeren. 

Achter de nieuw opgerichte N.V.'s voor 
de Hilton~hotels in Amsterdam en Rotter
dam constateren wij dan in de eerste 
plaats de verkeersbedrijven, waaronder 
nauw met de overheid geliëerden als KLM 
en Spoorwegen, grote kredietbanken, 

groot-winkelbedrijven, assuradeuren, 
groot-industrieën, waaronder brouwerijen, 
tie gemeenten Amsterdam en Rotterdam, 
de American Express, die de tours zal 
verzorgen, en de Hilton-combinatie. 

Het is niet bijzonder moeilijk de pri
vaat-economische belangen, die ieder van 
deze groepen bij de gang van zaken heeft, 
in concreto aan te wijzen. De belangen 
zijn niet primair de voordelen, die uit de 
exploitatie van de hotels voortvloeien. De 
belangen liggen in het eigen bedrijf. 

Zelfs voor de Rilton-combinatie behoeft 
het voordeel, voortvloeiende uit de exploi
tatie van de in ons land op te richten ho
tels, niet als de primaire drijfveer te 
worden gezien. Voor Rilton gaat het pri
mair om het opbouwen van een keten 
van Europese hotels als onderdeel van een 
acquisitie-techniek op de Amerikaanse 

MR. DE WILDE 
•••. merkwaardige 

financieringshandeling ...• 

toerist. Voor deze toerist is Rilton een 
begrip van gestandaardiseerd Amerikaans 
comfort. 

Men moet het initiatief om tot de bouw 
van twee Rilton-hotels te komen daarom 
niet in de eerste plaats zoeken in het te
kort aan bestaande eersteklas hotelruim
te. Het is niet zozeer het kwantitatief te
kort aan hotelruimte, doch een kwalita
tief, tenminste, gemeten naar Amerikaan
se maatstaven, dat aanleiding was de 
bouw van HiJton-hotels te entameren. 

* * * 

De vervoersbedrijven, in het bijzonder 
de KLM, verwachten hiervan niet 

alleen extra business, doch zij zien dit 
project tevens als een noodzaak, omdat zij 
zich anders bestaande business zien ont
gaan wanneer de Rilton-combinatie haar 
Amerikaanse acquisitie-talenten om Ne
derland heen zal leiden. 

Het is volkomen begrijpelijk, dat de ver
voersbedrijven juist contact met de Ril
tongroep hebben gezocht. De in Neder
land bestaande hotellerie, hoe voortreffe
lijk ook, kan niet als acquisiteur in Ame
rika in de schaduw staan van de Hilton
combinatie. Het is daarom logisch, dat 
het contract tussen de nieuwe hotelmaat
schappijen en Hilton, sterk in het voor
deel van HiJton is, omdat deze combinatie 
iets bijzonders had aan te bieden voor de 
vervoersmaatschappijen. 

De volgende stap, nl. om het gehele ri
sico van de financiering van hotels niet 
voor eigen rekening te nemen, doch hier
van een belangrijk gedeelte op de schou
ders van de rijksoverheid te leggen, valt 
best te begrijpen uit een oogpunt van het 
privaat-economisch belang van de geïn
teresseerde maatschappijen. 

Van de zijde van de overheid is het ver-

lenen van een staatsgarantie echter een 
merkwaardige stap. De redenering, dat 
hiermee geen of een uiterst klein risico 
door de Staat zou worden gedragen, kan 
niet worden onderschreven. 

De waarde van een hotel van ruim 20 
miljoen stichtingskosten, wordt uitsluitend 
bepaald door het rendement. Wanneer 
-door van buiten komende omstandigheden 
de exploitatie onvoldoende zou zijn, zal 
de oorspronkelijke waarde tot een breuk 
van de stichtingskosten terugvallen. 

Wanneer de toestand zal ontstaan -
om een voorbeeld te noemen - dat het 
netto-rendement gedurende een aantal te 
verwachten jaren niet meer zal bedragen 
dan 5 ton, is op hetzelfde moment de 
waarde ten hoogste 6 miljoen. Wanneer 
het rendement er helemaal niet zal zijn, 
is de waarde nul. 

Het risico van de Staat is dus zeer aan
zienlijk en het staat of valt met de resul
taten van de exploitatie. Natuurlijk van
gen de aandeelhouders wel de eerste 
schok op, maar dit risico bedraagt slechts 
40 procent. 

• • • 

De regering heeft met de zaak te ma
ken gekregen op het moment, dat 

zij slechts de mogelijkheid had ja of nee 
te zeggen, een moeilijke beslissing, spe
ciaal wanneer men ziet, dat onze relatieve 
positie in de vliegtuigbewegingen ten aan
zien van Kopenhagen en Brussel jaar na 
jaar ongunstiger wordt. 

Maar ook een moeilijke beslissing wan
neer men ziet, dat men in andere landen, 
in andere Europese steden, willig voor 
Hilton is gevallen. Men kan nu eenmaal 
niet de ogen sluiten voor datgene wat 
rondom ons gebeurt. Van dit standpunt 
bekeken is de beslissing van de regering 
begrij pel ijk. 

Er is echter ook een andere kant aan 
de medaille. De overheid heeft de hoog
ste objectiviteit in acht te ;1emen en gelij
ke behandeling toe te passen. Door een 
buitenlandse maatschappij te favoriseren, 
dient de ?egering op hetzelfde moment 
tot de erkenning te komen, dat zij een 
ereschuld aan de Nederlandse hotellerie 
op zich heeft gèladen. 

Wanneer men de resultaten van de 
grote hotels in de afgelopen jaren be
ziet, blijken deze bepaald niet bijzonder 
gunstig te zijn. De financiering van ho
tels is een uiterst moeilijke zaak. 

Wanneer de bespreking van dit object 
tot resultaat mag hebben, dat de regering 
zich ervan bewust is geworden, dat de 
financiering van hotels niet alleen maar 
een zaak van de hotellerie is en kan zijn, 
is er veel gewonnen. 

Men moet ziende blind zijn wanneer 
men niet constateert, dat als gevolg van 
een grotere welvaart het toerisme een 
totaal andere positie heeft ingenomen. 

Zoals de Rilton-hotels een belangrijke 
stimulans vormen om in het bijzonder 
aan het internationale toerisme van 
Amerika naar Nederland een uitbreiding 
te geven, zullen andere hotel-exploitan
ten door het verhogen van het comfort 
en door het creëren van moderne motels 
en hotels het internationale toerisme 
naar Nederland in belangrijke mate kun
nen activeren. 

Tenslotte zal het nationale toerisme 
of, zo men wil, het sociale toerisme wor
den geactiveerd, indien meer dan tot 
heden passend onderdak en accommoda
tie kunnen worden verschaft. 

* * * 

Naar mijn liberale opvattingen, aldus 
mr. De Wilde, heeft de overheid 

bij dit alles een stimulerende taak te ver-
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richteR. Ik kan het niet anders zien dan 
dat dit stimuleren tevens inhoudt het 
aanvaarden van financiële risico's. 

De overheid is daarvoor in feite niet 
uitgerust. Het zoeken naar wegen, waar
bij de omvang van het risico op redelijke 
wijze kan worden overzien en waarbij 
objectiviteit is gegarandeerd, is een eer
ste vereiste. 

Dit probleem is niet tot deze bedrijfs
tak beperkt, maar het vormt een onder
deel van de vraag waar, in hoeverre en 
op welke wijze de overheid in deze tijd 
dient te participeren in particuliere be
drijven. Dit is een politieke vraag. 

Namens mijn fractie wil ik de staats
secretaris verzoeken in onderling over
leg in de boezem van het kabinet te doen 
onderzoeken of het niet wenselijk is een 
staatscommissie in het leven te roepen, 
waarin dit probleem in de gehele breedte 
en in het bijzonder met het oog op de 
hotellerie kan worden bestudeerd. 

• * * 

Staatssecretaris Veldkamp antwoordde 
de gedachte gaarne in de boezem 

van het kabinet ter sprake te zullen 
brengen. Hij staat overigens op het 
standpunt, dat de overheid niet slechts 
moet optreden· wanneer het particuliere 
initiatief tekortschiet, doch ook de taak 
heeft in bepaalde gevallen het - nog 
tekortschietende - particuliere initiatief 
de kans te geven tot ontwikkeling te 
komen. 

Wanneer het voor de totstandkoming 
van een bepaalde activiteit niet strikt 
noodzakelijk is, geeft hij er de voorkeur 
aan, dat de overheid niet aan het wel en 
wee van een onderneming deelneemt. 

Zo geeft hij er ook de voorkeur aan, 
dat, wanneer de overheid in een onder
neming risicodragend participeert, om
dat dit noodzakelijk is om die onderne
ming van de grond te krijgen, de over
heid zich geheel of gedeeltelijk terug
trekt wanneer die onderneming op een 
bepaald ogenblik floreert, en dat de 
daardoor ter beschikking komende mid· 
delen worden besteed om andere uit een 
oogpunt van algemeen belang noodzake
lijke objecten van de grond te helpen 
komen. 

STAATSSECRETARIS 
VELDKAMP 

.... overheid geen blijvende onder
nemer in het particuliere leven . ... 

Ik meen dus, zei de staatssecretaris, dat 
de overheid in het algemeen geen blij
vende ondernemer in het particuliere 
leven dient te zijn, maar dat zij wel in be
paalde gevallen dient te helpen om be
paalde activiteiten in het economische 
leven op gang te brengen. 

V. v.D. 

(Vervolg van pag. 1) 

meer, wijl ook zij het liberalisme slechts 
beschouwden als een .,tussending" tussen 
het socialisme en de partijen ter rechter
zijde. Verdeeld over twee - aanvankelijk 
zelfs drie - partijen als het liberalisme 
was, kon men moeilijk een eigen liberaal 
geestesmerk ontdekken, waf voor de waar
dering van het liberalisme o.i. nog noodlot
tiger was dan zijn organisatorische ver
scheidenheid. 

die telkens en telkens weer door de libera
le gelederen moet klinken, in tijden van 
tegenspoed, maar niet minder in tijden van 
nieuwe opgang als wij hier te lande nu ge. 
lukkig weer beleven. De andere auteur 
wiens geschrift wij hier nog eens releveren, 
de heldere denker L. T. Hobhouse, tracht 
daaraan op zijn wijze te voldoen door door 
te dringen tot wat hii noemt .,het hart van 
het liberalisme". Hij toont aan, hoe de vrij
heid, door het liberalisme voorgestaan, 
niet zozeer een recht van de enkeling is, 
maar een noodzaak voor de samenleving. 
En hij besluit het hierover handelende 
schone hoofdstuk met de betuiging, dat 
het hart van het liberalisme gelegen is in 
het begrip,. dat .,vooruitgang" niet een 
kwestie is van mechanisch vernuft, doch 

van levende geestelijke energie. Taak der 
politiek is het, de volksgemeenschap de 
.. kanalen" te verschaffen waardoor die 
geestelijke energie zich onbelemmerd kan 
verbreiden, de sociale structuur bezielend 
en het leven veredelend en verheffend. 

* * * 
.,Terug tot het beginsel" was het op· 

schrift, dat Dodds aan het eerste hoofd
stuk van zijn boekje gaf. Het is de leuze, 

Nu hier te lande de liberale partij niet 
slechts andermaal in de opgang is, maar 
ook weder regeringsverantwoordelijkheid 
op zich heeft genomen, is het niet alleen 
voor allen onder ons, die deel hebben aan 
de praktische politiek, doch ook, en niet 
minder voor allen, die de liberale beginse
len zijn toegedaan, zaak het oog gericht te 
houden op dit hart van het liberalisme . 

DeR. 
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Dr. 8. R. van Houten staatssecretaris van 
Buitenland~~ 

.Ervaren en bekwaam beroepsdiplomaat van goed liberalen huize 

Met genoegen kan ook te dezer plaatse 
melding worden gemaakt van de benoe
ming van een liberaal als staatssecreta
ris van Buitenlandse Zaken. 

Dr. H. R. van Houten, tot nu toe di
recteur-generaal van Politieke Zaken 
aan het Ministerie van Buitenlandse Za
ken, die nog niet zo lang geleden am
bassadeur was in Mexico, werd in 1907 
in Den Haag geboren. 

Na het Haagse gymnasium te hebben 
doorlopen, studeerde hij rechten aan de 
Leidse Universiteit, waar hij promoveer
de op een proefschrift, getiteld: "Egyp
te's internationaal statuut". 

De heer Van Houten werd in 1932 tot 
gezantschapsattaché benoemd, met als 
standplaats achtereenvolgens Kopenha
gen, Stockholm en weer Kopenhagen. 

In de jaren 1935 tot 1940 was dr. Van 
Houten verbonden aan het Nederlandse 
gezantschap te Berlijn, eerst als tweede, 
daarna als eerste gezantschapssecretaris. 

Na de Duitse inval vertrok dr. Van 
Houten naar Washington, waar hij even
eens aan de Nederlandse delegatie was 
verbonden. 

Het einde van de oorlog voerde hem 
naar Brussel, waar hij in de periode 
1945-1948 al& gezantschapsraad optrad. 

Gedurende drie jaar, tot 1951, was dr. 
Van Houten gedetacheerd aan het Depar
tement van Buitenlandse Zaken in Den 
Haag. In laatstgenoemd jaar volgde zijn 
benoeming tot gezant (later ambassa
deur) in Mexico, waar hij zes jaar lang 
heeft geresideerd. 

In 1959 tenslotte is dr. Van Houten 
naar Nederland teruggekeerd en direc
teur-generaal van Politieke Zaken aan 
het Haagse Plein geworden. 

Dr. H. R. van Houten is een kleinzoon 
van de befaamde 19e eeuwse liberale 
staatsman mr. S. van Houten. 

* •• 

De benoeming van dr. Van Houten 
werd van verschillende zijden met ingo.
nomenheid begroet. 

De N.R.Crt. meldde, dat de taak van 
de nieuwe staatssecretaris vooral zal 
zijn gelegen op het gebied, waarmee hij 
zich reeds als directeur-generaal bezig
hield, te weten de NAVO, de Westeuro
pese Unie en bilaterale contacten. 

"Hij is geen lid van de VVD, maar 
niet alleen mag men hem zeker van huis 
uit liberaal noemen, ook zijn opvattin
gen komen in belangrijke mate overeen 
met die, welke in de VVD leven", aldus 
de N.R.Crt. op 12 augustus j.l. 

De Telegraaf schreef o.a.: "Na 27 jaar 
als beroepsdiplomaat te hebben gewerkt, 
behoeft het niet te verbazen, dat het 
nieuws van dr. Van Hauten's aanstaande 
benoeming op Buitenlandse Zaken met 
voldoening is ontvangen." 

(Vervolg van pag. 3) 

gebracht en heeft vooral de kwestie van 
een mogelijke !egalisering van de abor
tus provocatus bestrijding gevonden. 

Het overige gedeelte van mijn betoog, 
met name de afschaffing van de kinder
bijslag, schijnt veel weerklank te heb
ben gevonden en aangezien mij gebleken 
is, dat ook buiten onze kring, zelfs bij 
katholieken, een toenemende oppositie 
tegen de kinderbijslag ontstaat, vraag ik 
mij af of de tijd niet rijp is om deze ge
leidelijk te laten verdwijnen. Zou de 
VVD hiertoe het initiatief durven ne
men? In de huidige politieke situatie is 
dat helaas niet eenvoudig, maar mag dat 
een reden zijn om niets te ondernemen? 

De openhartige kritiek op mijn stand
punt inzake abortus, die ik zeer op prijs 
heb gesteld, geeft mij aanleiding tot de 
volgende repliek: 

Er zijn naar mijn mening drie funda
mentele kwesties aangeroerd, ten eerste 
de stelling "moord is moord", zoals die 
zowel door dr. Knape als door de heer 
Driessen is geformuleerd. 

Het komt mij voor dat deze stelling 
berust op een gedachtenconstructie die 
niet in overeenstemming is met de wer
kelijkheid. 

Abortus provocatus is ook zedelijk ge
zien toch nog wel wat anders dan moord 
met voorbedachte rade. Als abortus pro
vocatus werkelijk algemeen als moord 
zou worden beschouwd, zou deze niet zo 
veelvuldig voorkomen. Wanneer in Japan 
in één jaar 1.700.000 gevallen van abor-

Het blad vermeldde tevens, dat gedu
rende de zes jaar van hun verblijf het 
echtpaar Van Houten en hun zes kinde
ren - twee meisjes en een jongen wer
den in Mexico geboren - bijzonder ge
hecht waren geraakt aan het land, waar 
dr. Van Houten Nederland vertegen
woordigde. 

Het Algemeen Handelsblad wijdde aan 
deze benoeming een kort hoofdartikel, 
waarin het onder de titel: "Bekwaam 
Diplomaat" schreef: 

Met dr. H. R. van Houten zal aanstonds 
de negende staatssecretaris deel gaan 
uitmaken van het kabinet-De Quay. In 
de naaste toekomst mag men nu nog de 
benoeming van een staatssecretaris voor 
Nederlands Nieuw-Guinea verwachten. 

Er behoeft weinig twijfel over te be
staan of het bericht, dat dr. Van Houten 
bereid is gevonden de functie van staats-

secretaris van buitenlandse zaken te 
aanvaarden, zal in brede kring met in
stemming worden begroet. De aanstaan
de staatssecretaris staat immers bekend 
als een zeer bekwaam diplomaat met een 
langdurige ervaring, die weliswaar de 
langste tijd van zijn diplomatieke loop
baan in het buitenland heeft doorge
bracht, maar die toch ook verscheidene 
jaren op het Plein werkzaam is geweest 
en dus ook met de interne gang van za
ken van het departement op de hoogte 
is. We achten dit bepaald een voordeel, 
omdat een "outsider" toch altijd een 
zekere periode nodig heeft om zich in te 
werken. 

Met dr. Van Houten doet een liberaal 
gezinde staatssecretaris zijn intrede in 
het kabinet, hetgeen ons verheugt. Im
mers, gegeven de politieke samenstelling 
van het kabinet-De Quay was tot nu toe 
de politieke verhouding in het "korps" 

staatssecretarissen wel enigszins scheef 
getrokken. Want bij de acht staatssecre
tarissen, die er tot nu toe waren, bevond 
zich geen liberaal. In deze, politiek niet 
wenselijke, situatie is met het optreden 
van dr. Van Houten thans een verande
ring ten goede gekomen. Daarom zouden 
we de benoeming van een tweede libe
rale staatssecretaris - op binnenlandse 
zaken voor de behartiging van de zaken 
van Nieuw-Guinea zeker niet mis
plaatst achten. Terwille van een meer 
zuivere politieke verhouding. 

In zoverre er bij ministersbenoemingen 
al sprake kan zijn van traditie, dan zou 
dat ten aanzien van de aanstaande staats
secretaris het geval zijn, want mr. H. R. 
van Houten is een kleinzoon van minis
ter mr. S. van Houten, de grondlegger 
van de kinderwetgeving, die zitting had 
in het kabinet-Röell (1894-1937). 

Een goed voorteken. 

Minister Korthals nam twee goede beslissingen 
Schending 

Twee bestuursdaden van minister 
Korthals hebben een uitstekende indruk 
gemaakt en de verwachting bevestigd, 
dat hij op beslissende momenten zou we
ten door te tasten. 

Wij bedoelen zijn besluit tot instelling 
van een onp:1rtijdige commissie van bui
tenstaanders tot onderzoek van de zaak 
van de schending van het briefgeheim 
in Nieuw-Guinea en zijn circulaire over 
de beperking van de kosten van dienst
reizen van de ambtenaren van zijn De
partement. 

Over het eerste besluit schreef .,Het 
Vaderland" van 6 augustus in een kort 
hoofdartikel: 

"De verklaring welke minister Kort
hals gisteravond bij het vertrek van de 
gouverneur van Nieuw Guinea, dr. Plat
teel, heeft afgelegd, lijkt ons duidelijk 
openhartig en bevredigend voor het 
rechtsgevoel in Nieuw-Guine:t en Neder
land. 

Vooral dit laatste is van belang. Het re
geringsbeleid van de laatste jaren inzake 
N.-Guinea was zeker niet geschikt om 
het vertrouwen -- daar en hier - in de 
regering te versterken. Het achterbakse 
~edoe van het openen van brieven heeft 
ernstig afbreuk aan het nog resterende 
vertrouwen gedaan; en het dieptepunt 
werd bereikt toen gouverneur Platteel de 
advocaat-generaal bij het hof van Justi
tie te Hollaudia met ongevraagd verlof 
zond en daarmee althans de schijn wekte 

tus worden geregistreerd en in Rusland 
70% der zwangerschappen door abortus 
worden onderbroken geeft dat toch wel 
te denken. 

Voor Nederland is het uiteraard onmo
gelijk kwantitatieve gegevens te ver
strekken, maar wanneer ik verneem dat 
vóór de oorlog alleen in Rotterdam en 
Amsterdam circa 1000 clandestiene abor
teurs bij de politie bekend waren, lijdt 
het geen twijfel, dat abortus provocatus, 
ondanks de draconische strafbepalingen, 
zeer veel voorkomt. Zelfs al zijn de om
standigheden in Japan en Rusland an
ders dan bij ons, men maakt mij niet 
wijs, dat als abortus provocatus in het 
levensgevoel van de massa een misdrijf 
was van de orde van kindermoord, op 
zo'n enorme schaal van de opzettelijke 
vruchtafdrijving gebruik zou worden ge-
maakt. , 
Met dat al blijft abortus provocatus na
tuurlijk een kwaad; ik wil dat helemaal 
niet ontkennen. Waar het echter om gaat 
is: wat is een groter euvel, de abortus 
provocatus, of het onder a 11 e omstan
digheden geboren laten worden van het 
ongewenste kind. 

Dr. Knape heeft met zijn omschrijving 
"het verwekken van een kind op een 
daarvoor ongewenst tijdstip", de zaak 
wel wat al te onschuldig gesteld. 

Laat ik een voorbeeld noemen (nog 
lang niet het ergste wat mij bekend is), 
Een Mulomeisje van 15 jaar wordt zwan
ger van een gehuwde man. Wat moet er 
van het kind van dit "kind" terecht ko
men? Naar alle waarschijnlijkheid erfe-

brielgeheim en dien.streizen 
de censuur tot op zekere hoogte in be
scherming te nemen. 

Dit versterkte de opinie dat het met 
de vrijheid van meningsuiting in N. Gui
nea niet al te best gesteld is. TeveP-S dat 
een voorlopig onderzoek van gouverneur 
Platteel er nooit toe zal kunnen leiden 
dat het vertrouwen volledig wordt her
steld, 

Dat heeft minister Korthals gister
avond met zoveel woorden gezegd toen 
hij, namens de gehele regering, de post
censuur een ern.stige zaak noemde en 
verklaarde dat daarom een commissie 
van deskundigen naar N. Guhea zal ver_ 
trekken om klaarheid in deze zaak te 
brengen. Reeds eerder heeft de minister 
toegezegd dat het resultaat van dit on
derzoek aan de Tweede Kamer zal wor
den overgelegd. 

De klachten omtrent openen van brie
ven zijn geenszins nieuw. Jaren geleden 
hoorde de parlementaire missie bij haar 
bezoek aan N. Guinea daarover reeds 
klachten. Gouverneur Van Baal noch 
gouverneur Platteel hebben er een eind 
aan kunnen maken. Het werd hoog tijd 
dat de regering in Den Haag ingreep. 
Dat heeft minister Korthals nu gedaan 
- en zo krachtig mogelijk. 

Dit stemt tot voldoening." 

Het "Algemeen Handclsbl2.d" schreef 
in dezelfde geest en stelde, onder de titel 
"Nuchter en objectief", vast, dat de 

lijk belast, zonder vader, en met een 
moeder onbekwaam om haar taak te ver
vullen, kan het welhaast niet anders of 
hier ziet een stakker het levenslicht, ge
doemd tot een ongelukkig bestaan, vol 
haatgevoelens en een plaag voor de maat
schappij. 

Ik vraag mij af of degenen, die zo fel 
tegen de abortus provocatus gekant zijn, 
zich wel eens hebben verdiept in de ont
zaglijke ellende van zo'n geval. Voor mijn 
gevoel zou vruchtafdrijving hier vollw
men verantwoord zijn. 

De tweede fundamentele vraag zou ik 
"het hellend vlak" willen noemen. Be
staat er geen gevaar dat wij door C€n 
}egalisering van de abortus van kwaad 
tot erger vervallen, zoals door mijn op
ponenten is geschetst? Inderdaad, dat ge
vaar bestaat, maar omdat er aan een 
maatregel gevaren zijn verbonden is er 
nog geen reden maar niets te onderne
men. Ook het handhaven van de bestaan
de toestand houdt grote gevaren in. 

Het gaat hier om het zoeken naar een 
middenweg tussen onbeperkte vrijheid en 
een radicaal verbod, waarbij men de na
delen van het laatste voorkomt en de 
nadelen van het eerste tot een minimum 
beperkt. Dat is moeilijk, maar daarom 
nog geen reden in één van de twee 
uitersten te volharden. 

En nu het derde punt, de demoralise
rende werking, die van een !egalisering 
der abortus zou uitgaan. Het is moeilijk 
op deze vraag een positief antwoord te 
geven omdat wij niet over ervaring be
schikken. 

Wel ben ik er van overtuigd dat de 

kwestie der onwettige briefcensuur ill 
Ned. Nieuw-Guinea than.s "tot op de bo
dem" (want het is al een oude kwestie) 
kan worden uitgezocht. 

* * .. 
Wat het· tweede punt betreft: Naar 

men in de pers heeft gelezen, heeft mi
nister Korthals tot alle diensthoofden 
van zijn Departement een brief gericht, 
waarin hij erop aandringt, de reisuitga-. 
ven van de ambtenaren van zijn Depar. 
tement tot het uiterste te beperken. 

"De Telegraaf" (8 augustus) merkte 
naar aanleiding hiervan o.a. op: 

"Uit deze persoonlijke ministeriële 
aandrang tot bezuiniging en beperking 
van de dienstreizen. kan men afleiden 
dat er inderdaad geld verspild wordt. 

Het verlangen naar min of meer 
luxueuze, al dan niet overbodige reizen, 
is niet tot de ambtenarenwereld beperkt_ 
Het doet zich ook veel in het bedrijfs
leven voor, nog gestimuleerd doordat de 
fiscus met zijn zware aanspr!tken op de 
winst toch ongeveer de helft van de on
kosten betaalt. De gedachte dat de Staat 
een groot deel van deze uitgaven betaalt, 
kweekt een zorli:'eloze mentaliteit die al 
spoedig om zich heen grijpt. 

Het optreden van minister Korthals in 
de7,en is· een klein bewijs hoe verfrissend 
een nieuw bewind kan werken. 

vele ongewenste kinderen die in Neder
land geboren worden, de moraal niet ten 
goede komen. 

Tot slot nog een enkel woord over de 
sterilisatie, die door dr. Knape is aange
roerd. Sterilisatie van misdadige en 
zwakzinnige elementen lijkt mij ernstige 
overweging waard. Door het onherroepe
lijk karakter van deze ingreep acht ik 
deze echter slechts in zeer evidente ge
vallen gerechtvaardigd en verwacht er 
betrekkelijk weinig demografisch effect 
van. 

De grote moeilijkheid uit demografisch 
oogpunt vormt de talrijke groep echtpa• 
ren met vaak weinig ontwikkeling, waar• 
op de voorlichting op het gebied der ge• 
zinsplanning geen vat heeft en die kind 
na kind krijgen tot schade van de be• 
treffende gezinnen en van de maat• 
schappij. 

Voor veel van deze mensen zou abor
tus provocatus sociaal gerechtvaardigd 
zijn en een uitkomst betekenen. De mees• 
ten van U zullen zich de afschuwelijke 
meervoudige kindermoord herinneren. 
die onlangs in Rotterdam heeft plaats ge. 
had. Deze moorden zijn geschied uit so
ciale nood en het zou natuurlijk onein• 
dig beter zijn geweest als deze kinderen 
niet verwekt waren, maar dat is nakaar• 
ten. Was de abortus gelegaliseerd ge• 
weest, dan hadden deze kindermoorden 
voorkomen kunnen worden. Of moet in 
dergelijke gevallen, waar reeds meerdere 
kinderen aanwezig zijn en verdere ge• 
zinsuitbreiding hoogst ongewenst is, aall 
vrijwillige sterilisatie de voorkeur wor• 
den gegeven? 
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VAKVERENIGING EN P. B. 0. Î 
Het Eerste-Kamerlid, de heer H. D. Louwes, schrijft ons: ontwikkeling van de situatie duidt er f 

Bij de behandeling van de regeringsnota inzake enkele punten van sociaal en 
economisch beleid in de toekomst is sterk opgevallen hoe eensgezind en beslist onze 
vakverenigingen zijn opgetreden om in de Tweede Kamer te trachten voor onze 
arbeiders het huns inziens redelijk deel van de beschikbare ruimte in onze economie 
te verzekeren. 

Wij mogen hun dit allerminst kwalijk nemen, maar wij moeten wel bedenken, dat 
dezelfde ruimte slechts eenmaal verdeeld kan worden en dat de als een soort axioma 
flp die ruimte gelegde claim het nog beschikbare deel van diezelfde ruimte voor 
andere bevolkingsgroepen inperkt. 

Van die andere bevolkingsgroepen wil 
ik er nu slechts één noemen en wel de 
landbouwbevolking. In haar midden leeft 
o.m. het verlangen, dat ook door het 
Landbouwschap wordt bepleit, dat in het 
landbouwprijsbeleid de produktiefactoren 
grond en gebouwen een betere beloning 
ontvangen. Tot nu toe wordt voor het in 
de grond gestoken kapitaal slechts 2 % 
rente gerekend en de afschrijving van 
grond en gebouwen vindt plaats volgens 
de algemene en niet volgens de specifieke 
vervangingswaarde; dat betekent dus 
kort gezegd volgens de meest goedkope 
methode. 

voor de landbouwbevolking. Wanneer de 
praktijk nu zo wordt, dat de grote lijnen 
van het economisch en sociaal regerings
beleid vooraf tussen regering en volks
vertegenwoordiging worden getrokken, 
dan blijft er voor een orgaan als het 
Landbouwschap een betrekkelijk geringe 
ruimte over, waarbinnen het zich met dit 
deel van zijn beleid kan bewegen. 

Ik zou het zo kunnen zeggen, dat het 
Landbouwschap niet meedoet in het be
toog over de verdeling van de gehele 
nationale ruimte, maar alleen daar, waar 
het restant, om niet te zeggen de overge
schoten brokken, een toewijzing moeten 
ontvangen. 

Ik zeg het hier wat scherper dan mis
schien noodzakelijk is, maar de gehele 

m.i. op, dat evenals de arbeiders dat doen ' 
in hun goed werkende vakverenigingen 
ook de boerenondernemers zich terdege 
bewust moeten zijn, dat zij zich wel-ge
harnast en vol offensieve geest in het 
eerste treffen moeten mengen. In dat 
treffen, m.a.w. in een debat als nu juist 
in de Tweede Kamer plaats had, kunnen 
de grenzen verlegd worden, doch als deze 
strijd voorbij is, is de bewegingsvrijheid 
van een publiekrechtelijk orgaan als het 
Landbouwschap zeer ingeperkt en liggen 
de mogelijkheden binnen nauwere gren-
zen. 

Ik moet hierbij denken aan een voor
val, dat zich eens tussen twee van onze 
zoons afspeelde. De oudste was bezig iets 
lekkers op te eten en zijn jongere broer, 
die nog in de kinderstoel zat, volgde dat 
met klaarblijkelijk wantrouwen. De oud· 
ste zei tegen zijn broer: straks krijg jij 
ook wat hoor!, waarop deze met groot 
realisme antwoordde: ja, als jij het op 
hebt! 

In deze situatie moeten nu de boeren
ondernemers niet verzeilen en dat gevaar 
dreigt wel degelijk, wanneer ·zij zich al
leen zouden verlaten op de activiteiten 
van het Landbouwschap en niet welbe
wuste medestrijders zijn in het eerste 
treffen. 

Copie voor deze rubriek te senden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexonder
atroot 16, Haarlem. 

EEN VROUWELIJKE 
PROPAGANDIST 

M
evrouw J. Ebens-de Vries te 

Arnhem, voor velen geen on
bekende, onze vertegenwoor-

digster van de Centrale Arnhem en 
redactielid van "Vrouwenbelangen", 
is benoemd tot administratrice-propa
gandiste van de V.V.D. voor de pro
vincie Gelderland. Zij is de eerste of
ficiële vrouwelijke propagandist en 
wij hebben zo'n idee, dat het een suc
ces zal worden. Onze goede wensen 
gaan hierbij. In de landbouw bestaat de vrees, dat 

door dit onderdeel van het landbouwprijs
beleid, mede gezien het hoge tarief van 
inkomsten-, vermogens- en successiebe
lasting, de mogelijkheid tot kapitaalvor
ming te gering is om een financieel vol
doende zelfstandige boerenstand in het 
leven te houden. Er is in de landbouw 
dus een sterk verlangen van de in onze 
economie aanwezige ruimte ook een deel 
te ontvangen om deze noodzakelijke ka
pitaalvorming wel mogelijk te maken. 

ONDERBERG 
....l!~....!~....!.&...lw..__ _______ uur 

bitter-uur 

De provincie Gelderland omvat twee 
(kamer-)centrales: Arnhem (de stad 
en de omgeving en de Veluwe) en 
Nijmegen (Betuwe en Achterhoek), 
een eigenaardige verdeling met prak
tische bezwaren. Voor de bovenge
noemde functie doen de twee centra
les samen, wat mogelijk een begin kan 
zijn van verdere samenwerking. 

VOORUITZIEN Nu doet zich het verschijnsel voor, dat 
dus het p.b.o.-orgaan, het Landbouw
schap, daaromtrent bij de regering een 
beleid voert, doch dat ook de vakvereni
gingen bij het debat in de Tweede Kamer 
in dezen een forse claim leggen op de 
aanwezige ruimte in onze economie. Na
tuurlijk betreft dit ook de landarbeiders
partners van het Landbouwschap, daar 
zij immers tot deze vakverenigingen be
horen en het daar gevoerde beleid steu
nen. 

UIT DE PARTIJ 
Terug van Uw vakantie, kunt U 

meteen vooruit zien naar ok
tober en in Uw agenda onze 

najaarsconferentie noteren op zater
dag 17 en zondag 18 oktober, weer op 
de Pietersberg in Oosterbeek. 

Twee kamerleden hebben al haar 
medewerking toegezegd: mevrouw mr. 
J. M. Stoffels-van Haaften, die dit 
jaar gelukkig niet naar Amerika gaat, 
zal over en naar aanleiding van haar 
twee verblijven daar spreken en U 
zult er wel niet aan twijfelen, of het 
zal de moeite waard zijn naar haar te 
luisteren. 

De vraag moet nu zijn, welk beleid in 
dezen de andere partners in het p.b.o.
orgaan, de ondernemers, moeten volgen. 
Zij zien in het debat, dat in de volksver
tegenwoordiging wordt gevoerd omtrent 
de grootte en de verdeling van deze ruim
te de vakverenigingen en dus ook hun 
partners-landarbeiders fors toetasten; hoe 
moeten de ondernemers daar nu een te
g-enwicht tegen vormen? 

Het antwoord hierop is, zij het laat, 
door het Kon. Ned. Landbouw Comité 
gegeven, dat aan de vooravond van het 
debat nog een telegram van deze strek
king aan de Tweede Kamer zond. Het wil 
mij voorkomen, dat dit de juiste manier 
is, maar dat daardoor ondernemers en 
arbeiders bij de regering weer gescheiden 
optreden, wanneer het gaat om de ver
deling van de in onze economie aan
wezige ruimte. 

De ondernemers toch vrezen, en naar 
mij voorkomt niet geheel ten onrechte, 
dat wanneer die ruimte wordt verdeeld 
onder de indruk van het geharnaste op
treden van de vakverenigingen, er wel 
eens te weinig zou kunnen overblijven 
om ook hun verlangens te vervullen. 
Daarom hebben zij zich gemeld en in het 
vervolg zal dit betekenen, dat een ge
waarschuwd man voor twee geldt. Zij 
zullen dus welbewust hun invloed moeten 
trachten op te bouwen en zij zullen een 
eigen beleid moeten onhvikkelen, dat als 
het ware voor dat van hun p.b.o.-orgaan 
uitschrijdt, om zich, evenals de vakver
enigingen doen, tijdig en met klem van 
redenen in het debat te kunnen mengen. 
Daar en op dat tijdstip worden de be
langrijke beslissingen genomen en als de 
ene partij haar motor voor de wedstrijd 
voorverwarmt, moet de andere het ook 
wel doen. 

Hiermede is geenszins gezegd, dat de 
p.b.o. daardoor haar waarde verliest, 
maar wel, dat zij in een wat andere 
situatie komt dan men wel eens had ge
dacht. Zij toch wordt gezien, en dat geldt 
ook t.o.v. het Landbouwschap, als advi
serend en belangenbehartigend orgaan 

TELEVISIE 

Liberale Sociëteit 
te Leeuwarden 

had goed bezochte avond 
Zeer verheugend noemde de voorzit

ter, mr. D. F. Went, de grote opkomst 
van leden op de maandelijkse sociëteits
avond van de afdeling Leeuwarden. 

Vele dames hadden gehoor gegeven aan 
de uitnodiging om te komen luisteren 
naar de lezing van de heer H. A. Boers
ma over het onderwerp "Israël". De heer 
Boersma wist op boeiende wijze een 
overzicht te geven van de taaie volhar
dende strijd, die de Israëliërs moeten 
voeren om voor hun land een waardige 
plaats onder de volkeren te verzekeren. 
Hij had kortgeleden het land doorkruist 
en was in de gelegenheid' gesteld om de 
levenswijze en levensgewoonten van dit 
volk van nabij gade te slaan. 

Net als ieder land heeft ook Israël zijn 
problemen, doch te midden van vijandig 
gezinde buurlanden valt het dubbel 
zwaar het gestelde doel te bereiken. De 
Israëliërs hebben door de omstandighe
den daartoe gedwongen op zich genomen 
door gemeenschappelijke grote opofferin
gen en harde arbeid hun land op te 
bouwen tot een welvarende staat. 

De rede, die met prachtige kleurendia's 
werd toegelicht, werd door de talrijke 
aanwezigen met grote aandacht gevolgd. 
Enkele vragen werden uitvoerig door de 
spreker beantwoord. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

RADIO 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1906 

GRAMO 

KORTE HOOGSTRAAT 16 
ROTTERDAM 

Telefoon 117640 <3 lijnen) 
Tussen Gerzon en V. & D. 

TAPE-RECORDERS 

Mr. Went bracht namens de aanwezigen 
de spreker dank en deelde mede, dat op 
de sociëteitsavond in september het be
langrijke onderwerp "Industrialisatie" 
behandeld zal worden. Men bleef daarna 
nog enige tijd gezellig bijeen. 

Biieenkomst raadsleden 
Centrale Haarlem 

Op 22 september a.s. zal om half acht 
's avonds in restaurant Brinkman op de 
Grote Markt te Haarlem een bijeenkomst 
plaats vinden van alle raadsleden beho
rende tot de Centrale Haarlem. 

De desbetreffende raadsleden zal een 
uitnodiging van bedoelde vergadering 
worden toegezonden. 

TELEFOONNUMMER 
AFDELING AMSTERDAM 
Wij maken onze leden er op attent, 
d.at het afdelingsbureau met ingang 
van 1 september a.s. telefonisch 
uitsluitend te bereiken zal zijn on
der nummer 

46003 
Het nummer 47691 komt op die 
datum te vervallen. 

Het andere kamerlid is mevrouw H. 
van Someren-Downer. Velen zullen 
het aardig vinden, kennis met haar te 
maken. Haar onderwerp staat nog 
niet vast. 

De rest van het programma is wel 
bedacht, maar wacht op het eind van 
de vakantietijd, naar welk einde Uw 
secretaresse reikhalzend uitziet. 

NOG MEER VOORUITZIEN 

Dat doet het Nederlandse comité 
Unicef, dat reeds nu een beroep 
doet op onze medewerking voor 

de verkoop van de bekende Nieuw
jaarskaarten: "Groet een vrind en 
help een kind". Aanbeveling overbodig 
nietwaar? Een doosje van 10 stuks 
kost f 4,-. Minstens 5 doosjes kunnen 
in consignatie gevraagd worden; 
adres Stadhouderslaan 148, Den Haag, 
waar ook folders met afbeeldingen te 
krijgen zijn. 

J. H.S. 
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olitiek . 
UleUWS uit de Maasstad 

EN VROEGE SLUITENDE GEMEENTEBEGROTING 
Maar hoe zit het met de nteuwe financié1e verhouding? 

Vitzondedijk vroeg is de geleidebrief tot de Rotterdamse gemeentebegroting voor 
viGO verschenen. Zelfs meer dan twee weken voor de fatale datum uit de bewoordin-

,.gemeentelijke autonomie"' slechts ge
schiedkundige en academische betekenis 
overgehouden". ,, 

1en van de Gemeentewet af te leiden, 1 september, had de raad het document, dat Vermelden we thans nog slechts het 
een en ander uit het hoofdstuk "Bedrij
ven". De drie grote openbare bedrijven: 

lem wegwijs wil maken in de anders onoverzienbare zee van cijfers in huis. 
Met enige trots vermeit het College in de geleidebrief, dat het gelukt is de begro

tlting sluitend te maken. Men vraagt zich evenwel af, welke betekenis men aan deze 
~iegroting zal moeten hechten. 

Energiebedrijf, Drinkwaterleiding en 
Team, die in de raming voor 1959 nog 
figureerden met een batig saldo van 
f 4.910.000 komen in de raming voor 1960 
voor met een batig saldo van niet meer 
dan f 1.4 miljoen. 

I 

: Immers, zoals het College nog eens 
~<elf uiteenzet, ligt het in de bedoeling 
'(.·an de rijkswetgever, dat de wet op de 
~I nanciële verhouding tussen rijk en ge
ilneenten met terugwerkende kracht op 
i januari 1959 in werking zal treden. En 
tolgeus het ingediende wetsontwerp, 

1·aarop nog niet eens een voorlopig ver
ilag is uitgebracht, zou Rotterdam indien 
d wetsontwerp zonder belangrijk ge
vnendeerd te zijn, uit de behandeling 
ioor de Volksvertegenwoordiging te voor
<chijn zou komen, daarbij 37 miljoen 
~inder ontvangen dan het bedrag, waar-
~~ het volgens de oude r0geling rekenen 
. ocht. 
Weliswaar, zo betoogt het College zelf, 

.ent het wetsontwerp een garantieclau
!Jle, waardoor Rotterdam voor het jaar 
!B59 een garantie-uitkering van ruim 36 
liljoen kan ontvangen, doch deze uitke-

img heeft een aflopend karakter. 
Komt daardoor de hele begroting niet 

1p erg losse schroeven te staan? Of heeft 

1

'" de bedoeling, de heren in Den Haag 
a. og eens duidelijk voor ogen te stellen, 
Jet feit dat het wetsontwerp op de finan
tiële verhouding de autonomie der ge
neenten op sterke wijze zou aantasten. 

Men weet dat de commissie-Oud, waar-

l
·:an naar we ons menen te herinneren, 
ie tegenwoordige wethoudster voor de 
i:nanciën, mej. mr. ZeeJenberg zo lang 
te. kamerlid was, deel heeft uitgemaakt, 
wt voorstellen was gekomen, die voor 
Ie r,cmeenten veel voordeliger zouden 

tJjn. 

~
Rotterdam had volgens die voorstellen 
unnen ontvangen uit hoofde van de 
itkering per inwoner, t 72 per hoofd. 
och in het wetsontwerp zou Rotterdam 
allen in de klasse van f 50 per inwoner. 
at alleen maakt al een verschil van 

1
1 16 miljoen. 

Volgens de zes uitkeringsposten, die 
!hans nog gelden, zou deze stad op 136 

r
~üljoen uit de grote pot recht hebben. 
'.'olgens de drie vaststaande uitkerings-
lOsten ingevolge het wetsontwerp zou 
lotterdam echter niet meer ontvangen 
bn 99 miljoen. Ziedaar het verschil van 
7 miljoen hierboven gememoreerd, ver
,l~ard. 

I Die 37 miljoen is een bedrag, dat niet 
~Ie overbruggen zou zijn. Het rijk zou 

ius weer (niet alleen voor de stad aan 
e Maas, doch voor alle vier de grote 

>.e:neenten) moeten gaan werken met 
:;ubjectieve uitkeringen, een euvel, waar
.egen in het verleden de gemeenten zich 
n~t kracht hebben gekeerd. Immers ern
s:iger methode van uitholling der auto
'lomie kan men zich moeilijk indenken. 
Men mag niet aannemen, dat het juist 

1e bedoeling is de gemeenten in te to
men en deze autonomie aan te tasten. 

Daar komt nog bij, dat de gemeenten 
evenmin nog in staat zijn zelf op de 
apitaalmarkt te verschijnen. Het Colle-

ge acht het in elk geval een verheugend 
verschijnsel, dat de kritiek op het inves
teringsbeleid van de gemeenten is ver
stomd. En evenmin is het College onte
vreden over de wijze waarop het de no
dige leningen via de Bank voor Neder
landse gemeenten heeft kunnen afslui
ten. 

l\Iet dat al echter blijft het een hoogst 
onbevndigende toestand, dat de gemeen
,,.2n voor investeringen geheel afhanke
lijk zijn van de centrale overheid. "Er 
ontwikkelt zich een verhouding", zo zeg
gen de samenstellers van de begroting, 
"tussen de verschillende publiekrechte
lijke lichamen, welke geheel afwijkt van 
de status, zoals deze in de Grondwet en 
de organieke wetten verankerd ligt". 

Citeren we nog één zin: "Wanneer als 
gevolg van de toekomstige financiële ver
houding tussen het Rijk en de gemeenten 
de g€wone dienst slechts sluitend zou 
zijn te maken door subjectieve verhoging 
van de uitkeringen uit het Gemeente
fonds en daarenboven de investeringen 
ook nog afhankelijk zijn van toewijzin
gen van hogerhand, dan heeft het begrip 

Op de Gemeentelijke energiebedrijven 
is een batig slot geraamd van 6% miljoen 
(v.f 8.6). Het nadelige saldo op de Drink
waterleiding is van f 255.000 opgelopen 
tot f 474.000 en dat op de R.E.T. van 
f 3.445.000 tot f 4.631.000. 

Hoewel we van het oude standpunt dat 
op de bedrijven gerust een behoorlijke 
winst mag en kan worden gemaakt, ten 
aanzien van alle bedrijven, behalve het 
G.E.B. al lang zijn afgeweken, en we er 
geen bezwaar meer tegen hebben dat 
een bedrijf als de tram, ook gerekend 
mag worden tot de diensten bewijzende 
en er dus wel een, zij het bescheiden ver
lies op mag worden geleden, als men 
naar deze bedragen ziet, wordt het toch 
wat al te "gortig" We verwachten dan 
ook, dat in de komende jaren het een en 
ander aan de tarieven zal moeten wor
den gedaan. Een wenk in die richting uit 
Den Haag lijkt in verband met de toe
stand in het algemeen, niet tot de onmo
gelijkheden te behoren. 

net Nog 
Een 

geen 
motie die 

wethouderscrisis ? 
tverd ingetrokken 

De raad deed in zijn laatste vergadering, die van 13 mei, wat kribbig. Of dat nu 
kwam omdat het de dertiende was, of omdat de dames en heren pas terug van 
vakantie, zich niet in het gareel konden schikken, maar de stemming was ietwat onge
makkelijk. 

Wethouder Bavinck, die op een ogenblik zei dat hij de kritiek die in een motie, 
ondertekend door mevr. Kuiper-Struyk en de heren Platenburg en In 't Veld niet 
aanvaardbaar achtte, werd bijna zo boos, dat hij in staat zou zijn geweest het bijltje 
er bij neer te leggen. Maar alles is gelukkig ten goede gekeerd; 't was ook trouwens 
niet de wel aangename tijd voor een wethouderscrisis. 

Deze a.r.-wethouder is bijna de gehele 
vm·gadering door de man van het Colle
ge geweest, op wie de raad zijn speren 
richtte. 

Eén van de Rotterdamse couranten 
heeft zich in zijn commentaar op de 
raadsvergadel'ing gewaagd aan de ver
onderstelling, dat de raad het eigenlijk 
voorzien had op de diensten die hij over 
de hoofden van de leden van het College 
heen, wilde treffen. Een veronderstelling 
die misschien niet zó heel ver van de 
waarheid af is. Het was de wethouder 
van Openbare Werken, die slaags was 
met de raad en het waren, als we ons 
niet vergissen, allen leden van de Com
missie voor O.W., die op hem de fiolen 
van zo niet hun toorn, dan toch hun nar
righeid, uitstortten. 

Het ging eigenlijk om niet anders dan 
een formaliteit. Drie maanden geleden 
is het uitbreidingsplan Laanslootsche-

weg ter visie gelegd en donderdag 13 mei 
moest dat plan vastgesteld worden. In 
die tijd heeft de houder van een klein 
bedrijf, dat verdwijnen moet in verband 
met dit uitbreidingsplan, zich tot de raad 
gewend met bezwaren. Hij zou te laat 
gewaarschuwd zijn, dat zijn zaak het el
ders zou moeten gaan zoeken, en hij was 
van mening dat hij recht op schadever
goeding kon doen gelden. 

i\NNENTAAI~ OVER "STANK" 

Nu is er wel degelijk recht op 
schadeloosstelling voor eigenaars, die 
door onteigening worden geraakt. Doch 
voor huurders is die regeling er niet. De 
wethouder had al enige tijd geleden toe
gezegd naar de mogelijkheid van zulk 
een schadeloosstelling in gevallen als dit 
een onderzoek te doen Instellen. Maar die 
regeling was er nog niet. Er was eigen
lijk de vorige dag eerst, zo zei de wet
houder, die pas zijn vakantie achter de 
rug had, een ontwerp verordening in de
ze geest op zijn schrijftafel terecht ge
komen. Dit ontwerp zou hij bekijken. En 
hij gaf tevens de verzekering, dat de be
langen van de man van het bedrijfje 
- een autogarage volgens de opponen
ten die bovendien van mening waren, dat 
in een buurt als deze, een autogarage op 
haar plaats en noodzakelijk was, zo goed 
mogelijk te zullen behartigen. Toen hij 
deze toezegging gedaan had waarbij hij 
vertelde, dat het bedrijfje slechts een 
uitdeukinrichting en autospuitgelegen
heid was, ondergebracht in een schuur, 
die f 50,- huur doet, kwam de motie 
toch. Een motie die in het gegeven ge
val - men neme het ons niet kwalijk -
ook te scherp was. 

Bepaalde buurten in deze stad hebben 
n de zomermaanden kunnen genieten 
1an minder aangename geuren, verspreid 
Joor de Gekro, het destructiebedrijf ge
•:e3tigd aan de Bovendijk onder voorma
ug Overschie. 

Daarover heeft een bewoner van de 
·etroffen buurten gëadresseerd aan de 
raad. De raad heeft dat adres in handen 
an B. en W. gesteld ter fine van prea-

a~.lvies. 

De raad heeft dat pre-advies aanvaard 
•onder veel con1mentaar. Maar een enke
~ opmerking is toch over deze kwestie, 
uie niet van vandaag of gisteren dateert, 
loch die juist in deze warme zomer veel 

ss besproken omdat ze meer dan ooit 
overlast veroorzaakte, wel gemaàkt. De 
1eer \Vildschut wilde de Gekro niet al
'een de schuld geven van de vele geuren 
·aaraan we ons in deze stad, vooral in 
lijdorp en het westen, hebben kunnen 

•ergasten. Hij wees Pernis met zijn tan
kercleaning als medeschuldige aan, en 
''as van oordeel dat men gelijke monni
·en gelijke kappen te dragen moet geven. 
Stelt men richtlijnen vast, om het euvel 

•~gen te gaan, dan moeten beide stank
ronnen worden aangepakt. In het pre
dvies wordt wel "mannentaal" gespro-

r
en doch dat doen we al vele jaren. 
De wethouder van Openbare Werken, 

mr H. Bavinck, antwoordde, dat de 

machtmiddelen van de gemeente bestaan 
in de dwang tot sluiten van de fabriek, 
indien voldaan wordt aan de voorwaarde 
bij de verlening van de vestigingsvergun
ning van het bedrijf gesteld. En zo zegt 
het pre-advies, B. en W. zullen niet schro
men, indien nog hinder wordt ervaren die 
sluiting te gelasten. 
Deze bevoegdheid van het College, even

als andere bevoegdheden tot het bestrij
den van het euvel, berust op de Hinder
wet. 

Blijft de vraag, waarom, als de Hin
derwet zo vele malen is overtreden, de 
ambtenaren die de overtreding consta
teerden, niet zijn opgetreden. Overigens 
is bekend, dat de Gekro al vele grote be
dragen heeft besteed aan haar pogingen 
om de gemeentenaren deze onaange
naamheden te besparen. Ze is nu een ge
heel nieuwe fabriek aan het bouwen. 

Laten we hopen, dat de bezwaren daar
mee tot het verleden zullen behoren. En 
dat de gemeente niet tot de uiterste 
maatregel zal behoeven over te gaan te
genover een bedrijf, dat zich steeds van 
goede wil heeft getoond. 

Een laatste vraag is nog, waarom een 
bedrijf als dit, dat vele kwade kansen 
biedt in dit opzicht, in de onmiddellijke 
buurt van e.en grote stad moet gevestigd 
blijven. 

Daarop volgde de dreigende taal van 
de aangevallen wethouder. Wethouder 
Schilthuis, die als loco-burgemeester de 
raad presideerde was wat zachter van ge
moed dan hij gemeenlijk is en vierde de 
teugel wat ver, zodat er hier en daar 
wel eens een lid over de grens van de 
orde stapte, schorste op dat moment de 
zitting om de gelegenheid te geven aan 
de een weinig opgewonden gemoederen, 
tot bedaren te komen. 

Deze pauze bracht inderdaad ontspan
ning. De tweede ondertekenaar en naar 
men zegt de ontwerper van de motie, ont
nam haar haar doorns en de wethouder 
bleek geapaiseerd, waarop mevr. Kuiper 
de beroering bezwoer, door haar motie 
in te trekken. Pauzes zei de wethouder 
nog, willen wel eens het belangrijkste 
deel van een raadsvergadering zijn. 
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C. v. d. Linden zestig jaar 
Op de 14e augustus heeft ons liberale 

raadslid, de heer C. v. d. Linden, zijn zes
tigste verjaardag gevierd. Moge de jal'ige 
andere jaren meestal gezorgd hebben uit
stedig te zijn op zijn feestdag, ditmaal 
heeft hij in zijn gastvrije huis aan Ma
thenesserlaan zijn talrijke gasten met ge
noegen ontvangen. 

De heer Van der Linden heeft in 1949 
zijn intrede in de raad gedaan en heeft 
in de tien jaren sedet·t dien verlopen voor 
de liberale beginselen op de bres gestaan. 
Als vooraanstaand man in de organisatie 
van de middenstand hebben in het bijzon
der aangelegenheden op deze ruggegraat 
van de samenleving betrekking hebbende 
zijn belangstelling getrokken. 

Met zijn commet·ciële aanleg is hij geen 
man, die zijn overtuiging belichaamt in 
diplomatieke redevoeringen. Hij pleegt 
t·ond en t·ondborstig voor zijn mening uit 
te komen. Dat prikkelt wel eens tot verzet 
van de andet·e kant. Met zijn op andere 
zuilen dan de zijne, de neutrale algeme
ne middenstadsorganisatie gebaseerde 
mede-middenstanders in de gemeente
raad, mag hij gaarne de degen kruisen. 
Het is bekend, dat hij waar hij van oor
deel is, dat onrecht is gedaan voor de in
dividuele belangen van stad en standge
noetn met kracht en doorzettingsvermo
gen weet op te komen. 

Al zijn functies in de middenstand op 
te sommen zou een ondoenlijk werk zijn. 
Op zijn feestdag heeft hij de velen - we 
noemen de raadsfractie, waartoe hij be
hoort, leden van de Kamer van Koop
handel in welk lichaam hij zitting heeft 
en tal van vooraanstaande middenstan
ders en journalisten - die hem kwamen 
gelukwensen, met naast zich zijn echt
genote als charmante gastvrouw in de 
tuin achter zijn woning - een oase in de 
stenenzee der stad, op zijn eigen joviale 
manier ontvangen . 

Geen parkeerterrein achter 
De B~jenkorf 

Aan de vooravond van zijn zestigste 
vet·jaardag heeft de heer Van der Lin
den een succes in de raad behaald, door 
zoveel raadsleden te bewegen tegen een 
voorstel te stemmen om aan de n.v. De 
Bijenkorf een terrein van 1700 m2 op de 
hoek van de Aart van Nesstraat en de 
Hennekijnstraat te verhuren tegen een 
bedrag van f 2.000,- per jaar, dat het 
verworpen werd. De bedoeling was, dat 
op dit terrein een pat·keergelegenheid te
gen betaling zou worden ingericht, waar
bij aan de huurster wordt opgedragen 
een afscheiding ter plaatse aan te bren
gen. Ze zou, als de proef mocht slagen, 
ook een parkeergarage op het terrein 
aanbrengen. De proef zou drie jar, duren. 

De heer Van der Linden wilde de zaak 
vooral commercieel bekijken. En dan was 
de gemeente toch wel wat heel scheutig 
tegenover de Bijenkorf geweest. Naar 
zijn berekening haald3 de Bijenkorf uit 
dit terrein per jaar wel een f 18.000,-. 
Bovendien zou de afscheiding nog voor 
reclame kunnen dienen en zouden er re
clameborden kunnen worden aange
bracht, die evene.ens heel wat geld in het 
laadje zouden brengen. Met de heer Van 
der Linden was de communistische heer 
Groenendijk het volkomen eens. De wet
houder mr Bavinck, mocht betogen· dat 
het hi~r een proefneming betrof, die zou 
kunnen meehelpen om aan de verkeers
chaos in deze buurt een einde maken, 
hij mocht zeggen dat men toch herhaal
delijk om parkeergarages in de binnen
stad had gevraagd, de raad was in meer
derheid voor de bezwaren van de heer 
Van der Linden gewonnen. 

Met 21 stemmen tegen 14 werd het 
voorstel verworpen. 

Blijkbaar zagen de fracties geen poli
tiek in het geval. De scheidingslijn tus
sen voor- en tegenstanders van het voor
stel liep dwars door alle fracties heen. 
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De N ederlanche motor 

met een wereldreputatie! 

N. Y. AppinCJedammer Bronsmotorenfabriek 

ApplnCJedam 

N.V. STROOSTOFFABRIEK 

"PHOENIX" 
VEENDAM 

GEBLEEKTE STRO-CELLULOSE VOOR FIJNPAPIER 
Sedert 1894 

N. V. LIJM- EN GELATINEFABRIEK 

TWEE TORENS I 
TELEFOON 25242 · DELFT 

r Vraagt COMFORT meubelen 
SLAAP- EN HUISKAMERS 
T.V. EN RADIO TAFELS 
EETKAMERTAFELS 

Alleen via de handel. 

Electr. Meubelfabriekel1 

J. M. BORSJE N.V. 
GOUDA TEL.2287 

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

Opgericht 
1887 

BEGRAF.ENIS 

TRANSPORT 

CREMATIE 

W. J. INNEMEE & ZN. N.V. 
DEN HAAG, HAARLEM, DELFT, LEIDEN, 
Denneweg 71, Oranjekade 1, Vlamingstr. 46, Hogewoerd 82, 

Tel. 115940 Tel. 10441 Tel. 26808 Tel. 30505, 
b.g.g. 23490 

I N. V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. Oonk & Co 
Telefoon 24941/45 - Arnhem 
Postbus 42 

fèABRIKANTE 
VAN 

NAADLOZE 
EN 

GELASTE 
STALEN BUIZEN 

een betere toekornst met de V.V.D. 

een betere KIJI{ op die toekomst met 

EEN GROENEVELD~BRIL 

N.V. 

GROENEVEI.~D-BRilJ~EN 

Oostplein 45 - Rotterdam 

Tel. K 1800-112344 

W. A. HOEI(~s 
MACHINF.- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam 

Compre .. ors voor atle pssen en lederen druk. 
lnataUatle. voor de bereiding vall zuurstof, stikstof enz. 

N.V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 
Telefoon 8 

* Bagger· en Haventverken · 

VOOR DE WELVAART VAN MORGEN 

IN EEN LAND ZONDER ZORGEN 

IJVERT IEDER MET ONS MEE 

BUNDELT KRACHTEN: STEUNT V.V.D. 



"Maak de V. V. D. sterk! r~ 

AFERROX LOODMENIE. LOODIJZERMENIE. UNIVERSAALMENIE 

_ .. ....,"' FABRIEK VAN 

§§555555~5~~COMPOSITIEVERVEN 

BETONKEIEN 
en 

BETON ANTI-KRUIPSTEEN 
In kleuren grijs en heiderood . 

• 
Voldoen aan de hoogste eisen. 
Keur en acceptatie op het werk . 

• 
N.V. Heesseltsche Steenfabriek v/h W. P. DE VRIES en CO 

Heesselt (Gem. Va rik) - Telefoon Ophemert K 3445 No. 271 

BIJNA JAAR 

Werft 
Betonpaal-

leden funderingen 
OOK IN KELDERS 

STALEN PALEN 
DAMWANDEN 

V.V.D. GRONDONDERZOEK 

DE WAALPALEN 
A'DAM, GEN. VmERSTR. 58, 

TEL. 81810-87414 
R'DAM, THORLEDEWEG 19, 

TEL. 85219 

• -. 

-beton I 

______ , 

sterl • 

~ bedrijfsvloeren vlak! 

duurzaartN 

N.V. Betonfabriek De MtclC)(It I De Sreea. ~ 

& 
FABRIEKEN 

SCHEPEN 

• GARAGES 

• LOODSEN 

VUURVASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 

"M 0 LIS 0 L" MOLER ISOLATIESTENEN 

VUURVASTE ISOLATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

"P R 0 D 0 R I TE" CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN 

LEVERT 

N. V. GO U BA VUURVAST 
VERENIGDE VUURVASTE-STEENFABRIEKEN 

GOUDA - TELEFOON 2842 * - ( 1820) 

N.V. BETONDAI\. 

~ 
~ 

fabrieken Arkel - kantoor Gorinchem 

ABRAHAM VAN STOLK & ZOONEN 
KONINKLIJKE HOUTHANDEL N.V. 

STOBE • bekistingspiaten 
TIMMERFABRIEK • BOARDS 

HOUTBEREIDING 

Rotterdam - Telefoon 3 5400 • Postbus I I 00 
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leest u niet in 

ALGEMEEN HANDELSBLAD 
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N.V. Houthandel v.h. Firma H. de Goederen 

Telef. 03480 - 2101 LINSCHOTEN (Utr.) 

HARDHOUTHANDEL 
HOUTZAGERIJ 

Spinners en Twijners 
van 

Weef- en Tricolgarens 

N. V. Teer·, Bitumen· en V erfindustrie 

Touwen & Co. 
Amsterdam 

Vierwindendwarsstraat I, tel. 46275-45393 

Fabrikante van: 

TENCOLINEUM 

(de betere kleurcarbolineum) in vele kleuren 

Het behoud voor alle hout 

GEBR.BODEGRAVEN 

* Fabriek van Metaalwaren 

* IJzerhandel 

NIEUWKOOP 

Telefoon 01725 nr. 'J 04 en 289 

rHBu 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Onze bankservlee staat ter beschik-~ 
king van de nederlandse zakenman, 

I 
die prijs stelt op een vlotte en juiste I 
behandeling van zijn belangen, 

waar ook ter wereld. 

: j Ook voor U: de HBU J : 
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.v. 

L AMSTERDAM • DEN HAAB - ROTTERDAM ..I -----
conservenbussen 

bierbussen 
blikkartons 

plasticverpakkingen 
alle soorten 

bli.kverpa kking 
metalen sluitingen 

voor 
glasverpakkingen 

THOMASSEN & DRIJVER 
BLIKEMBALLAGEFABRIEKEN N.V. 
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Een R 0 N D V A ART door de Rotterdamse Havens SPI DO 
* ,,_, ___ , ____ ,,_, __ , ____ , ___ , ______ een BELEVENIS! Willemsplein 

ROTTERDAM 

-, 
N.V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfabriek 

VOORHEEN 

J.C. DEN HAAN 

GORINCHEM 

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

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOI{ MIJ. N.V. 

Rotterdam - Amsterdam - Groningen - Hamburg 

I Nieuwbouw en reparatie 

van zeeschepen 

u. WERF DE NOORD N.V. 
- ALBLASSERDAM 

TELEFOON: ROTTERDAM 132451 
ALBLASSERDAM 451-452 -----

N.V. BOELE~S 
Scheepslverven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTI'ERDAM) 

• 
REPARATIE EN NIEUWBOUW 

• 
TELEFOON UHI ROTTERDAM TELEGR. BOELE-BOLNEl" 

Botje, Ensing & Co. 
Frieschestraatweg - Hoendiep 

GRONINGEN 

Scheepsbouwers 

en Machinefabrikanten 

Gespecialiseerd in de bouw van motor· 

kust· & binnenvaartuigen tot ca. 10 m. 

breedte, sleepboten en lichters voor de 

tropen, motorbarkassen, enz. 
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Nieuwe ~loed voor Uw goed 

Amsterdam-Noord 

STOMEN WASSEN VERVEN 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

Oalnoedlft en 
ST AALGIETERIJ 

Specialisten 
zn 

Corduroys 
en 

Manchester, RIDDERKERK 

• o.a. bij~onder geschikt 

voor sport· en tuinkleding 
T~LEF. 01896--2541--2542 

N.V. Vereenigde Touwfahriel{en 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 
·a-GRAVENWEG 264, TEL. 11.40.60 

• 

Fabrikanten van: 

• 

SISAL- EN MANILLATOUWWERK 
STAALKABELS 
HERCULESTOUW - PYTHONTOUW 

En van vloerbedekking onder de merken: 

JABO 
VERTO-HAARBOUCLE 

tevens van: 

COCOS VLOERBEDEKKING 

NORMAAL EN DIKWANDIGE STALEN PIJPEN 

~·~ 
VEERSEDUKC271a HEftDRil IDOAMBACHT TELDORDRECHT IKI8~0J 6475en9~75 
"a &uur Dardrecht ( Kl8501 4792 en 9792 - Amsterdam ( K 20) 51376 

A. F. v. d. Steenhoven., 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. 

VOOR UW WAS 
NAAR 

BORGH 
Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigen 
N.V. Stoom- en Chemische Wasserij 

v.h. C. D. BORGH & Zn. 
Bellevoysstraat 75 - Rotterdam - Telefoon 32631-36235 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER Be STAAL 
NON-FERRO METALEN 
SCHROOT 
SLOOPOBJECTEN 
SCHEPEN 
MACHINES 

N. V. Simons' Metaalhandel 
KATENDRECBTSELAAN 39 

ROTTERDAM 
TELEFOON 72111 

. ~ verhuur 

BINGHAM&CO. van 
dekkleden 

SINDS 1871 

DINGHAM & CO. 
sohiedam 



Zaterdag 5 sept. 1959 - No. 551 

en DEMOCIATIE 
K.S.G.: zorg dat .fe 

er bij komt! 
(Zie pag. 3) 

ZORGEN VAN HET KABINET-DE QUAY 
Nieuwe koers ~al geleidelijk moeten doorwerken 

"lX!ie nog getwijfeld mocht hebben of het 
fl eerste na-oorlogse Kabinet zonder 

socialisten het moeil~jk zou krijgen, zal van die 
twijfel nu wel genezen zijn. 

De loop van het Kamerdebat over de Rege
ringsnota omtrent "enkele onderdelen van het 
sociaal-economisch beleid" en al de verwik
kelingen rond de tot standkoming van de eerste 
collectieve arbeidsovereenkomst onder het stel
sel van de vrijere, gedifferentieerde loon
politiek, hebben die twijfel wel opgeheven. 

Ons verwondert dat geenszins. Het is in de 
politiek altijd gevaarlijk, zich aan illusies over 
te geven. Tot die illusies behoort, dat het 
mogelijk zou zijn, meer dan dertien jaar na
oorlogs socialistisch beleid, dat in alle sectoren 
van het politieke en maatschappelijke leven is 
doorgewerkt, in een handomdraai te wijzigen. 

Dergelijke radicale wijzigingen waren in 
menig opzicht nog wel mogelijk onder het oude 
districtenstelsel, wanneer vrij homogene chris
telijke, conservatieve en liberale meerderheden 
beurtelings voor elkaar plaats maakten en het 
regeringsbeleid door de aard der toenmalige 
verhoudingen en omstandigheden een beperk
ter terrein bestreek en veel minder ingreep in 
de economische en maatschappelijke ver
houdingen. 

* * 

"lJ,Tat ons, liberalen, mede op grond van de 
fl' drie in 1958 en 1959 achtereenvolgens 

gedane duidelijke kiezersuitspraken echter voor 
ogen stond, was· een in zijn personele samen
stelling zo sterk mogelijk Kabinet, dat een 
duidelijke, niet-socialistische, dus anders ge
richte koers zou varen. 

Een anders gerichte koers, welke niet na 
enkele weken of maanden, maar toch wel op 
wat langere termijn de gelegenheid zou bieden, 
een duidelijk gewijzigde balans als resultaat 
van het nieuwe beleid voor te leggen. 

Dat het thans opgetreden Kabinet in zijn 
samenstelling en naar te verwachten politieke 
daadkracht inderdaad het sterkste is, dat men 
na de kiezersuitspraak had mogen verwachten, 
valt moeilijk vol te houden. Bij een andere in
stelling van sommige rechtse politieke leiders en 
zonder het optreden van talrijke, geen politieke 
verantwoordelijkheid dragende, maar niettemin 
invloedrijke tegenwerkende krachten, die velen 
van het aanvaarden van een ministerspost heb
ben afgeschrikt, zou- ook uit politiek oogpunt 
gezien - een sterkere bezetting van bepaalde 
posten stellig mogelijk geweest zijn. 

* 

Op de derde dinsdag in september zullen 
troonrede en miljoenennota ons de plan

nen en inzichten van het nieuwe Kabinet voor 
het komende jaar onthullen. 

Bij het begrotingsdebat van dit najaar zal 
het mogelijk zijn, het gehele sociaal- en finan
cieel-economische beleid in beide Kamers aan 
een breedvoerige analyse te onderwerpen. 

De regeringsverklaring bij het optreden van 
het Kabinet en de eind juni ingediende nota 
over enkele onderdelen van het sociaal-econo
mische beleid (de loonpolitiek en een deel van 

de subsidie-poilitek) hebben echter wel reeds 
enig inzicht in de regeringsplannen gegeven. 

Het zou onbillijk zijn niet te erkennen, dat 
beide regeringsstukken inderdaad van een 
andere geest zijn doortrokken dan die van voor
gaande Kabinetten. De liberale invloed was 
in menige passage duidelijk aanwijsbaar, on
danks de niet aanwezigheid van liberalen op 
de eigenlijke sociaal-economische posten. 

De nota kon zelfs een "moedig" stuk worden 
genoemd, omdat de voorstellen in menig op
zicht afweken van de adviezen van de Sociaal 
Economische Raad en getuigden van een eigen 
visie en een sterk gevoel voor de eigen ver
antwoordelijkheid van het Kabinet. 

Ir. S. H. VISSER 
MINISTER VAN DEFENSIE 

Bij het ter perse gaan van ons blad bereikte ons 
het bericht, dat ir. S. H. Visser, benoemd zal 
worden tot minister van Defensie. 

Wij wensen ollZe geestverwant, die van het be
gin af een vooraanstaand lid van de VVD is ge
weest, van harte g·eluk met zijn benoeming. 

Wij hopen hierop in het volgend nummer nader 
terug te komen. 

Onder krachtige aandrang van een deel 
der fracties, waaruit het Kabinet-De 

Quay zijn steun vooral zal moeten verkrijgen, 
is het van een niet onbelangrijk onderdeel van 
zijn plannen teruggekomen. 

De aangekondigde huurverhoging werd ten
slotte toch naar de 1ste april1960 verschoven, 
evenals de helft van de melkprijsverhoging, 
welke het consumentensubsidie beoogde op te 
heffen. 

Terecht heeft onze fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer, prof. Oud, er in zijn radiorede 
na ·het Kamerdebat op gewezen, dat een 
regering. welke op de naam van zelfstandig 
bewind aanspraak wil maken, aan de essentiële 
zaken zal moeten blijven vasthouden, maar dat 
zij ten aanzien van onderdelen, die de essentie 
niet raken, soepelheid kan betrachten. Alleen 
als zij tot dit laatste bereid is, kan het gemeen 
overleg tot zijn recht komen. 

Inderdaad is er verschil tussen vaètberaden
heid en halsstarrigheid. Vastberadenheid is 
een deugd; halsstarrigheid een ondeugd. 

Toch blijft het feit bestaan, dat de regering 
zelf in haar nota had geschreven: " ... Alvorens 
op deze maatregelen (bedoeld waren de huur
en melkprijsverhogingen) in te gaan, moge er 
reeds in dit verband op worden gewezen, dat 
het naar het oordeel der regering n i e t v e r
a n t w o o r d zou zijn, een latere ingangs
datum dan de genoemde (1 januari 1960) te 
kiezen". 

* * 

Het typeert de eeuwige tweeslachtigheid 
van de K.V.P.-politiek, dat, terwijl haar 

fractie in de Tweede Kamer heeft vooraan 
gestaan in de actie om de regering tot deze 
concessie te brengen, in het Katholiek Staat-

kundig Maandschrift de motivering dezer con-
cessie ...... weinig overtuigend wordt genoemd. 

De schrijver in dat maandblad, waarvan 
redactie en administratie beide hun adres 
hebben op het algemeen secretariaat van de 
K.V.P., meent, dat de regering wat haar op
treden in de Kamerdebatten van medio juli 
betreft op een aantal verdiensten aanspraak 
kan maken, maar hij is tevens van oordeel, dat 
zij niet heeft duidelijk gemaakt waarom, wat 
in de nota "onverantwoord" was genoemd, 
onder druk van de zeer duidelijke meerderheid 
in de Tweede Kamer plotseling wél binnen de 
termen van een behoorlijk beleid kon worden 
gebracht. 

De auteur in het K.V.P.-geschrift voelde 
ondertussen wel waar (met name in de K.V.P.
fractie) de schoen heeft gewrongen, toen hij 
daarop liet volgen: "Natuurlijk bleef de sterke 
weerklank, welke de kritiek van de drie grote 
vakcentrales op de manier, waarop de vrijere 
loonvorming aan compensatie-maatregelen 
voor huur- en melkprijsverhogingen gekoppeld 
waren, in parlem~mtaire kringen bleek te 
hebben, eerste oorzaak, welke het Kabinet op 
dit punt snel overstag deed gaan". 

Nadien hebben zich de moeilijkheden en 
verwarringen rond de tot standkoming 

van de C.A.O. voor het metaalbedrijf voorge· 
daan. 

De regering heeft zich bij deze loonsver
hoging met 5 pct. waarover de onderhandelaars 
uit het bedrijfsleven overeenstemming hadden 
bereikt, tenslotte neergelegd. 

Na het metaalcontract zullen er nu in snel 
tempo vele andere volgen, zo voorspelt "De 
Volkskrant". Het Katholieke arbeidersblad 
noemt dat "een naar, maar onvermijdelijk 
gevol~' van het tot nu toe (door vorige Kabi· 
netten dus) gevolgde loonsysteem en van de 
tweejarige loonstop: een vloed van looneisen 
komt nu ineens opzetten en zal per 1 april vol
gend jaar een einde nemen. 

Het blad meent, dat het zaak zal zijn, alle 
loonvoorstellen op hun eigen waarde en binnen 
het raam van de eigen bedrijfstak te bekijken 
en los van wat in de metaal is bereikt. Doet 
men dit niet, dan zouden we opnieuw in een 
soort algemene loonronde verzeild raken en 
dat was nu net niet de bedoeling ..... . 

Waar "De Volkskrant" echter niet van ge
waagt, is de nieuwe waardedaling van de 
gulden, welke bovendien bij een dergelijke mag
neetwerking zou dreigen. 

En dat is een gevaar voor alle loontrekken
den, die er tenslotte reëel toch weer niet op 
vooruit zouden gaan en nog sterker voor de 
particulier gepensioneerden en verzekerden, de 
beoefenaren van vrije beroepen en kleine mid
denstanders en degenen, die men tot de ver
geten groepen van de socialistische "welvaarts
politiek" kon rekenen, die dan volledig het 
slachtoffer worden. 

Het is de verdienste van prof. Witteveen, 
daarop met het wetenschappelijk gezag op 
economisch terrein, waarover hij beschikt, met 
grote nadruk nog eens de aandacht te hebben 
gevestigd. A.W. A. 
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Een Nederlandse Labourformatie? 
Periode van historische betekenis voor 

dan die door de heer Louwes 

ons volk ligt 

~esignaleerd 

vroeger 

De heer 0. Si et inga, te Rotterdam, schrijft ons: 

De mening van de heer Louwes in zijn artikel van 8 augustus dat de periode van 
14 tot 17 juli j.l. voor ons volk van historische betekenis zal blijken te zijn, kan ik 
5lechts ten dele onderschrijven. 

Ik zie namelijk in het gezamelijk optreden van de drie grote vakcentrales niet het 
begin van een uitgesproken Nederlandse Labourformatie zoals die in Engeland bestaat. 
Een dergelijke formatie is n.l. reeds direct na de oorlog opgericht en haar naam is: 
Partij van de Arbeid. Deze partij heeft md haar z.g. doorbraak ·reeds vanaf het begin 
de stichting van een arbeiderspartij naar het Engelse voorbeeld 11.agestreefd. 

Wij weten dat dit niet is gelukt. De doorbraak is mislukt en de uitslag van de laatste 
verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Tweede Kamer heeft bewezen dat de 
P.v.d.A. reeds over haar hoogtepunt heen is. Naar mijn mening moeten dan ook de 
data van deze twee verkiezingen als keerpunten in de geschiedenis van Nederland 
worden beschouwd, omdat toen reeds bleek dat twee-derde deel van ons volk een 
arbeiderspartij naar het Engelse voorbeeld niet wenst. 

De macht der 
vakbondleiders 

Wel is in de periode van 14 tot 17 juli 
aan het licht gekomen dat het bovenge
noemde twee-derde deel van ons volk 
gelijk heeft gehad. Want toen is gebleken 
dat in ons land hetzelfde kwaad de kop 
op steekt dat in Amerika reeds lang woe
kert en waartegen het zich thans wil 
wapenen door de wet Landrum en Grif
fin. Deze wet beoogt n.l. de beperking 
van de geweldige macht van de vakbond
leiders in dat land, omdat die macht aan
leiding heeft gegeven tot vele misdadige 
praktijken. 

Nu wil ik hiermede niet beweren dat 
het aanbieden van het adres van de drie 
grote vakcentrales aan de Tweede Kamer 
tot dezelfde misbruiken zal leiden, want 
daarvoor staat de integriteit van de Ne
derlandse vakbondleiders borg. Maar wel 
ben ik van mening dat de gezamelijke 
vakbondbestuurders met de aanbieding 
van dit adres hun bevoegdheden hebben 
overtreden. Immers, zij weten niet of alle 
Nederlandse arbeiders wel dezelfde ge
dachten koesteren als neergeschreven in 
hun gezamelijk adres. Zij weten zelfs niet 
eens of dit met de ingeschreven leden van 
hun bonden wel het geval is. Maar het 
ergste is wel, dat zij door de indiening van 
hun gezamelijke adres gepoogd hebben 
invloed uit te oefenen op het regeringsbe
leid. Dit kan in een democratisch gere
geerd land niet worden geduld omdat dit 
uiteindelijk zou leiden tot een dictatuur 
van het proletariaat zoals dit achter het 
ijzeren gordijn het geval is. 

Als zodanig ben ik het dus wel met de 
heer Louwes eens, dat de periode van 14 
tot 17 juli van historische betekenis is, 
omdat in die dagen het bovenomschre
ven gevaar zich in Nederland voor het 
eerst heeft geopenbaard. 

Een Landbouwpartij? 

Men zal mij zeggen, aldus de heer 
Louwes, dat ook andere groepen van onze 
bevolking, organisatorisch samengesteld 
uit verschillend gerichte levensbeschou
welijke organisaties, zich wel voor een 
gezamelijk bepleit beleid tot regering en 
volksvertegenwoordiging hebben gericht. 
Dit is b.v. het geval bij de landbouw. 

Toch meent de geachte schrijver van het 
bovenstaande daaruit niet de conclusie te 
moeten trekken, dat daardoor een nieuwe 
landbouwpartij zou zijn ontstaan. 

naar de V.V.D.? Het is toch bekend ge
noeg dat het juist de V.V.D. is, die altijd 
voor de belangen van de landbouw op de 
bres heeft gestaan. Waarom sloten deze 
39423 ontevredenen zich niet aan bij de 
V.V.D. terwijl toch bekend is dat de 
Boerenpartij over het algemeen zeer libe
raal is in haar opvattingen? 

Liberalisme en Christendom 

Naar mijn mening komt dit, omdat tot 
heden de V.V.D. in gebreke is gebleven 
er met nadruk op te wijzen dat het libe
ralisme, evenals het rooms-katholicisme 
en het protestantisme, stoelt op het chris
tendom. 

Natuurlijk, men zal mij herinneren aan 
artikel 3 van het beginselprogram van 
de V.V.D. Dit laat duidelijk uitkomen dat 
de partij er diep van overtuigd is dat de 
grondslagen der Nederlandse beschaving 
wortelen in het christendom. Maar wat 
de partij onder de algemene benaming 
"het christendom" precies verstaat wordt 
in het midden gelaten. Het mist daardoor 
de bindende waarde en kracht van een 
geloofsbelijdenis. 

Als een gevolg hiervan vreest de heer 
Louwes het gevaar van een te fors op
treden der vakverenigingen. Ook vreest 
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hij dat de spanningen in de christelijke 
partijen zo groot worden, dat zij niet 
meer te overbruggen zijn en dat, aldus de 
heer Louwes, het niet onlogisch gedacht 
is, dat de consequentie daarvan is een 
Nederlandse Labourformatie. 

Deze vrees vloeit m.i. voort uit het feit, 
dat de heer Louwes twijfelt aan de bin
dende kracht van zijn eigen liberale be
ginselen. 

Want hij weet niet dat Christendom 
en Liberalisme twee woorden zijn voor 
een en hetzelfde begrip. 

De vrijheid van het woord 

Wij zeggen dat het hart van het libe
ralisme is de absolute vrijheid van de 
Geest. Dit is echter, op zich zelf be
schouwd, een contra-dictio in terminus, 
want de Geest is altijd vrij. Niemand zal 
mij kunnen beletten te denken wat ik 
wil. De zaak wordt echter anders als de 
vraag wordt gesteld of ik ook mag zéggen 
wat ik denk. Dit zeggen kan de mens n.l. 
alleen doen door het Woord, dus onze 
taal. Dit is geen kwestie van geloof, maar 
van weten. Daarom moeten wij dan ook 
zeggen dat het hart van het liberalisme 
is de absolute vrijheid van het Woord. 

Deze wetenschap nu is ook het hart 
van het christendom. Want het Evangelie 
zegt ons dat het Woord is vlees geworden. 
(Joh. 1 : 14) 

Men heeft geprobeerd dat Woord tot 
zwijgen te brengen door het op Golgotha 
te kruisigen. Het is hen niet gelukt. Na
dien hebben nog vele anderen dat steeds 
weer opnieuw geprobeerd. Zij hebben het 
allen verloren. In Nederland is gepro
beerd het Woord van een loyale oppositie 
te degraderen tot de stem eens roepende 
in de woestijn. De gevolgen zijn niet uit
gebleven. Er is onrecht ontstaan en ver
drukking van bepaalde minderheidsgroe
pen en het Woord van de oppositie groei
de toch tegen de verdrukking van de bre
de basis in. 

Dit komt alleen omdat het Woord de 
grootste macht is, die er op aarde be
staat. Wanneer het de mond heeft ver
laten en is gehoord door anderen, dan is 
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Ook hierin ben ik het niet met de heer 
Louwes eens. Aan de laatste verkiezingen 
werd reeds deelgenomen door de Boeren
partij en deze partij zou met haar 39423 
stemmen reeds een zetel in de Kamer 
hebben veroverd indien de leemten in ons 
kiesstelsel dit niet hadden verhinderd. 
Immers, door het systeem van de ver
deling der restzetels, heeft, om enkele 
voorbeelden te noemen de K.V.P. voor 
elke 38688 stemmen een zetel, de V.V.D. 
voor elke 38561 stemmen een. De Boeren
partij met haar 39423 stemmen kreeg ech
ter geen zetel en, dit slechts ter zijde, het 
G.P.V. met zijn 39972 stemmen ook niet. 

Bezitsvorming 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Een persoonlijk contact met onze 

ervaren deskundigen waarborgt een 

verantwoord advies. 
Afgezien van deze onbillijkheid is door 

een onjuiste toepassing van de z.g. kies
deler in maart nog een ander groot be
zwaar aan het licht gekomen. Namelijk 
dat alleen reeds van de Boerenpartij en 
het G.P.V. bijna 80000 stemmen verloren 
zijn gegaan. En dit komt, omdat, zoals de 
heer Louwes terecht heeft opgemerkt het 
bindend element van het gezamelijk' be
leden christendom in de christelijke par
tijen aan kracht heeft ingeboet. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Ook voor beleggingen: I 

Maar waarom, zo vraag ik mij af, moest 
dan een Boerenpartij worden opgericht? 
Waarom gingen die 39423 stemmen niet 
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het niet meer tegen te houden. Daarom 
noemt de Indonesiër het gerucht ook ka
bar angin, wat letterlijk vertaald zegt: 
Boodschap door de lucht. Het zweeft 
a.h.w. door de lucht en waar het van
daan komt weet niemand. 

Het Woord is een drie-eenheid. De taal 
bestaat uit een eerste-, een tweede- en een 
derde persoon, Ik, Gij en Hij. Daarom 
kan een gesprek over een bepaald vraag
stuk ook alleen tot resultaten leiden als 
daaraan door drie personen wordt deel
genomen. In de politiek wil dat zeggen: 
door drie machten. 

Daarom heeft Christus gezegd: waar 
twee of meer spreken in Mijn Naam, daar 
ben Ik in hun midden. 

Dit is de kern van het christendom; 
het is ook het hart van het liberalisme. 

Aftocht van het 
Christendom? 

De heer Louwes meent te mogen con
stateren, dat de aftocht van het christen
dom maar schijnbaar is. Deze mening 
onderschrijf ik ten volle, want de groei 
van het liberalisme, dat de absolute vrij
heid van het Woord eist, is daarvan het 
bewijs. Nochtans is dit verschijnsel als 
een ernstige waarschuwing voor de 
kerk te beschouwen, omdat deze groei 
zich buiten haar muren voltrekt. 

De andere politieke partijen in Neder
land zullen beweren dat het Woord ook 
bij hen absoluut vrij is. Dit is echter ook 
slechts schijnbaar. Natuurlijk, men mag 
ook daar gelukkig nog zeggen wat men 
wil, maar er zijn voor hem of haar die 
dat aandurft, in bepaalde gevallen toch 
zeer ernstige consequenties aan ver
bonden. 

Voor wat de K.V.P. betreft, behoef ik 
slechts te herinneren aan het Mandement 
der Bisschoppen, waarin voor bepaalde 
gevallen met ex-communicatie is ge
dreigd. Dit is een straf die voor een Ka
tholiek zeer zwaar is. 

Wat de P.v.d.A. aangaat, de antipode 
van de K.V.P., behoef ik sfechts te wijzen 
op de partij-discipline waardoor bekwame 
ministers tot heengaan werden ge
dwongen. 

En door alle partijen wordt de vrijheid 
van het Woord aan banden gelegd, zodra 
de geestelijke waarden in het spel komen. 

Deze onvrijheden vindt men niet bij de 
V.V.D., omdat juist de absolute vrijheid 
van het Woord in feite de enige geeste
lijke waarde is die het liberalisme bezit. 
Maar dit is dan ook een enorme bindende 
gedachte. Want hierdoor kan het aan 
alle andere geestelijke waarden, die door 
de logica van het Woord worden opge
bouwd, gelijke waarde hechten. Het maakt 
de mens geestelijk volkomen vrij! 

En dit is de eerste eis van Christus zelf, 
want daarvoor heeft Hij Zijn leven ge
geven. 

Drie-partijen-stelsel? 

Neen, als er al van een historische da
tum sprake kan zijn, dan moeten wij hier
voor nemen de 26~ maart 1958, de datum 
van de Satenverkiezing. Reeds toen be
gonnen zich duidelijk drie belangrijke 
stromingen in ons volk af te tekenen, 
die ieder ongeveer even sterk zijn. Na
melijk links de P.v.d.A. met de C.P.N., 
rechts de K.V.P., en dan in het centrum 
de V.V.D. met de Prot. Chr. partijen. Ilt 
noem met opzet de P.v.d.A. links en de 
K.V.P. rechts, omdat de ene partij de 
tegenpool is van de andere. 

Of de midden-partijen, waarvan de 
V.V.D. de grootste is, zich uiteindelijk 
tot één partij zullen verenigen, waag ik 
te bewijfelen. Want daarvoor zijn de 
prot. christelijke partijen voorshands nog 
te veel gebonden aan een dogmatiek, die 
het vrije Woord aan banden legt. 

Ik waag het zelfs te betwijfelen of een 
grote centrum-partij, waarin de schake
ringen waaraan ons volk zo rijk is, niet 

. meer zo goed naar voren treden als thans 
het geval is, wel goed zou zijn. Het voor
beeld van de P.v.d.A. met haar zoge
naamde werkgemeenschappen werkt niet 

aanmoedigend. 
Maar toch, het Woord zegt zelf dat alle 

goede dingen uit drie bestaan. 
0. SlETINGA 
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* u.an WEEK to.t WEEK * 
K.S.G.: zorg dat je 
er bij komt! 

Prof Urbain V a es, de financiële 
commissaris van de Kolen en 

Staal Gemeenschap heeft, zoals men 
in de dagbladen heeft kunnen lezen, 
onlangs een lijvig rapport samenge~ 
steld over de financiële manipulaties 
van de K.S.G. 

De talloze voorbeelden van het 
bijna lettelijk smijten met geld,. die 
hij geeft, zijn zo ontstellend, dat men 
nauwelijks zijn ogen kan geloven. 

Wij zullen de ergerlijke details op 
deze plaats maar niet herhalen, doch 
wel moet het ons van het hart, dat 
hier sprake is van een volkomen ver~ 
ziekt beeld, dat in gezonde democra~ 
tische verhoudingen niet thuishoort. 

Duidelijk blijkt, dat de heren, die 
in de K.S.G. de dienst uitmaken, het 
geld van de gemeenschap, dat met 
zovele offers moet worden opge~ 
bracht, volkomen zinloos in het wa~ 
ter smijten. En alsof dat al niet erg 
genoeg is, worden de heren ook nog 
boos als zij op hun misdragingen 
worden gewezen. 

Nogmaals, dit is een ernstige on~ 
dermijning van de democratie. Voor~ 
al ook in psychologische zin, omdat 
de massa terecht van dergelijke prak~ 
tijken walgt en vlucht in een politiek 
nihilisme. 

Daarom zal de K.S.G.~stal gron~ 
dig dienen te worden uitgebezemd. 
Hier ligt o.i. een taak voor de parle~ 
menten van de bij de K.S.G. aange~ 
sloten landen. 

Dit geldt dus ook voor Nederland. 
Wij kunnen niet ermee volstaan deze 
ergelijke geldverspilling alleen maar 
te signaleren. Er zal ook iets tegen 
gedaan moeten worden. 

Klap voor de 
Europese gedachte 

De geconstateerde geldsmijterij 
bij de K.S.G. is bepaald geen 

propaganda voor de bevordering van 
de Europese gedachte. Dit temeer 
niet, omdat de resultat,en van de 
werkzaamheden der K.S.G. tot dus~ 
verre zeer pover zijn gebleken en 
men vooralsnog niet in staat schijnt 
te zijn uit de impasse te raken van 
het zo ernstige vraagstuk der opge~ 
hoopte kolenvoorraden. 

Als de Europese economische een~ 
wording aldus moet uitgroeien tot 
een machtig bolwerk van een nieuwe 
bureaucratie, dan blijven wij, eerlijk 
gezegd er liever van verschoond. 

Het blijft in onze ogen onbegrijpe~ 
lijk hoe dergelijke dingen kunnen ge~ 
beuren zonder dat in de parlemen~ 
ten van de bij de K.S.G. aangesloten 
landen een fel protest apklinkt tegen 
dergelijke ergelijke praktijken en dat 
er geen maatregden worden geno~ 
men om hieraan een radicaal einde te 
maken. Want, dat deze geldverspil~ 
ling bij de K.S.G. wordt geconsta~ 
teerd is waarlijk niet de eerste maal. 

Prof. Vaes heeft telkenjare reeds 
op dit aambeeld gehamerd. Doch dit~ 
maal komt hij wel tot bijzonder droe~ 
ve resultaten. 

Gelijk minister Korthals onlangs 
de niet populaire, maar gedurfde en 
noodzakelijke maatregelen nam om 
geldverspilling op zijn departement 
te voorkomen, zo zal ook bij de 
K.S.G. orde op zaken moeten wor~ 
den gesteld. 

Hier ligt voor ons land een taak. 
Laat Nederland gerust de kat de bel 
aanbinden tegen uitwassen van een 
,.Verstaatlichung", die wij ron~uit 

a~moreel noemen. 

V eg en voor eigen 
deur 

"l'l!at overdreven ambtenarij en 
l' l' bureaucratie betreft valt er 

trouwens voor de eigen deur ook nog 
heel wat schoon te vegen. 

Dit bleek wel overduidelijk uit de 
treffende rede van de Amsterdamse 
politierechter, mr. L. de Blécourt, die 
hij onlangs bij zijn afscheid hield. 
Uitvoerig ging mr. De Blécourt in op 
de verambtelijking van ons land en 
de verspilling aan ambtenaren en ge~ 
bouwen. Hij aarzelde zelfs niet om in 
dit verband te spreken over de ziekte 
van Parkinson. 

Bijzonder suggestief was zijn ver~ 
gelijking van de toestanden op diver~ 
se parketten vóór en na de oorlog. 
Vóór de oorlog, aldus spr. moest 
worden gewerkt in een haveloze om~ 
geving, terwijl ons land schatrijk 
was. Thans leven we onder veel min~ 
der rooskleurige omstandigheden, 
waarbij evenwel een onnodige ver~ 
spilling aan de orde van de dag is. 

Hiermee heeft mr. De Blécourt de 
vinger op een wonde plek gelegd. Dit 
is noodzakelijk. Als de overheid blijft 
doorgaan de belastinggelden onno~ 
dig te verspillen dan is er bepaald 
iets mis in onze staatsinrichting. De 
Staat wordt aldus steeds machtiger 
en de belastingbetaler afhankelijker. 

CHROESTSJEV TE 

Hierin dient verandering te komen. 
Jaren achtereen hebben we trouwens 
hiertegen geageerd. 

En daarom, nogmaals, verheugt 
het ons zo, dat de liberale minister 
Korthals een eerste moedige schrede 
heeft gezet op de weg, die tot een sa~ 
nering van de Staatshuishouding kan 
leiden. 

Wij hebben een nieuwe regering. 
Hopelijk zal zij op bovengenoemd 
terrein krachtige initiatieven kunnen 
ontplooien. Hier ligt bepaald een 
grote taak voor haar. Als zij deze 
met succes aanpakt en volbrengt zal 
het Nederlandse vólk haar dankbaar 
zijn. En dat waarlijk niet alleen op 
grond van een mogelijke belasting~ 
verlaging, die hiermee gepaard zou 
kunnen gaan. Het gaat hier in de 
eerste plaats om een zuinig beheer 
van de belastinggelden. En in de 
tweede plaats gaat het om een zo ef~ 
ficiënt mogelijke organisatie van onze 
staatshuishouding. Met beide is de 
burger gediend, hetgeen tot dusverre 
kennelijk volkomen uit het oog wordt 
verloren. Daarom is een nieuwe en 
frisse aanpak dringend gewenst. 

Chauffeurs en 
middenstander 
de dupe 

Op twee parkeerstroken langs 
rijksweg no. I vlak bij Naar~ 

den zijn plotseling wachtverbodbor~ 
den geplaatst. Toevalligerwijze(?) 
liggen deze parkeerstroken precies 
voor het café Meerlust, een overbe~ 
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kende pleisterplaats van vrachtauto~ 
chauffeurs, die daar hun boterham 
eten bij een kopje koffie en daar ook 
verder op hun verhaal komen van 
hun zware ritten. 

Het ligt voor de hand, dat door 
deze maatregel niet alleen de eige~ 
naar van het café ernstig is gedu~ 
peerd, ook de chauffeurs zien zich 
aldus beroofd van de mogelijkheid de 
zo noodzakelijke rustpauze door te 
hr,engen in een enigszins comforta~ 
hele omgeving. 

De eigenaar heeft thans bij de mi~ 
nister een verzoek ingediend tot op~ 
heffing van het wachtverbod. Een 
verzoek, dat werd ondertekend door 
ongeveer 600 chauffeurs. 

Wij gaan hier even dieper op deze 
zaak in, omdat onder het bewind van 
minister Algra Zich soortgelijke din~ 
gen hebben voorgedaan en het mo~ 
tief toen gold, dat het stoppen bij de 
rustplaatsen voor beroepschauffeurs 
een gevaar voor het verkeer beteken~ 
de. Eerlijk gezegd, is ons de Ieracht 
van een dergelijk argument altijd 
ontgaan. Indien dit waar was dan 
zou het ook verboden moeten zijn 
langs de weg te parkeren. Ook het 
nieuwe "bergtoerisme" zou dan die~ 
nen te worden verboden. 

De situatie te Naarden, die wij van 
zeer nabij kennen, levert naar onze 
mening voor het verkeer geen enkel 
gevaar op en het is ons dan ook 
voor alsnog niet erg duidelijk, waar~ 
om dit wachtverbod ..- waar overi~ 
gens in de praktijk. naar ons geble~ 
ken is ook niet de hand aan wordt 
gehouden ..- werd ingesteld. 

Het gaat hier om een klein stukje 
vrijheid voor de beroepsvervoerders 
en het daarvoor op te nemen, lijkt 
ons in elk geval de moeite waard. 

Op de goede 'weg 

De PTT heeft aan minister Cals 
voorgesteld per gezin niet 

meer dan één luistervergunning te 
eisen, ook als er meer dan één radio~ 
toestel in gebruik zijn. 

Vooral, aldus de argumentatie van 
de PTT, nu de laatste jar,en draag~ 
bare radiotoestellen zo zeer in trek 
zijn, bezitten vden meer radio's, het~ 
geen uiteraard moeilijk is te controle~ 
r'en. 

De PTT heeft dan ook de indruk, 
dat er weinig mensen zijn. die meer 
dan één luistervergunning hebben. 

Voorts zegt de PTT, dat de totale 
opbrengst van de luisterbijdragen 
door dit nieuwe voorstel nauwelijks 
mlnder zou worden. 

Dit voorstel lijkt ons een goede 
stap in de richting van een efficiënt 
beheer. Wellicht zou hij bestudering 
van dit voorstel ook nog eens in 
overweging kunnen worden geno~ 
men om de omslachtige wijze van in~ 
nen der luisterbijdragen af te schaf~ 
fen. 

Gentime tijd gele<kn werd van de 
zijde van het ministerie in dit ver~ 
band een toezegging gedaan. Doch 
thans hoort men er niets meer over. 
Maar wie weat, komt er ook wat dit 
betreft nog iets verheugeads •• OE 
Sus. 
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DE JACOB MAilSSTICHTING 
De heer J. H a v e r D r o e z e, kunst

IIChilder te 's-Gravenhage, schrijft ons: 

Het verzoek van de familie Maris aan 
Burgemeester en Wethouders, de stich
ting afstand te laten doen van de naam 
van JiLCob Maris. is op voorstel van Bur
gemeester en Wethouders door de Ge
meenteraad afgewezen, na een Verward 
debat van ruim twee uur. 

Het was te verwachten dat Wethouder 
Zwijndregt zijn college dat hem blijk
baar wel als autoriteit besch:JUwt, op zijn 
hand zou krijgen. Hij wist hier de ab
stracte kunst niet beter te kunnen ver
dedigen dan door een afgezaagde dood
doener. De regelmatig ieder jaar terug
kerende verontwaardiging over de toe
kenning der prijzen beschouwt hij als een 
normaal maatschappelijk verschijnsel. 

Er zijn wel fellere reacties bekend, zo
als bij de eerste Cézanne-expositie in Pa
a·ijs waarbij gendarmes aanwezig waren 
om het publiek dat met messen de doe
ken te lijf wilde, op een afstand te hou
den. Met dergelijke voorbeelden en ver
gelijkingen bewijst men niets voor het 
heden en de toekomst. 

Zij willen slechts suggestie geven: des 
te groter tegenstand nu. des te groter de 
roem later. 

De communist van Praag vond dat de 
familieleden van Maris eerder verheugd 
moesten zijn over de naam van de stich
ting dan er tegen te protesteren. Het 
werk van de Haagse school is nu geen 
cent meer waard. Jacob Marb heeft wel 
nooit iets uit te staan gehad met de ab
stracte kunst. 

Hij is vertegenwoordiger "Van het im
pressionisme dat thans volledig heeft af
gedaan. 

Ziehier nu een staaltie van communis
tische aftuiging van de echte kunst. 

Ongelooflijk dat niemand uit de verga
dering tegen deze kleinering is opgeko
men. De kunst van Jacob Maris is tijde
loos, dat wil zeggen van alle tijden. 

Hulde aan de V.V.D.-ers die tegen 
•temden; zij hadden hun houding even
wel sterker kunnen motivere:1. 

Hoe gevaarlijk 't is te vergeten dat 
kunstbeoordeling geen regeringszaak is, 
zien wij aan de treurige vergadering van 
de Gemeenteraad. waar een college van 
ambtenaren zich het recht heeft aan
gematigd kunst te beoordelen en te be
rechten. Het was eenvoudiger geweest 
om de stichting te herdopen; er is toch 
wel een naam te vinden die dwhter staat 
bij de abstracte kunst dan die van Jacob 
Maris. Voor deze stichting zoals zij reilt 
en zeilt is de naam van Jacob Maris een 
mistificatie. 

NOGMAALS: 

ABORTUS PROVOCATUS 

Dr. M. K n a p e, chirurg te Amster
dam, komt nog eens terug op de discus
sie, welke te dezer plaatse over het be
volkingsvraagstuk in het algemeen en 
over het hier vermelde onderwerp in het 
bijzonder werd gevoerd. 
. Op gevaar af eentonig te worden, wil 
1k - aldus dr. Knape - gaag nog een
maal terugkomen op het onderwerp 
Abortus provocatus naar aanleiding van 
de laatste uiteenzetting van Je heer Van 
Hasselt. 

De heer Van Hasselt meent, dat mijn 
uitspraak, dat abortus provocatus te ver
gelijken valt met moord, berust op een 
onwerkelijke gedachtenconstructie om
dat in Japan 1.700.000 gevallen van' abor
tus per jaar worden geregistreerd en in 
Rusland 70 % der zwangerschappen er
mede eindigt. 

Ik. kan hier slechts teger.in brengen, 
dat 1k zeker niet alle "Zegeningen" der 
Japanse en Russische beschavingen zou 
willen overnemen. En om het wat aan
schouwenik voor te stellen vraag ik de 
lezer zich voor te stellen 'het "Zieken
huis" (of is abattoir een betere naam) 
waar jaarlijks 1.700.000 ongeboren kinde
ren Uit de moederschoot worden verwij
de.rd, omdat wij, levenden, hen de kans 
Jliet willen geven zelf hun strijd om het 

bestaan te voeren. En verder. dat er in 
Nederland gestolen wordt, is geen reden 
diefstal wettelijk toe te staan; en zo ook 
is de wetenschap dat Rotterdam en Am
sterdam samen 1000 aborteurs tellen, 
geen reden abortus te legaliseren. 

Het voorbeeld. dat de heer van Hasselt 
aanhaalt van het 15-jarige Mulo-meisje, 
is triest, maar ik iten goede staatsbur
gers, die het levenslicht aanschouwden 
onder de zelfde omstandigheden als haar 
kind. En nogmaals als dit kind het later 
moeilijk zal krijgen. dan is daar onze po
sitieve plicht hulp te bieden en het kan 
niet juist z~in ons er af te maken door 
hem of haar van het leven te beroven, 
niet Ná maar ook niet Vóór de geboorte. 

Bovendien heb ik nog een practisch 
bezwaar. Ik verwacht dat door het !ega.. 
liseren van de abortus. het aantal zwan
gere Mulo-meisjes zeker niet zal dalen, 
maar wellicht zal stijgen, omdat men 
met de wet in de hand de ongewenste 
gevolgen van zijn verkeerde daden ge
makkelijk ongedaan kan malten, 

Tenslotte vergist de heer van Hasselt 
zich, indien hij als bezwaar tegen sterili
satie de onherroepelijkheid aanhaalt. Het 
is toch niet vol te houden, dat de onher
roepelijkheid van de steriliteit van de 
man of de vrouw groter is dan de on
herroepelijkheid van de dood van het 
kind. 

BIJDRAAIEN EN 

POLITIEKE 

KOERSWIJZIGING 

Ir. G. van Weezen beek, te Dor
drecht, lijkt het, dat de heer H. D. Lou
wes het overheersen van het Kamerdebat 
door het gezamenlijk adres der drie grote 
vakcentrales sterk overschat (we plaat
sten hierover ook een artikel van de heer 
0. Sietinga, te R'dam- Red. V. enD.). 

wat ledenverlies van zijn socialistische 
infecties genezen en daarna "liberaal" 
blijken. 

Van het Kamerdebat bleek het belang
rijkst: dat alle niet-socialistische groepe
ringen en bloc achter het Kabinet De 
Quay bleven staan, terwijl dit zijn sugges
ties over een deel der te volvoeren koers
wijziging practisch aanvaard zag. 

Men heeft van 14 tot 17 juli uitvoerig 
gesproken over het adres der drie vak
centralen, niet omdat dit zo belangrijk 
was, maar omdat Ieder gaarne zijn goede 
wil toonde. '· · 

In deze discussie bleek het vele dat niet 
werd uitgesproken heel wat belangrijker 
dan het weinige dat soms met veel woor
den gezegd werd. 

ANGKAT BARANG, 

OF: OMHANGEN? 
De heer A. W. G. Boe 1 e van Hens
b r o e k, te Amsterdam, gaat in op een 
beschrijving in het dagblad .,Trouw" van 
22 augustus, waarin vermeld wordt, hoe 
bij een expeditie in Nieuw-Guinea des 
morgens bij het verder trekken de dragers 
hun lasten gereed maken om deze om te 
hangen en dit laatste dan doen onder de 
aanwijzing: "Angkat barang". 

Waarom, zo vraagt hij, wordt hier geen 
Nederlands gesproken en hij merkt dan 
verder op: 

5 SEPTEMBER 1959 - PAG. 4 

Inlichtingen betreftende het lid

maatschap der Volkspartij voor 
Vrijheld en Democratie zijn te 
verkrijgen bij de plaatselijke 
afdelingen en bij het Algemeen 
Secretariaat: Koninginnegracht 
61, 's-Gravenhage (tel. 111 768). 

Zijn de Papoea's Maleiers? Behoren zij 
etnografisch tot Malaya? Waarom spre
ken Nederlanders de Papoea's aan in het 
Maleis, terwijl toch bekend is, dat de Pa
poea's de Indonesiërs nu niet bepaald lief
hebben? 

Men moet nu niet aankomen met het 
praatje, dat de kustbevolking er soms Ma
leisachtig uitziet en wat Maleis spreekt. 
Zou men niet hetzelfde kunnen zeggen 
van onze grensprovincies, waar resp. ook 
wel Duits en Frans . wordt gesproken? 
Spreken wij daar de mensen toe in een 
vreemde taal? 

Het is te hopen, dat minister Toxopeus, 
(die Nieuw-Guinea juist onder zijn be
heer heeft gekregen) nu eens klare wijn 
gaat schenken, waarom het Maleis op 
Nieuw-Guinea wordt bestendigd, op scho
len wordt onderwezen, enz. Is het, om de 
autochtone bevolking de opruiende radio- · 
uitzendingen uit Indonesië beter te doen 
verstaan? Dat zou verraad betekenen! 

Er zijn behalve de kwestie van de taal 
en die van de censuur, nog veel "onbe
grijpelijke" zaken tot klaarheid te bren
gen: zie o.a. "Trouw" van 22 augustus,. 
waarin gesproken wordt van ,.dr. Plat
teel's strijd voor een integer ambtenaren
korps" (!). 

Laat ons blij zijn, dat het een liberaal 
minister zal zijn - geheel vrij staand van 
politieke afspraken en pressure groepen 
- die de Nieuw-Guinea-Augiasstal zal 
reinigen, waardoor een einde zal komen 
aan veel "onfatsoen". 

Dit xal dan een creditpunt zijn voor de 
liberale g~dachte en voor de V.V.D. in het 
bijzonder, aldus onze Amsterdamse brief
schrijver. 

De heer Van Weezenbeek 10chrijf'; ver
der: 

Sinds december '58 is ons land m.i. be
zig met het ten uitvoer leggen van een 
politieke koerswijziging onder 'n hoek die 
uiteindelijk belangrijk groter dan 90 gra
den zal blijken. 

UIT DE P.ARTIJ 
Eigenlijk een omschakeling van een wat 
gecamoufleerde socialistische koers op 
een "gespreid kapitalistische" of zo men 
wil "neo kapitalistische" dan wel "volks-
kapitalistische". , 

Gezien onze politieke verhoudingen, 
moesten de groeperingen die in de afge
sloten periode in het rode zog meegingen, 
delen in de regeringsverantwoordelijk
heid voor de nieuwe koers. 

Dat betekent practisch dat er geleidelijk 
en voorzichtig moet worden bijgedraaid. 

Dezelfde voormannen kunnen niet van 
de ene dag op de andere aan al te opzien
barende koerswijziging meedoen. 

Weinig solide partijconstructies verdra
gen geen volte-face. 

Mijns inziens poogde de vakbeweging 
onder aanvoering van het N.V.V. jaren
lang verder te springen dan haar stok 
lang was. 

Dat is akelig misgelopen, zodat te ver
wachten is dat de reële vakbeweging zich 
wijselijk zal gaan beperken. 

De niet-socialistische politieke groepe
ringen zijn kennelijk reeds ontlast van de 
overdre':en invloed der vakbeweging, zij 
varen smds december '58 duidelijk een 
meer eigen en vrijere koers. 

Mijn vertrouwen in het gezond verstand 
van christelijke en r.k. arbeiders is te 
groot om een massale overgang naar het 
in verval zijnd socialisme te verwachten. 

Mogelijk zal zelfs het N.V.V. na nog 

Nieuwe afdeling Scherpenzeel 
der Partii 

Maandag, 24 augustus j.l., is tijdens een 
druk bezochte vergadering een afdeling 
Sche_J:penzeel der Partij opgericht. 

Het voorlopige bestuur is samengesteld 
als volgt: H. J. Blanken, Oosteinde 22, 
voorzitter; mevr. J. Zwaan, Dorpsstraat 
140, secretresse; W. Langenbach, Eiken
laan 26; drs. H. Antvelink, Oosteinde 95, 
allen te Scherpenzeel. 

De nieuwe afdeling is gestart met 27 
leden. 

Wij willen niet nalaten hierbij in het 
bijzonder de aandacht te vestigen op de 
voorzitter, de heer H. J., Blanken, die, 
gesteund door de spontane medewerking 
van de heer H. Hali, secretaris van de af
deling Ede onzer Partij, door zijn initia
tief en zijn activiteit, de totstandkoming 
van deze jongste afdeling der Partij mo
gelijk heeft gemaakt. 

Bestuursvergadering 
Centrale Leeuwarden 

Het bestuur van de Kamer-Centrale 
Leeuwarden der Part4j hield op 28 aug. 
j.l. zijn eerste vergadering in het nieu
we seizoen. Deze vergadering werd ge
kenmerkt door de vaste wil om van het 

Het gezins-internaat "DE VIJVERBERG" 
te 's-Gravenhage 

HEEFT VOOR HET NIEUWE SCHOOI.JAAR 

plaats voor enkele studerende jongens. 
Gaarne spoedige aanmelding. Inl.: WILLEMSTRAAT 36, TEL. 070-113572. 

,.verkiezingsloze" tijdperk gebruik te ma-' 
ken de partij-organisatie in Friesland 
krachtig te verstevigen. 

Tijdens de vergadering werden o.m. de 
volgende punten besproken: Adres van de 
Raad der Friese Beweging om adhesie te 
betuigen aan een petitionnement voor de 
spoedige afsluiting der Lauwerszee (hier
toe werd besloten); bespreking van de 
werkzaamheden van de heer Hovinga als 
regionaal propagandist; overzicht van de 
financiële toestand der Centrale en het 
nemen van maatregelen om achterstal
lige bijdragen en afdrachten binnen te 
krijgen; voorbeschouwing van de leden
vergadering der Centrale Leeuwarden -
in oktober a.s., waarin de voorzitter der 
Centrale, de heer B. C. Algra jr., regle
mentair moet aftreden en niet weer di
rect voor een verkiezing in aanmerking 
wenst te komen, zulks teneinde een snel
lere doorstroming in het bestuur der 
Centrale mogelijk te maken. 

Zitdagen Bureau voor 
Gemeentepolitiek 

in Zeeland 
Het Bureau voor Gemeentepolitiek van 

de Vereniging van Staten- en Raadsledèn 
houdt t.b.v. de in Zeeland woonachtige 
raadsleden van onze Partij zitting op 
vrijdag 11 september 1959 van 2 tot 5 uur 
in hotel "De Korenbeurs", Grote Markt 
17 te Goes. 

Speciaal t.b.v. de in Zeeuws Vlaanderen 
woonachtige raadsleden houdt het Bu
reau zitting te Axel op zaterdag 12 sep
tember a.s. van 2 tot 5 uur, in het bio
scoopgebouw "Centrum", Zeestraat 33. 

Allen, die vragen hebben op het gebied 
van de gemeentepolitiek zijn op die zit
tingen hartelijk welkom. 
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Liberale op actuele • • 
VlSle onderwijsproblemen (IX) 

Vele ouders maken 
van het 

zich • • zorgen we1n1g 
onderwijs van hun 

over,de achtergrond 
kinderen 

De bijzondere school wordt vaak niet om principiële redenen bezocht 
Niet de zo gaarne door het bijzonder onderwijs aan zich getrokken naam van ouder

I!Chool of school der ouders kenmerkt de bijzondere school. Wat dit betreft zijn er 
Ktellig honderden openbare scholen in ons land, waar de band tussen school en ouders 
veel en veel hechter is, dam. bij de meeste bijzondere scholen. 

Wanneer we constateren, dat aan zeer veel bijzondere scholen geen oudercommissie 
Is verbonden, en het schoolbestuur vaak alleen bestaat uit mensen, die al lang geen 
schoolgaande kinderen meer hebben, wordt het wel moeilijk te geloven in (\e propa
ganda van het bijzonder onderwijs, dat alleen de bijzondere school de school der 
ouders is. 

Reëler is de verklaring, dat het bijzonder onderwijs hartstochtelijk de souvereiniteit 
in eigen kring verdedigt. Zo reëel behoorde ook de handhaving te zijn van de geeste
lijke achtergrond van bet on.derwijs en de opvoeding van elke bijzondere school. 

Wanneer het bijzonder onderwijs uit
sluitend de leerlingen toeliet, waarvan de 
ouders op grond van hun levensbeschou
wing toelating vroe81en, zou de situatie 
wel heel anders zijn dan thans het geval 
is. 

Duizenden leerlingen zijn bij het bijzon
der onderwijs terecht gekomen op grond 
van andere overwegingen dan die van le
'lensbeschouwelijke. Hier was er op rede
lijke afstand geen gelegenheid tot het 
volgen van openbaar onderwijs, elders 
vonden de ouders de bijzondere school 
tUchterbij of koos men haar, omdat de 
kinlieren geen drukke verkeersweg be
hoefden over te steken. Ergens andets 
meent men, dat de bijzondere school qua 
standing van het publiek beter is dan de 
nabij gelegen openbare school en in een 
andere plaats is men teg.en de ver
nieuwing en geeft men de voorkeur aan 
traditionele onderwijsm8thoden. 

Of dit nu een aanval is op het bijzonder 
onderwijs. In genen dele. Ik spreek hier 
slechts uit, wat in de werkelijkheid zich 
herhaaldelijk manifesteert en· wat som
mige voorstanders van het bijzonder on
derwijs zonder sch;·omen toegeven. 

Nog dezer dagen had ik een gesprek 
met de rector van een bijz. protestantse 
school voor m.o. en v.h.o. in een van de 
grote steden in het westen des lands. Hij 
vertelde mij, dat hij dit jaar met acht 
eerste leerjaren aanving. "Talrijke open
bare scholen voor m.o. en v.h.o." zo legde 
hij uit, "hebben dit jaar de leerlingen een 
verklaring afgegeven, dat ze toegelaten 
konden worden tot dit onderwijs, maar de 
betreffende scholen hadden ge·en school
ruimte. Ik heb daardoor een zeer grote 
toeloop van leerlingen uit kringen van 
het openbaar onderwijs en ik schrijf 
a 11 es in". Op mijn vraag, of hij dan 
wel schoolruimte had, antwoordde hij 
glimlachend: "ruimschoots!" 

Vrijstelling van 
godsdienstonderwijs? 

Achteraf spijt het mij, dat ik hem niet 
heb gevraagd, of deze leerling.en, die ken
nelijk openbaar onderwijs hadden willen 
volgen, nu in zijn school zouden worden 
vrijgesteld van het volgen van de gods
dienstlessen en het bijwonen van de och
tendwijding.en. Dit spijt mij te meer, om
dat in het wetsontwerp van minister 
Cals een bepaling voorkomt, nl. art. 42, 
die tegen de achtergrond van hetgeen in 

r 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
rracht 81 te 'a-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding o:f het lid zijn (haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet beeft voldaan, het be
drag der contributie en o:f er ook 
gezinsleden zijn. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdeliug in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet.on
nodif leden voor onze Partij ver
loren gaan! 

BQ voorbaat onze dank. 
J 

de praktijk herhaaldelijk voorkomt wat 
eigenaardig aandoet. 

Wat is nl. het geval? De minister vreest 
waarschijnlijk, dat leerlingen, voor wie op 
redelijke afstand van hun woning geen 
inrichting voor openbaar onderwijs is, 
wel eens toelating zou kunnen worden 
geweigerd als ze daarom vroeg·en bij een 
overeenkomstige bijz. school, 

Art. 42 bepaalt nu, dat overeenkomstig 
uit de openbare kas bekostigde bijzondere 
scholen bedoelde leerlingen niet mogen 
weigeren op grond van godsdienstige ge
zindheid. Men zou zo zeggen, gedachtig 
aan het gezegde van de hierboven ge
noemde rector, dat een dergelijke vrees 
ongegrond is. Immers: men schrijft a I
I es in! 

Maar art. 42 2e lid bepaalt, dat deze 
leerlingen niet 'kunnen worden verplicht 
het godsdienstonderwijs te volgen. En 
hier komt nu voor het bijzonder onder
wijs m.i. de zeer grote moeilijkheid. 

Als men die leerlingen van het volgen 
van godsdienstonderwijs vrijstelling ver
leent, ondergraaft m.en het bestaansrecht 
van de school, die, .en dat heeft men ons 
toch jaar en dag voorgehoud.en, de sou
vereiniteit in eigen kring wenst en tege
lijkertijd als instelling met e.en bepaalde 
en bekende levensbeschouwing als ach
tergrond van onderwijs en opvoeding, 
daarvan niet kan en niet mag afwijken. 

Een zeer bekende figuur uit het bijz. 
prot. chr. kweekschoolonderwijs vertelde 
mij, dat in zijn school geen enkele leer
ling vrijstelling verkrijgt van het volgen 
van de godsdienstlessen. Naar mijn me
ning een juist standpunt. Deze directeur 
voegde er nog aan toe, dat hij ook nim
mer van die regel zou afwijken. 

En als de wet aanvaard 
wordt? 

Ik vraag mij echter af, hoe dat gaan 
moet, als het wetsontwerp-Cals wet is 
gewot·den. Het komt mij voor, dat art. 42 
2e lid een onmiddellijke aantasting is van 
de souvereiniteit in eigen kring van het 
bijzonder onderwijs. Mochten de voor
standers van het bijz. onderwijs art. 42 
ongewijzigd aanvaard·en, dan is aan de 
souvereiniteit in de eigen kring van dit 
onderwijs een einde gekomen. 

Erger is wellicht .voor dit onderwijs, 
dat dan meteen ook op zeer iosse schroe
ven is komen te staan de verklaring, dat 
het gehele onderwijs en de gehele opvoe
ding in die scholen gebaseerd zijn op een 
levensbeschouwelijke achtergrond. Ze zijn 
dan scholen geworden, waar iedere leer
ling die openbaar onderwijs had willen 
volgen, nu ook terecht kan, omdat hij de 
godsdienstlessen niet meer behoeft bij te 
wonen. 

Er zit aan deze kwestie nog een andere 
kant. 

De feiten wijzen uit, dat verscheidene 
ouders zich weinig zorgen maken over de 
achtergrond van het onderwijs, dat hun 

· kinderen volgen. Deze onverschillgheid 
t.a.v. een zo belangrijke zaak, is veront
rustend. Zij wijst op een oppervlakkig
heid, die men in onS"'Iand niet direct 30U 

verwachten. 
Een briefschrijver uit Amsterdam deelt 

mij mede, dat het hem bekend is, dat 
vele leerlingen, wier ouders qua hun po
litieke gezindheid beslist de godsdienst 
vijandig gezind zijn niettemin een bijzon
dere school, prot. chr. of katholieke be
zoeken. 

Hij vermeldt niet, of deze ouders ook 
lid van de schoolvereniging zijn, maar 
wat daarvan zij, de leerlingen zijn tot de 
bijzondere school toegelaten en zullen 
daar ongetwijfeld alle godsdienstlessen 
bijwonen en tevens ook worden onder-

wezen en opgevoed in een bepaalde 
godsdienstige richting, terwijl de ouders 
thuis zich tegen elke godsdienst verzet
ten! Er komen wonderlijke situaties voor 
in het Nederlandse onderwijs en in de 
Nederlandse onderwereld! 

Voor of tegen? 
Men heeft mij gevraagd of ik als libe

raal voorstander ben van de mammoet
wet. Mijn antwoord luidt: ja en neen. Ja, 
in zoverre hier e·en grootse en ook nood
zakelijke poging wordt ondernomen om 
eindelijk e.ens te geraken tot een sluitend 
onderwijsstelsel. Neen, omdat ik meen, 
dat het huidige wetsontwerp een groot 
aantal gevaren inhoudt voor het open
baar onderwijs. 

Ik acht deze gevaren dermate groot, 
dat ik persoonlijk op grond van mijn poli
tieke overtuiging het huidige wetsont
werp zoals het thans dus voor ons ligt, 
onaanvaardbaar acht. De minister is 
enigszins tegemoet gekomen aan de wen
sen van het bijzonder onderwijs - al ge
loof ik, dat deze tegemoetkoming veel 
geringer is, dan ze lijkt. Aan de bezwaren 
van het openbaar onderwijs is, voor zover 
ik kan nagaan, nog geen aandacht ge
schonken. Dat is zeer bedenkelijk! 

Ik heb het al eerder opgemerkt: de 

van 
weerszijden 
de grenzen 

V elen -van ons hebben in deze 
maanden over de grenzen ge
keken; het is daarmee in over-

eenstemming als wij dat ook eens in 
deze rubriek doen. 

Geregeld wordt ons toegezonden het 
Mitteilungsblatt "Was Frauen wissen 
willen" van de vrouwenorganisatie 
in de Freie Demokratische Partei in 
West-Duitsland. 

openbare school kan een goede toe
komst tegemoet gaan als men, dwz de 
voorstander van dit onderwijs, tijdig en 
bijtijds de bezwaren onderk.ent, die ook 
in dit wetsontwerp liggen, Ik krijg de in
druk, dat in onze kring niet voldoende 
wordt beseft, wat er op het spel staat. 

T.en slotte nog één opmerking, 
De mammoetwet geeft de grote lijnen 

aan en laat ruimte voor initiatief. Een 
voordeel, dat echter hier minder groot is, 
omdat te veel zaken niet voldoende wor
den geregeld. De wet is op te vele plaat
sen te vaag en te veel wordt overgelaten 
aan latere regelingen bij K.B. 

Bovendien vrees ik, gezien de vele ver
anderingen, die in de Kweekschoolwet 
nadien moesten worden aangebracht, dat 
als het wetsontwerp eenmaal wet is ge
worden, vele moeilijkheden zullen ont
staan. E·en bekend CR-afgevaardigde was 
van mening, dat we met deze wet de 
chaos instappen. Of het zo erg is, kan ik 
niet beamen, maar dat er nog veel, zeer 
veel aan dit ontwerp moet worden bijge
schaafd staat voor mij wel vast. 

In de volgende bijdrage hoop ik nadere 
aandacht te wijd,en aan enkele proble
men, die verschillende briefschrijvers on
der mijn aandacht hebben gebracht. 

J. VAN MOURIK. 

Copie voor de:a:e rubriek te :zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

Veel van de inhoud betreft speci- urteilen und erkennen lernen wol-
fiek Duitse aangelegenheden, waarbij Jen". 
de hereniging een belangrijke rol En hoe is het bij ons? 
speelt. Misschien noemt men dat niet Over de mannen praten wij in dit 
eens: over de grenzen kijken. hoekje niet; die moeten maar elders 

Zij doen dat echter wel in een stuk in dit blad de vraag naar eer en ge-
van Frau Liselote Funcke MdL over weten beantwoorden. 
het vrouwenkiesrecht, of juister, het Hoe het bij de vrouwen is, dat we-
ontbreken van het vrouwenkiesrecht ten wij maar al te goed. Het is im· 
in Zwitserland, onder de titel: Die De- mers een van de redenen van het 
mokratie lebt von der Urteilsreife bestaan van onze vrouwenorganisa-
ihrer Bürger". tie? 

Dit stuk is geschreven naar aanlei- Er is een handjevol werkelijk poli-
ding van een discussie met een (man- tiek-actieve vrouwen; er is een wat 
nelijke!) schrijver in een ander blad. grotere groep met belangstelling; 

Wij hebben de andere artikelen niet maar wat is dat tegenover de vele ve· 
gelezen, maar de man schijnt er in len, die van politiek helemaal niets 
dit geval bezwaar tegen te hebben, afweten en er de meest zonderlinge 
dat de vrouwen over de grenzen kij- ideeën over op na houden? 
ken, d.w.z. dat zij zich interesseren Haar moeten wij bereiken en prohe-
voor het vrouwenkiesrecht in een ren een beetje wegwijs temaken. Maar 
ander land, in casu Zwitserland. Dat hoe bereik je iemand, die bij het ho-
gaat haar niets aan, vindt hij en hier- ren van het woord politiek alleen al 
tegen protesteert Frau Funcke, die wegrent? Toch zulen wij het opnieuw 
zegt, dat geestelijke stromingen geen moeten proberen en ons niet moeten 
halt houden bij de grenzen. laten ontmoedigen, dat vooral niet! 

Het belangrijkste uit het stuk vin- Het is inderdaad een "entscheiden-
den wij het argument, dat de schrij- de Frage der Demokratie". Dernocra-
ver de eidgenössischen Männern in de tie veronderstelt de belangstelling, het 
mond legt:: "mangelndes politisches meeleven, het meedoen van de men-
Interesse und mangelnde politische sen. Het houdt in: mede-verantwoor-
Aktiviteit der Frauen", delijkheid en die is niet mogelijk zon-

Frau Funcke schrijft hierover: der enig begrip van datgene waarom 
"Hier fängt in der Tat die Frage an, het gaat en zonder enige inspanning 
den Rahmen eines innerschweizer om dat begrip te verkrijgen. Wij zul-
Problems zu sprengen und wird zu len dat bij ons zelf moeten zien op te 
einer entscheidenden Frage der Demo- voeren en bij anderen zien te wek-
kratie überhaupt. Wenn politische An- ken. 
teilnahme und Aktivität zum Maszs- Nu wij weer aan het begin van een 
tab des 'Nahlrechts gemacht würden nieuw werkseizoen staan, lijkt ons het 
dann würde die Zahl der Wahlbe- bovenstaande een goed Leitmotiv, (om 
rechtigten auch in Deutschland gans nog eens Duits te gebruiken, dat wij 
erheblich schwinden, und es möchte deze zomer zoveel om ons heen hoor-
schon s,phwer sein zu beweisen, dass den). 
dieser Wählerschwund nur bei den Wij en allen, moeten er naar stre-
Frauen eintritt. Hier gäbe es Einiges ven de democratie waard te zijn. 
zum Nachdenken für Menschen, die J. H. S. 

'-------------------------------J 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 5 SEPTEMBER 1959- PAG. 6 

..................................................................................................................................................................... 
i i 

i I 
1 STUDIE-CONFERENTIE 1 
f VAN DE i 
: i i VERENIGING VAN STATEN- EN RAADSLEDEN j 
: i I van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, i 
• i 
:.· i • te houden op ZATERDAG 10 en ZONDAG 11 OKTOBER 1959 in het conferentie-oord .,WOUDSCHOTEN" te ZEIST. i 

I i 

I ZATERDAG 10 OKTOBER AG E ~4~ ~: i 
i 16.00 uur: 

Opening door de voorzitter der Vereniging. 

16.15 uur: 

"Bovengemeentelijke Organen", door prof. mr. P.J. Oud, 
voorzitter van de V.V.D. 

Gemeenschappelijke avondmaaltijd. 

20.00 uur: 

"Salariëring van de ambtenaar; taakanalyse en merit
rating", door mr. H. van Riel, lid van het CoBege van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

Na de inleidingen zal gelegenheid bestaan tot het stellen 
van vragen. 

ZONDAG 11 OKTOBER 

9.30 uur: 

Morgenwijding door de heer G. A. de Ridder, 
ganger van de Protestantenbond te Beilen. 

10.30 uur: 

oud-voor-

Forum ter beantwoording van vragen over het verlenen 
van subsidies door provincie en gemeente. 
Het forum zal staan onder leiding van mevrouw dra. J. F. 
Schouwenaar-Franssen te Bilthoven, lid van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal en voorzitster van de Cultu
rele Commissie van de V.V.D. 

De leden van het forum zijn: mevrouw mr. E. Veder-Smit, 
wethouder van de gemeente Zeist; 

de heer K. H. Brandt, directeur van het Bureau voor Ge
meentepolitiek van de Vereniging van Staten- en Raads
leden te 's-Gravenhage; 

de heer R. Th. J. Ie Cavelier, voorzitter van de V.V.D.
gemeenteraadsfractie te Amsterdam; 

de heer mr. L. J. F. Wijsenbeek, directeur van de Dienst 
voor Schone Kunsten te 's-Gravenhage. 

Desgewenst kunnen schriftelijke vragen uiterlijk tot maan
dag 5 oktober a.s. worden ingezonden bij het Secretariaat 
der Vereniging, Koninginnegracht 61 te 's-Gravenhage. 

Voortzetting van het forum. 

+ 15.00 uur: 
Sluiting. 

N.B. De kosten bedragen: 

f 12.- per persoon voor de gehele conferentie. 

Indien men niet de gehele conferentie bijwoont gelden de 
volgende afzonderlijke prijzen: 

f 5.25 voor de gemeenschappelijke avondmaaltijd op 
zaterdag; 

f 5.50 voor logies en ontbijt; 

f 3.50 voor de gemeenschappelijke koffiemaaltijd op 
zondag. 

Aanmeldingen door overschrijving van het betreffende 
bedrag op postgiro no. 68500 ten name van de firma R. 
Mees en Zoonen te 's-Gravenhage, onder vermelding "Stu
die-conferentie Woudschoten Vereniging van Staten- en 
Raadsleden". 

Indien U zich slechts voor een gedeelte der 
opgeeft, dient U tevens te vermelden welk 
wenst mede te maken. 

Vervoer 

conferentie 
gedeelte U 

Vanaf het station Utrecht bestaat een busverbinding met 
.. Woudschoten" (de Veenendaalse bus van de firma Wed. 
A.W. de Haas, welke is gestationeerd recht tegenover het 
station Utrecht). Deze bussen vertrekken tien minuten 
over het hele uur uit Utrecht en hebben bij het conferentie
oord "Woudschoten" een halte-plaats. Duur van de rit 
pl.m. een half uur. Voor extra bussen zal worden zorg
gedragen. 

Ter informatie van de deelnemers, die per auto komen, 
diene dat "Woudschoten" gelegen is aan de oude weg 
Utrecht-Arn~~m (over Woudenberg/Scherpenzeel). 
Komende uit de richting Utrecht dient men in Zeist 
dus richting Woudenberg/Scherpenzeel te rijden. Onge· 
veer 4 km na deze splitsing bevindt zich aan de rechter-

I 
zijde van de weg de afsplitsing naar het conferentieoord, 
aangegeven door een gedeeltelijk in de bomen verscholen I GemeenschappeHjke koffiemaaltijd. bord met het woord ,.Woudschoten". • 

~ ................................................................................................................................................................ ! 
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,")Maak de V. V.D. sterk!!" 
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Bij het optreden 

Zaterdag 12 sept. 1959 - No. 552 

Minder promoties 
een gevaar 

<Zie pag. 3> 

de • nieuwe 
• • mJnister van Defensie 

Zlvaar en verantwoordelijk nrnbt, waarin gewichtige beslissingen 
zl(llen mo..eten worden, genomen 

Preefes vijf weken na h~t aftreden van 
minister Van den Bergh is in de vakature 

aan Defensie voorzien door de benoeming van 
onze geestverwant, ir. S. H. V i s s e r te 
Wassenaar. 

Het verheugt ons, dat in deze belangrijke 
vakature op aanmerkelijk korter termijn kon 
worden voorzien dan in vele andere gevallen 
van tussentijds aftreden zowel voor als na de 
laatste wereldoorlog het geval is geweest. 

Op 27 augustus, dus een week voordat de 
benoeming van de nieuwe bewi11dsr.p.an weru 
aangekondigd, gaf de "Nieuwe Rotterdamse 
Courant" in een hoofdartikel uiting van haar 
verontrusting over het nog niet vervuJd zijn van 
de vakature en over het "falen in deze kwestie 
van het liberale element in onze natie". 

Het "Algemeen Handelsblad", dat op 1 sep
tember aan het hier en daar betoonde ongeduld 
een beschouwing wijdde en meende te weten, 
dat waarschijnlijk wel vóór de Prinsjesdag in 
deze vakature zou zijn voorzien, herinnerde 
hiertegenover aan vroegere gevallen van lan
gere duur en "Het Vaderland" betoogde in een 
nabeschouwing over de nieuwe benoeming (5 
september), dat ·men toch moeilijk kon zeggen, 
dat het voorzien in een plotseling ontstane 
ministersvakature te lang duurt als daarmede 
ruim een maand is gemoeid. 

Wij geloven, dat beide laatstgenoemde bladen 
de redelijkheid aan hun zijde hadden, maar zijn 
gaarne bereid, de bij de N.R.Crt. op een bepaald 
ogenblik gevoelde verontrusting over een 
mogelijk te lang slepend blijven van deze vaka
ture, ernstig te nemen. 

Die bereidheid kunnen wij tot onze spijt 
echter niet opbrengen tegenover "Het Parool" 
en "Het Vrije Volk", wier ontijdig en kunst
mati ". ach en wee geroep over "geschokt pres-o . 
tige" en over het daardoor "gedaalde aanzien 
van Nederland in de kring van de NATO
bondgenoten" al te duidelijk door zucht naar 
oppositie-om-de-oppositie werd ingegeven. 

* * 

Na het afkomen van de benoeming van 
ir. Visser toonde de N.R.Crt. zich te

vreden, al maakte zij de psychologisch in dit 
verband wel interessante rekenfout, dat zij 
meende, dat het "liberaal tekort" in het Kabinet 
nu dus "na zeven weken zoeken" was aan
gezuiverd. 

Aan die tevredenheid gaf het Rotterdamse 
orgaan uiting in deze bewoordingen: 

Elke benoeming van een nieuwe minister is 
ee~ experiment. Wie de benoeming bevordert, 
zal er positieve verwachtingen van hebben. De 
toeschouwer zal ook verwachtingen kunnen 

hebbe'n, goede of slechte. Wij zien in de persoon 
van ir. S.H. Visser, die nu in het Rotterdamse 
hotel aan het Plein (dit slaat op de historische 
afkomst van het gebouw aan het Plein, waar 
Defensie is gevestigd- Red. V. enD.) komt te 
zetelen, geen reden om slechte verwachtingen 
te hebben; hetgeen de toeschouwer niet altijd 
van elke nieuwe minister, ook in het zittende 
Kabinet, zal hebben kunnen denken. 

"Minister Visser heeft veelzijdig en positief 
werk achter de rug; hij heeft ervaring - ook 

Ir. S.H. Visser 

internationaal- op het gebied van organisatie 
en bestuur. Hij heeft ook meer dan eens blijk 
gegeven, zich een eigen oordeel over politieke 
kwesties te kunnen vormen". 

Met deze rustige beschouwing kunnen wij 
ons verenigen. 

Iedere nieuwe minister, in het bijzonder wan
neer hij voor de eerste maal in zijn leven i~ deze 
functie optreedt, vormt op dat ogenbhk als 
zodanig nu eenmaal een onbeschreven blad. 
V oor zulk een gloednieuwe Excellentie geldt 
zeker het bekende: "Let op mijn daden". 

Ir. Visser was geen onbekende in de kring 
van onze V.V.D. en is vóór de oorlog o.a. secre
taris geweest van de Kamercentrale Leiden 
van de Liberale Staatspartij. 

V oor hetgeen hij zelf over zijn levensloop en 
zijn opvattingen vertelde, verwijzen wij naar 
elders in dit blad. 

* * 

Anders dan wanneer een Kabinetsforma
teur aan het werk is, wordt over het 

polsen van kandidaten bij een tussentijds ont-

stane vakature in het algemeen weinig of niets 
bekend. Dat is ook thans het geval geweest. 

Volgens sommige persorganen zouden enige 
andere gepolste kandidaten uit liberale kring 
in de tussenliggende weken hebben bedankt; 
juist andersom, hebben anderen verwondering 
te kennen gegeven, dat bepaalde weer andere 
mogelijke kandidaten niet zouden zijn 
gevraagd. 

Dat alles is echter .zuiver speculatief. Het 
aantal personen, dat geacht kan worden vol
ledig op de hoogte te zijn van de pogingen, 
_welke in die vijf weken zijn geschied om tot een 
0~ ltórne>l, jq ongetwijfeld uiiersL 
beperkt. 

De staatsburger-outsider ziet alleen het eind
resultaat. Ir. Visser heeft, desgevraagd, zich 
bereid verklaard de ministerpost aan Defensie 
te aanvaarden en er zal wel niemand zijn, die 
de zwaarte en verantwoordelijkheid van dit 
ambt niet beseft. 

Naast de meer vaktechnische vraagstukken, 
waarin hij een grote steun zal hebben aan zijn 
zeer deskundige staatssecretarissen zullen ge• 
wichtige problemen van meer algemeen• 
politieke aard als de aanvaardbare hoogte der 
defensie-uitgaven en de duur van de diensttijd 
zijn aandacht en uiteindelijke beslissing, in het 
kader van het algemeen regeringsbeleid, 
vereisen. 

* * 

Het zal niet a l t ij d mogelijk zijn, die 
beslissingen te nemen, welke op het 

eerste gezicht het meest populair zullen zijn. 

Juist dan zijn het de persoonlijkheid van de 
minister en de mate, waarin hij het algemeen 
vertrouwen in zijn beleid bij volksvertegen
woordiging en volk weet te vestigen, welke die 
maatregelen toch als een onvermijdelijkheid 
door de grote meerderheid zullen kunnen doen 
aanvaarden. 

Wij wensen de ons geestwante bewindsman 
op zijn hoogst verantwoordelijke post gaarne 
toe, dat hij daarin inderdaad zal slagen en dat 
ook z ij n arbeid land en volk ten goede moge 
komen. A.W.A. 

AnENTIE AnENTIE 

luistert op vriidag 18 september van 
19.20 tot 19.30 uur over de zender 
Hilversum 11 (298 m) naar ,.DE STEM 
VAN DE V.V.D." 

Spreker: Prof. mr. P. J. Oud. 
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Tegenstellingen duidelijk openbaar geworden! 
Het verschil tussen de anti-re·volutionair en de liberaal 

Mijn artikel in "Vrijheid en Democratie" over de historische week in het nummer 
van 8 augustus j.l. heeft o.a. Poarteboer aanleiding gegeven tot een uitvoerige repliek 
in .,Ons Friese Platteland" van 19 augustus j.l., orgaan van de Chr. Boeren- en 
Tuindersbond voor Friesland. 

Het blijkt Poarteboer hier onmogelijk, 
aan te voelen de beginselnoodzaak, die 
ouders noopt hun kinderen naar de open
bare school te zenden, al achten zij zich
zelf ook gelovige Christenen te zijn. Juist 
uit het feit, dat zij in deze wereld worden 
geconfronteerd met een grote verschei
denheid van oprechte overtuigingen aan
gaande de diepste levenswaarden, trekken 
zij, evenals mijn vrouw en ik dat deden, 
de conclusie, dàt zij die wereld moeten ne
men zoals ze is en moeten uitgaan van de 
gedachte, eens neergelegd in_e_fn Engels 
versje: "Uw volk, o God, Uw volk is goed 
genoeg voor mij". 

Poarteboer is een landbouwer, die zijn gehele leven geboerd heeft voor de poorten 
yan Leeuwarden en die ook op journalistiek terrein zich een uitstekende reputatie 
heeft opgebouwd. 

In dit artikel van Poarteboer nu komt een zin voor, welke heel duidelijk onderstreept, 
waarom hij anti-revolutionair is en ik liberaal ben. Hij schrijft toch: "- en wat dbet 
het warm aan - dat hij (schrijver dezes) voor de toekomst vertrouwt op de boodschap 
van Gods reddende en ontfermende liefde "voor alle tijden en volken", maar het verkilt 
weer als hij het verwacht. van "trouw zijn aan het beste wat in ons is"." 

Hierin wordt de tegenstelling tussen ons 
beiden en in wijder verband tussen vrij
zinnig en gereformeerd, tussen liberaal en 
anti-revolutionair wel heel duidelijk ge
uit. In mijn artikel toch heb ik gezegd, 
dat de mens, welke overtuiging hij ook 
nastreeft en hoe zijn arbeid ook gericht 
is, trouw moet blijven aan het beste wat 
in hem is. 

Nu is het zo, dat ik mij geen andere bron 
van innerlijke bewustwording en overtui

. ging kan denken dan die, welke gevoeld 
wordt in het diepst van ons gemoed, 
waar het geheimenis van een eigen over
tuiging wordt geboren. Ik spreek van een 
mysterie en voor hen, die geloven, is dit 
de plaats waar God iets van zijn waarheid 
doet zien en aan welke waarheid zij zich 
dan vast kunnen houden. 

Nu staan wij evenwel voor het raadsel 
- en ik zou willen zeggen het grote en 
onoplosbare mysterie - dat vanuit het 
diepst van het menselijk gemoed geheel 
verschillende inzichten openbaar worden, 
die zich uiten in verschillende vormen 
van Christelijk belijden, in humanisme 
en atheïsme en in andere grote wereld
godsdiensten, zoals het mohammedanis
me e.a. 

Voor dit mysterie nu houd ik zonder 
mee< llalt, Ik wil trachten te staan voor 
hetgeen ik zelf als inzicht heb ontvangen, 
maar ik weet geen enkele instantie, die ik 
in laat3tC dUnleg tut r·echter kan zien 
over wat een ander of ik zelf als waar
heid heb aanschouwd. Daarom ben ik nu 
liberaal, omdat ik het recht erkend wil 
zien, dat ieder mens, voor zover zijn 
overtuiging het kenmerk der achtbaar
heid niet mist, vrij moet zijn te beleven 
en te ontwikkelen wat hij in zichzelf vond. 
Wanneer nu aan dit liberale grond
beginsel zich paart overeenstemming van 
inzicht over de belangrijkste concrete 
politieke vraagstukken, dan kan ik met 
die anderen gaan samenwerken in de 
.Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

Naar het beginsel van deze partij is 
ieder daar welkom, die naast deze over
eenstemming van inzichten het onver
vreemdbaar recht van de mens van zijn 
eigen overtuiging erkent en die mens 
daarin volkomen als gelijkberechtigde 
naast zich zelf wil aanvaarden bij het 
verwerkelijken van een concrete liberale 
politiek. 

Ook na vele gesprekken met aanhangers 
van orthodoxe en katholieke geloofsop
vattingen en o9k met Poarteboer zelf, 
is het mij altijd een raadsel gebleven, hoe 
zij dit moment van innerlijke aanschou
wing van hun waarheid, dat ook zij 
moeten hebben gekend, kunnen absolu
teren tot het bezitten van een waarheid 
voor alle mensen en alle tijden onver
anderlijk. Want Poarteboer is toch ook 
in zijn overtuiging trouw aan het beste 
wat in hem is, maar op de een of andere 
wijze laat hij dit moment achter zich en 
verabsoluteert hij zijn waarheid tot de 
Waarheid, al verlegt hij dan dat inner
lijk aanschouwen weer naar een toets
steen buiten hem, n.l. de Heilige Schrift 
en wat hij meent daaraan aan geloofs
normen te kunnen ontlenen. 

Voor een raadsel 

Zoals gezegd, ik sta hier voor een raad
sel, omdat ik mij niet kan onttrekken aan 
de gedachte, dat de mens zich hier -
door het in zich geopenbaarde te ver
absoluteren tot het algemeen geldige - in 
zekere zin boven God plaatst en zich 
dreigt schuldig te maken aan wat Vondel 
eens heeft gezegd: "Zich te vermeten het 
beter dan de Heer te weten". 

Zelf steunende op hetgeen ik heb ont
vangen, kan ik daaraan geen norm ont
lenen om te veroordelen en als ongeldig 
te bestempelen hetgeen anderen hebben 
ontvangen; ik kan slechts buigen voor 
dit mysterie van de veelsoortige open
baring in mensenharten en voor mij de 
~plossing daarvan overlaten aan God. 

Ik meen, dat in het bovenstaande het 
fundamentele onderscheid van het libe
rale en het anti-revolutionaire denken 
duidelijk kan worden onderkend. 

Dit geheel verschillende uitgangspunt 
leidt ook tot een geheel verschillende le
venshouding. Dit komt bijvoorbeeld tot 
uiting wanneer Poarteboer vertelt, dat 
men in onze kringen "Ot en Sien" nog 
steeds onverdeeld naar de openbare school 
wil hebben. Wat zeggen wil, dat zij de 
kinderen het beste dat hun te geven is, 
willen onthouden, ongeacht de smaad 
Christus aangedaan, wanneer Zijn Naam 
niet meer genoemd mag worden" 

Zij willen hun kinderen groot laten wor
den in de samenleving zoals die rondom 
hen bestaat, met de kinderen van hen, met 
wie voor hun besef God hen in één en 
hetzelfde volk plaatste. Zij willen zelf met 
hun kerken en andere verbanden de kin
deren trachten openheid te geven voor de 
godsdienstige overtuiging, die de hunne 
is, maar zij willen dit doen met grote eer
bied voor de mogelijkheid, dat God ook in 
hun kinderen weer iets anders kan leggen 
dan zij zelf ontvingen. Zo hebben deze 
ouders op Gods stafkaart voor het leven 
in Zijn dienst een ander veldtochtsplan 
uitgestippeld dan in de kringen van Paar
teboer vanzelfsprekend wordt geacht, 
maar Poarteboer mag daarom niet con-

H. G·ERRITZEN 
HERENMODE 

Laan van Meerdervoort 280a ·Gevers Deynootpl. 9 
Den Haag 

~ 
4rrow Shirts à 119.~5 
verkrijgbaar in 3 mouwlengtes 

Deze Bu.r,ger 
is blij, blij, blij dat we het ploegje weer compleet hebben: 

Oh, the galZant Fisher's life! 
It is the best of any; 

't is full of pleasure, void of strife 
and 't is bcloved by many 

Het was maar niets met die éne lege stoel. 
Ik weet niet of u dat óók hebt, maar als ik aan een tafel zit met 

een gezelschap en één stoel blijft leeg, dan maakt mij dat onrustig. 
Een duidelijke lacune, aan tafel, in een gebit, in een ministerie, geeft 
mij de zenuwen. 

Dat zelfde gevoel heb ik wekenlang gehad in mijn staatsburgerl~jke 
zenuwstelsel. Iets van de missing link. Iets van incompleetheid. Van 
"u hebt goed praten, maar er ontbreekt toch wat aan". 

Nu weet ik wel, dat Jan Onze Man voor die opening op schildwacht 
stond en dat de generaal en de kapitein vlak achter hem stonden, maar 
ad interim blijft ad interim; het is een noodvulling die je blijft 
proeven totdat de zaak definitief geplombeerd is. 

Het kan best zijn, dat u het niet zo geproefd hebt, maar ik wél. 
En u hebt misschien met volle teugen van die mooie zomer genoten. 
voor mij was het maar een halve vreugde in de zon te zitten zonder 
een reguliere minister van defensie in de rug. ' 

Trouwens. de spanning wie het zou worden, viel mij ook iedere dag 
zwaarder. Ik keek àl maar rond in het kringetje liberale generalen en 
ik moet eerlijk zeggen, dat ik geen ogenblik aan wachtmeesters heb 
gedacht. 

Zelf heb ik het nooit verder gebracht dan dienstplichtig soldaat bij 
de. verbindingsafeleZing H.R.I., gelegerd in de Morspoortkazerne te 
Letden: Daarom kan ik het zo aanvoelen, dat de heer Visser zich geen 
ogenbltk bedacht heeft, want er moet iets opwindends inzitten van 
wachtmeester met één stap boven alle generaals te komen. 

In ieder geval: ons ploegje oppermannen is weer. compleet. 
Tot heil van 't vaderland en tot niet ge1·inge vreugde van 

-

eluderen, dat dit uit een mind"re \'erant
woordelijkheid voor de zedelijke "n ;;ods
dienstige vorming van hun kindel.·en zou 
voortvloeien of in een minder volstrekte 
gehoorzaamheid aan het beste wat in hun 
is, nl. een onderkende richtlijn van God. 

Opengebroken heelal 

Tenslotte wil ik de door mij gr,bruikte 
uitdrukking, n.l. die van het "opengebro
ken heelal" nog even nader verduidelij~ 
ken. Ik kan met Poarteboer instemmen, 
wanneer hij aanvoert, dat het ontzaglijke 
menselijke kennen en kunnen van deze 
t~id aan de fundamentele waarheden van 
het geloof niets verandert, maar wel lJen 
ik van mening, dat in de harten van vele 
gelovigen nog een zeer eenvoudige, om 
niet te zeggen primitieve voorstelling 
heerst van een hemel boven ons en een 
hel beneden ons. Door dit opengelJroken 
heelal wordt dit beeld verstoord en het is 
voor mij de vraag of het bij een verstoring 
van het beeld alleen zal blijven en of de 
realiteiten .van hemel en hel niet in het 
besef van velen aan kracht zullen inboe
ten. Daarbij zou ook wel eens kunnen 
blijken, dat vele Christelijke kerken in het 
verleden te veel getracht hebben de ge
lovigen door vrees voor de hel hun poor
ten binnen te drijven en te weinigen heb
ben gewonnen door de kracht van de lief
de. 

Ik geloof dat men deze ontwikkelings
mogelijkheden niet moet ondersehatten 
en dat ook hier het Vrijzinnig Protestan
tisme baanbrekend werk heeft verricht 
door te trachten een geloefsbezit te hand
haven en te ontwikkelen, waarin deze bei~ 
de elementen van vrees voor straf en 
hoop op loon wat minder duidelijk in het 
godsdienstig ethos op de voorgrond tre
den. 

ledere gelovige groep die tot een zekere 
consoliditeit wil komen, moet in waarden 
en begrippen vastleggen, wat de hoofdin
houd van haar geloof is, opdat de geest
verwant wete of hij zich binnen deze 
groep thuis kan gevoelen. 

In de kringen van het vrijzinnige Chris
tendom heeft men dit ook trachten te 
doen, zij het met een uiterste ruimheid en 
voorzichtigheid. In de beginselverklaring 
van het Vrijzinnig Protestantisme wordt 
gezegd, dat er even zovele aanschouwin
gen van de dood zijn als er gelovigen zijn, 
maar dat men in deze kringen het eens is 
over het feit, dat God macht heeft over de 
dood. Men ziet dus hier, dat het denken 
over het hiernamaals heel wat minder ge
detailleerd is dan in andere kringen van 
het Christendom; het zou wel eens kun
nen zijn, dat het voor het Christendom 
van grote waarde is, pat er een groep ge
lovigen is, die blijft staan op het funda
ment van Gods barmhartigheid met men
sen en van de openbaring daarvan in Je
zus Christus en die de moed heeft over 
het hiernamaals in sobere woorden zijn 
overtuiging te uiten. 

Ik hoop in het bovenstaande een bij
drage te hebben geleverd, niet om de over
tuiging van Poarteboer en de zijnen om te 
buigen, maar wel om de mijne en de onze 
te verdedigen. 

H. D. LOUWES 
-------------·------
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* u.an WEEK to.t WEEK * 
Minder promoties een 
gevaar (I) 

Onlangs heeft de Volkskrant gewezen op 
een publikatie van dr. P.M. L. Tammes 

in het "Correspondentieblad voor hogere amb
tenaren". 

In genoemd periodiek wijst de heer Tammes 
op de hoge kosten voor de uitgave van een 
proefschrift, die een oorzaak vormen van het 
teruglopen van het aantal promoties. Een 
proefschrift van 100 bladzijden kost 2400 tot 
3000 gulden. "Voor jonge onderzoekers is het 
vaak niet mogelijk een dergelijk bedrag op te 
brengen, te meer daar deze kosten fiscaal niet 
aftrekbaar zijn", aldus betoogt schrijver. 

Een rapport van het Prins Bernhardfonds 
heeft reeds eerder vastgesteld, dat de achter
uitgang van het aantal promoties sinds 1939 
belangrijk wordt beïnvloed door de gestegen 
drukkosten. De meerderheid van de promo
vendi komt uit groepen, die afhankelijk zijn 
van een vast en middelmatig salaris. 

Uit een enquête is toen gebleken, dat de 
kosten betaald worden uit spaargeld ( 43%) , 
subsidie (3%), giften (187b), leningen (247;;) 
en andere bronnen (12 ()ó). 

* * * 
Minder promoties een 
gevaar (II) 

Dr. Tammes wijst verder op de pleidooien, 
die in de laatste jaren werden gevoerd 

om hierin verandering te brengen. Prof. Joh. 
W esterdijk zei: "Welk land in Europa, behalve 
Nederland dacht er ooit aan onze zeer uitge
breide proefschriften op kosten van de student 
te laten drukken?" 

Prof. De Jongh uit Leiden bepleitte bij de 
rectoraatsoverdracht van 1958, dat ook pubU
katies van artikelen in een tijdschrift voor de 
doctorstitel zouden kunnen gelden. De Amster
damse prof. Woerdeman was voor minder 
dikke dissertaties, evenals de Leidse professor 
Bok. Prof. Clay in Amsterdam drukte de kosten 
van zijn leerlingen door hen een offset-instal
latie ter beschikking te stellen. 

Ook de vertaalkosten blijken een grote han
dicap te zijn. Een beroepsvertaler rekent 
ongeveer vier cent per woord. De mogelijk
heden tot het verkrijgen van een beurs of gift 
zijn betrekkelijk gering. Het ministerie van 
Onderwijs verstrekt die alleen bij bijzonder 
belangrijke proefschriften. Sommigen zijn in 
de gelukkige omstandigheid, dat zij een proef
schrift kunnen uitgeven als publikatie van het 
instituut, waaraan zij werken. 

De gehele ontwikkeling gaat op het ogenblik 
in de richting van kortere wetenschappelijke 
publikaties. Het ligt voor de hand, deze tendens 
ook te laten doordringen in de proefschriften, 
aldus dr. Tammes. Ook aan de promovendus 
is aan te bevelen, dat hij zijn publikatie efficiënt 
inricht en verzorgt overeenkomstig moderne 
opvattingen. 

* * * 
Verlichting in de 
fiscale sector 

De Volkskrant heeft aan het bovenstaande 
een kort hoofdartikel gewijd, waarin 

o.m. wordt geconstateerd, dat de bepaling, dat 
jonge onderzoekers de hoge kosten voor de 
uitgave van een proefschrift fiscaal niet kun
nen aftrekken, duidelijk in een verkeerde 
richting werkt. De drukkosten stijgen, het 
aantal promoties loopt terug. 

. Waarschijnlijk, aldus het blad, spelen ook 

andere factoren bij die achteruitgang een rol. 
Juist hierin ziet het een reden te meer om 
althans die barrières weg te nemen, die direct 
te beïnvloeden zijn. 

Proefschriften, d.w.z.: studies, waarmee 
jonge academici een proeve afleggen van hun 
wetenschappelijke bekwaamheid en op grond 
waarvan zij dan een doctorstitel verwerven, zijn 
voor de ontwikkeling van het wetenschappelijk 
leven van uitzonderlijke waarde. 

Het blad wijst verder op een, van oud-minis
ter Hofstra niet meer aan bod gekomen voor
stel tot het openen van een mogelijkheid tot 
het aftrekken van die studiekosten, die dienen 
om bestaande kennis uit te breiden en te ver
diepen. Het zou toe te juichen zijn, aldus de 
Volkskrant, indien het nieuwe kabinet deze 
gedachte zou overnemen en daarbij vooral 
maatregelen zou treffen, die tot het gemakke
lijker schrijven en uitgeven van proefschriften 
zouden leiden. Het zou, aldus het blad, in dub
bele zin, de belasting kunnen verlichten. En 
promotie betekenen, eveneens in dubbele zin. 

* * * 

Nationaal belang 

Wij zijn op deze zaak wat uitvoerig 
ingegaan, omdat wij haar uitermate 

belangrijk achten. Niet alleen voor de personen, 
die graag hun academische studie afgerond 
willen zien met de doctorstitel, maar vooral 
voor de moderne nationale samenleving, die 
steeds meer gebaat is met en afhankelijk van 
een voldoende wetenschappelijke fundering in 
de ruimste zin van het woord. 

Een natie, die zijn wetenschappelijk poten
tieel verwaarloost, het althans niet stimuleort, 
draait de wijzers van de klok terug. Zij schaadt 
de expansiemogelijkheden van haar industrie 
en handel en ook haar militaire defensieve 
positie. 

Dit geldt in deze tijd te meer, nu Rusland 
met zijn cadaverdiscipline - hoe men daar 
overigens ook over denken moge - streeft 
naar een wetenschappelijke top, die zij in dienst 
stelt van agressie tegen de vrije wereld. 

Daarom is dit probleem zo belangrijk. 
Het advies, dat de proefschriften korter en 

bondiger van inhoud dienen te zijn, is in zekere 
zin een slag in de lucht. Natuurlijk moeten zij 
kort en bondig zijn. Dit is een kwestie van 
wetenschappelijke efficiency en heeft met de 
kostenfactor als zodanig slechts indirect iets 
te maken. 

Waar het om gaat is, dat wij ons intellect 
stimuleren tot het doen van onderzoekingen. 
Een verlichting in de fiscale sfeer, zoals de 
Volkskrant die voorstelt, lijkt ons een aan
vaardbare mogelijkheid. 

Nogmaals, men denke over deze zaken niet 
te licht. Want ook de natie, die wetenschappe
lijk indut, kon wel eens onder erg benauwende 
omstandigheden wakker worden. 

* * * 

Geen socialistische vat meer 
op de jongeren (I) 

Onder het opschrift "Nieuwe Wegen" ver
scheen onlangs in het Vrije Volk een 

merkwaardig hoofdartikeltje, waarin wordt 
geconstateerd, dat zich in de jeugdbeweging 
grote veranderingen voltrekken. 

"De vorm, die de jeugdbeweging in de eerste 
helft van deze eeuw had gevonden, blijkt niet 
meer te voldoen voor de tweede helft", aldus 
het Vrije Volk en het blad vervolgt: 

"Wel werden de oude organisaties na de 
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bevrijding weer opgericht. Maar zij pakten niet 
meer. De jeugd, die nu volwassen wordt, heeft 
óf behoefte aan andere vormen en andere 
organisaties, óf helemaal geen behoefte meer 
aan eigen organisaties. Dat kan ook. De organi· 
satie, die destijds vooraan heeft gestaan in de 
strijd voor nieuwe vormen en nieuwe ideeën, 
de AJC, heeft de consequenties getrokken. Zij 
doekte het oude huis op. En zij is het avontuur 
tegemoet gegaan, op zoek naar nieuwe vormen 
óf geen vormen. 

De jongerenorganisatie van de Partij van de 
Arbeid heeft eveneens een eind aan zichzelf 
gemaakt. Omdat de politiek geïnteresseerde 
jonge socialisten geen behoefte meer hadden 
aan een organisatie, die of wel de Partij van de 
Arbeid in het jong nadeed, of wel deze partij 
als vernieuwer beoogde te verjongen en te ver
volmaken. Allebei kenmerkende trekken van 
de oude jeugdbeweging." 

"De jongeren", aldus HVV, "hebben wel 
behoefte aan contact met anderen. In beide 
gevallen echter willen zij zich als volwassen 
gedragen. Zonder poespas. Zonder overspan
nen verwachtingen en opvallend vertoon. En 
zonder nadrukkelijk georganiseerd te worden 
of te zijn. 

V oor de Partij van de Arbeid is dit aanleiding 
geworden de jongeren in de Partij de ruimte 
te geven. Waar zij behoefte hebben aan onder
ling contact, aan discussiegroepen, kunnen zij 
hun gang gaan. Is er enige hulp nodig, dan 
wordt die gaarne gegeven. 

.. e or anisaties, congressen met 
resoluties en al wat blJ " e orgamsa 1e oe-
hoort, zal geen sprake meer zijn. De jongeren 
maken even gewoon deel uit van de partij 
als de ouderen. En zij doen wat hun hand te 
doen vindt. Gewoon, zoals ieder ander. 

Er zijn tekenen, dat deze nieuwe opzet, die 
juist elke opzettelijkheid mist, aan zal slaan". 

* * * 

Geen socialistische vat meer 
op de jongeren (II) 

W ij hebben de lezer het bovenstaande, 
merkwaardige artikeltje uit Het Vrije 

Volk niet willen onthouden. Het is enerzijds 
openhartig, anderzijds kwasi luchtig gesteld 
in de trant van: het is nu eenmaal zo, wie zegt 
er wat van. 

En al tracht men het verloop onder de ge
organiseerde socialistische jeugd dan ook met 
een handbeweging weg te redeneren, er is toch 
een ondertoon van teleurstelling en spijt. 

Inderdaad, deze ontwikkeling is voor de 
socialistische gedachte in Nederland niet bi} 
zonder gunstig. De AJC heeft zijn tijd gehad, 
omdat het eilandje spelen in de woelige "kapi· 
talistische" zee geen enkele zin meer heeft. 
De jeugd, die zich nog aangetrokken gevoelt 
tot het socialisme wil niet meer, gelijk vroeger, 
vluchten in het maatschappelijk isolement. De 
minder principiële socialistische jongerenorga
nisatie "Nieuwe Koers" heeft er inmiddels ook 
al het bijltje bij neergelegd. De fraaie uitroep, 
dat men thans "de jongeren in de partij de 
ruimte wil geven" is niet meer dan een doekje 
voor het (rode) bloeden. 

Hier is een voor het socialisme in ons land 
merkwaardige ontwikkeling gaande die nauw
lettend onze aandacht verdient. 

(Vervolg op pag. 5), 
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Zoon van een Texels schoolhoofd, dat 
landbouw ging bestuderen 

Naar aanleiding van de op 3 septem
ber j.l. gedane bekendmaking, dat 

ir. S. H. V i s s er aan H.M. de Koningin 
zou worden voorgedragen als minister 
van Defensie, had het "Algemeen Han
delsblad" die dag een gesprek met de heer 
,Visser. 

Wij ontlenen hieraan gaarne: 
In zijn uiterlijk noch in zijn optreden 

heeft de heer Visser veel gemeen met ir. 
Staf, die zovele jaren de hoogste leiding 
aan de Departementen van Oorlog en Ma
rine heeft gehad, maar wel is er deze 
treffende overeenkomst, dat beiden te 
Wageningen hebben gestudeerd en de 
graad van landbouwkundig ingenieur 
hebben behaald. 

Algemeen secretaris van het werkge
versverbond en nu spoedig minister van 
Defensie; het zijn beide functies, die wei
nig te maken hebben met de landbouw en 
de vraag lag dus voor de hand: hoe kwam 
u destijds tot deze studie? 

Texel zo antwoordde ir. Visser met een 
glimlach, 'is hier de verbindende schakel. 

Ik werd op Texel geboren, waar mijn 
vader hoofd was van de Openbare School 
in Zuid Eierland. Texel trekt mij nog 
altijd heel erg en ieder jaar breng ik er 
enige tijd met mijn gezin door. 

Toen mijn vader in 1906 op het eiland 
kwam, bevond de landbouw zich daar in 
vrij achterlijke staat en B. en W. vroegen 
mijn vader of deze zich niet tevens wilde 
toeleggen op de studie voor de landbouw
akte, opdat hij de boeren de zo noodzake
lijke voorlichting zou kunnen geven. Zo 
behaalde mijn vader door studie in de 
avonduren zijn landbouwakte en werd hij 
raadsman voor de boeren op dit eiland. 
Later ging mijn vader over naar de Land
bouw-winterschool in Schagen en in zijn 
getuigschrift werd met nadruk melding 
gemaakt van zijn grote verdiensten voor 
de Texelse landbouw. 

In Schagen ging ik op de lagere school 
en mijn H.B.S.-jaren bracht ik eerst in 
Arnhem· en later in Utrecht door . 

. ------~c=.;.N;;.l;;I.J-"n""v~adër nad. mijn belangstelling voor 
de landbouw gewekt en zo ging ik in 1927 
naar Wa!lP.nina-en. 'Wa~r ik in de i-1.-o.IJl.:=il.:lle 

richting studeerde. Ik behaalde in 1933 het 
ingenieursdiploma in deze richting, met de 
bedoeling, een functie te gaan bekleden in 
de Java-suikerindustrie. Door de crisis 
van omstreeks 1933 kwam in deze plannen 
echter verandering. 

Eerst studeerde ik nog enige tijd door 
voor het tweede diploma, in Nederlandse 
richting, maar door bemiddeling van prof. 
Minderhoud kon ik adjunct-secretaris 
worden bij het Verbond van Nederlandse 
Werkgevers en deze kans heb ik gaarne 
aangegrepen. In 1939 werd ik secretaris, 
maar toen brak de oorlog uit en in 1941 
viel ook het Verbond als slachtoffer van 
de Duitse bezetting, 

In de bezettingsjaren was ir. Visser se
cretaris van de bedrijfsorganisatie in de 
voedselvoorzieningsindustrie. 

* * 

Na de bevrijding werd ir. Visser be
noemd tot wnd. regeringscommis

saris voor de buitenlandse agrarische 
aangelegenheden, in welke functie hij 
enige reizen maakte o.a. naar Australië en 
Nieuw-Zeeland. 

Spoedig nadat de heer T. J. Twijnstra 
was benoemd tot voorzitter van de hoofd
groep industrie, werd ir. Visser algemeen 
secretaris van deze organisatie en samen 
met de heer Twijnstra werd het verbond 
van Nederlandse Werkgevers nieuw ge
organiseerd, waar ir. Visser - dat was in 
1947 - nu als algemeen secretaris op
nieuw zijn intrede deed. 

De heer Visser maakte ook verschillen
de reizen naar de Ver. Staten, het land, 
waar ook twee van zijn dochters zijn ge
trouwd. Thuis zijn nu nog drie zoons, van 
wie de jongste (11 jaar) nog op de lagere 
school is. 

Op de vraag of hij nog enige persoon
lijke verbinding met onze krijgsmacht had 
gehad, antwoordde ir. Visser met 'n twin
keling in zijn ogen: Ik was eigenlijk graag 
zee-officier geworden, maar mijn vader 
had daar ernstige bezwaren tegen en zo is 
het anders gelopen. 

Wel meldde ik mij in 1927 vrijwillig 
voor het reserve-kader en als wachtmees
ter van de bereden artillerie ben ik de 
dienst uitgegaan. 

Over zijn plannen als minister van De
fensie kon de heer Visser zich uiteraard 
nog niet uitlaten. Hij zou zich daar nog 
diepgaand over moeten beraden, maar 
zag het wel reeds zo, dat voor hem, als 
minister, de nadruk zou liggen op de be
sturende ·en organiserende functie, De 
vele internationale contacten, welke ir. 

Visser in zijn loopbaan heeft gehad, in het 
bijzonder in Amerika, zullen hem daarbij 
te stade komen. 

* * 

Het Handelsblad-gesprek met de heer 
Visser eindigde met de liberaal-po

litieke noot. 
Politiek, zo bracht het blad in herinne

ring, is de heer Visser overtuigd liberaal. 
Voor de oorlog was hij enige tijd secre
taris van de Kamercentrale Leiden van de 
Liberale Staatspartij en nog niet lang ge
leden voerde hij op uitnodiging van de 
Partijraad van de V.V.D. een vriendschap
pelijke gedachtenwisseling met prof. Wit
teveen naar aanleiding van het rapport 
van d~ prof, mr. B. M. T'elders-stichting 
over de publickrechtelijke bedrijfsorgani
satie. 

Tussen beide inleiders bleken hier wel 
enige nuance-verschillen, zoals die ook 
tussen geestverwanten zeer wel kunnen 
voorkomen. 

Ir. Visser gaf in het gesprek het ver
schil zelf aldus aan, dat hij, anders dan 
prof. Witteveen, de publiekrechtelijke re
geling in beginsel toch van hoge;-e orde 
acht en deze dichter bij het algemeen be
lang ziet staan dan de privaatrechtelijke 
regeling. 

Ik ben, zo zei de heer Visser echter met 
nadruk, geen dogmaticus en stel mij ook 
tegenover de P.B.O. gaarne als realist. 

Niet echter met de P.B.O. zal de nieu
we minister in de eerste plaats te doen 
krijgen, maar met de vele en moeilijke 
problemen, waarvoor de defensie en haar 
organisatie ons land stelt. 

Ir. Visser is er diep van overtuigd, dat 
dit een moeilijke en zeer verantwoorde
lijke taak is. Hij heeft echter gemeend, 
zich aan het beroep, dat op hem is ge
daan, niet te mogen onttrekken. 
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voor 

glasverpakkingen 

THOMASSEN & DRIJVER 
~LIKEMBALLAGEFABRIEKEN N.V. 

Werft leden voor 

""'----------------~----------~-~- ..... ,..~-

....................................................................... ~·····~·································· .. ······· .. 
t : • • • • 
: schriftelijke enquête gehouden onder nauwkeurig op de hoogte zijn van : 
; alle vrouweliike raads- en statcnleden onze eigen plaatselijke vronwcngroe- : • • • en verder alle vrouwelijke Kamer- pen. als wel gewenst was; zij houdt : i leden en nog een aantal anderën, die tenminste dienaangaande een slag om : 
: zich op politiek gebied bewegen (in de arm. : . : 
: hoofdzaak vrouwen) geïnterviewd. Het is Yerlcidelijk om onze weke- • • • : Zij heeft zich dus op het hele ter- ll:ikse kolom te vullen met citaten uit. : 
: rein georiënteerd en het resultaat is clit hoek. Maar waarom zoudt U het : 
: dan ook bijzonder belangwekkend. niet zelf lezen? Wij kunnen het ook : 

i :. Bestaan de meeste geschriften over aanbevelen voor bespreking in een 
i Copie voor de:re rubriek te :enden noor: de vrouwen-emancipatie in hoofdzaak vrouwenbi,ieGnkomst; stof genoeg i 
• uit feiten, namen en jaartallen, hier \'OOI' een hele middag praten. •. 
; Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander- • 

i
• straat 16, Haarlem. gaat het ook om het waarom, waar- Wij bepalen ons hier tot enkele zin- i: 

door, waartoe, hoe. Wat denkt men, nen uit de conclusie: 

•
• hoe doet men, hoe voelen de vrouwen • 
• zich op haar nog betrekkelijk kort ge- "De nolitiek moet nog veel meer : 
; D . d leden verworven plaats, welke hou- van een mannenzaak tot een mensen- ; 
i e vrOUlV lll e ding neemt men tegenover haar aan. zaak worden. In hoeverre dit zal ge- i 
i Nederlandse Een staaltje van dit laatste: .-:chie:len is deels afhankelijk van het i: i mannelijk, echter meer nog van het 

I 
,De zeer bekwame, maar wellicht vro'l.weli.ik deel der bevolking."; ::i•: politiek wat "felle" vrouw verkiest men niet En het. slot: 

graag, tenminste niet zolang de in- "de politieke integratie van de 

Reeds lang ligt een belangrijk tegratie nog in een aanvangssta- vrouw is voltooid te achten indien de 
boek onder deze titel op be- dium verkeert." politieke medewerking der vrouw tot 

spreking te wachten. Het is van een een vanzelfsprekendheid is geworden. 
: partijgenote van ons: mej. dr. Jacque- Theorie en praktijk in iedere poli- Over iets dat vanzelfsprekend is, : 
; line Schokking, die er op gepromo- tieke partij worden weergegeven en : 

i praat - denkt men zelfs niet meer. : • veerd is. x). de vrouwenorganisaties besproken. i 
• Ook de onze uiteraard. 'Vij kunnen aan het slot dus slechts 
• Maar het leven is druk en een boek de wens uitspreken, dat het over en- • 

i van 274 bladzijden wordt 'll gauw ter- Hierbij hebben wij één klein vraag_• i 
zijde gelegd tot ,.er tijd voor is". Dit tekentje gezet: "de (vrouwen-)groe- kcle tientallen van jaren ondenkbaar • 

: echter verdient een ander lot en dat pen behandelen op de bijeenkomsten zal zijn geworden dat een bo-2k ge- ~ 
: willen wij gaarne verklaren, nu wij · h fd k l't' k d t schreven woz·dt uitsluitend over "de f 
: er die tijd voor gevonden hebben, en ~:k ~:1 ~:~er!~r~~: ~a~n ma:~::~:;_ Vrouw in de politiek". : 
: vele papiertjes en streepjes tonen, dat pelijke aard". J. H. s. : 
: de lectuur de moeite waard was. ____ : 

i Wij zouden het niet zo durven zet- : 
• De ondertitel luidt: "Emancipatie ten, want wij krijgen vooral de laat- x) Uitg. Van Gorcum, A::;sen, j 10.50 • 
: tot actief Burgerschap", d.w.z. spe- ste tijd wel eens de indru]{, dat, voor- i 
: ciaal van de vrouw. Het doel van de namelijk door een tekort aan politie- : 
: studie is nl. zoals in de inleiding ke spreeksters, het accent juist op ; 
: staat: "enkele van de specifieke pro- onderwerpen van maatschappelijke : 

i biemen te leren onderkennen, welke aard ligt, Maar zeker zijn wij hier Onze eigen conferentie i 
: samenhangen met het proces van de niet van, door gebrek aan exacte ge- : 
: politieke emancipatie en de politieke gevens, onder welk gebrek Uw secre-· Denkt u er aan: : 
: integratie van de vrouw en tevens om taresse juist weer zit te zuchten bij : i na te gaan ..... · hoever beide proces- het opstellen van het jaarverslag. Ge- 17 Oktober a.S. i 
• sen reeds zUn voortgeschreden", lukkig heeft de schrijfster van het • 
: De schriifster heeft daartoe een hoek ook begrepen, dat wij niet zo : 

i i 
~ ......................................................................................................................... . 
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.. Eenvoudige 

verdient 

en soepele 

verre de 

toepassing 

voorkeur 
Het gesprek tussen de minister van J,andbouw en de georganiseerd<> landoouw, 

m·er de landbouwprijspolitiek is op g·ang. Eerst de gTondslag·en, daarna de ·uitwer-

b.!ng· en de t<tepassing. 

Het is nuttig dit gesprek te voeren. Immers, het moet thans mog·elijk zijn te consta

teren hoe het na-oorlogse systeem heeft gewf'rkt, Wf'lke fouten er aan kleven en hoe 

deze kunnen worden verbeterd. 

Over de noodzaak van het voeren van een prijsbeleid zal wel weinig· vf'rsehil van 

mening bestaan. Dit zal niet aan de orde komen; hierover is men het in Reg·ering· en 

Parlement immers steeds eens geweest. Het g·aat over de toepassing; w soepel en zo 

t't'nvoudig mogelijk, zonder te veel ingTijpen in de belh·ijfsvoering en zonder vct•l 

IHiministratieve rompslomp. Het lijkt ons nuttig· hierbij even stil te staan. 

Twee systemen van landbouwpt·ijsbeleid 
worden steeds genoemd. In de naool'logse 
jat·en werd het systeem van prijsgaran
ties voor de voornaamste produkten 
steeds toegepast. Thans merkt men 'op, 
dat steeds meer over een toeslagstelsel 
per ha als inkomens-garantie van de boer 
wordt gesproken. 

Er is een groot verschil tussen deze 
twee systemen en wel principieel en in 
<.l<e praktijk. 

Het garanderen van prijzen schept de 
mogelijkheid om de voortbrenging van 
bepaalde produkten te stimuleren of te 
beperken. Het kan zowel voor boer als 
voor consument beschermend werken; 
vandaar dat het na de oorlog in een tijd 
van schaarste ook gekozen is. 

Degene die de meeste en de beste pro
dukten voortbrengt, ontvangt ook het 
meeste, de slechte boer die weinig pro
duceet't heeft er weinig aan. De teelt 
wordt niet aan banden gelegd, alleen de 
prijs wordt enigszins beheerst. De boer 
voert het bedrijf zonder daarbij nan ban
den gelegd te zijn. Hij produceert op basis 
van de markt. Dat dit een kunstmatige 
mat·kt is, is te betreuren, maar alleen in 
Nederland niet te vet·helpen. Een wereld
marktprijs voor landbouwpl'Odnkten be
staat reeds lang niet meer. 

Hij kan dus de produkten verbouwen, 
die hem naar grondsoort, arbeidssituaties 
en liergelijke het beste passen; intensief 
of ..,·;ctensief boeren, daarin staat hij vrij. 

Het stelsel van een toeslag per ha, het
wel!< blijkbaar in de SER steeds meer 
aanhangers vindt is principieel en prak
tisch een geheel andere zaak. De boer 
aanvaardt het als een steun; een bede
ling. Of hij zijn werk goed doet, goede of 
slechte produkten, veel of weinig per ha 
voortbrengt, hij ontvangt hetzelfde be
dr:J o-

yr';;t remt de produktie en de produc
tiviteitsverhoging. Het bevordert het in 
cultuur houden en brengen van slechte 
gronden. Ja men zal op de slechte gron
den nog meer toeslag moeten geven dan 
op de goede. En waar ligt de grens? Het 
past ons inziens niet in een gezonde land
bo:.twstaat. 

Wij menen dan ook dat een stelsel van 
een hectare-toeslag voor de landbouw 
van Nederland niet aanvaardbaar is. 
Vvenst men in Benelux- of EGG-verband 
in deze richting te koersen, dan dient dit 
van Nederlandse zijde bestreden te wor
den. 'Vij hebben veel meer behoefte aan 
een vrije handel van landbouwprodukten 

binnen EEG-ve1·band zonder bescher
ming, dan aan een bescherming van de 
landbouw in alle landen door grensslui
ting en dergelijke en een toeslagstelsel 
in Nederland. 

Meerjarenpolitiek 
Wij voelen dus. zolfmg de vJ·ijhandel in 

landbouwprodukten binnen de EEG niet 
mogelijk is voor een pt·ijsgarantie van 
hasisprodukten. Laat men echter die ga
rantieprijs niet telkens voor één jaat· vast
stellen en de kostprijs van elk gebied 
tot de laatste cent uitrekenen en bespre
ken. Wij menen, dat het gewenst is om de 
garantieprijzen voor meer jaren en \Vel 
3 of zelfs 5 jaren vast te stellen. 

Men is dan minder afhankelijk van toe
vallige omstandigheden (weersinvloeden 
en dergelijke), kan de kostpl'Ïjs zuiverder 
berekenen en behoeft niet elk jaar voor 
het forum van het Nederlandse publiek 
over de landbouwprijzen te k(n)ibbelen. 
Men zal ook dan niet tot de laatste cent 
nauwkeul'Ïg de kostpl'ijzen kunnen be
l'(~kenen. 

Het Landbouw Economisch Instituut is 
Pen nuttig instituut, maar kost veel geld. 
Bovendien is op economisch gebied be
langrijker wet·k te doen dan het uitput
tend berekenen van de kostprijs van elk 
produkt in elke windstreek en op elk 
soort bedrijfstype. Werk dus over meer 
jaren en globaler. 

Het gaat immers niet om de prijs zelf, 
die wordt bij ve1·koop bepaald, maar om 
de pl'ijsgarantie en uiteindelijk om een 
redelijk bestaan voor het boerengezin. 
Hierbij spelen tal van onweegbare facto
ren een rol. 

L.G. 0. 

UIT DE PARTIJ 
Vergadering Centrale 

Haarlem 
Op dinsdag 29 september zal om 20.15 

uur in een van de zalen van Krasna
polsky te Amsterdam een vergadering 
worden gehouden van het bestum· der 
Centrale Haarlem. 

Punt van bespreking is onder meer het 
vaststellen van de agenda voor de ge
combineerde vet·gadering van voor- en 
najaat• van de Centrale. 

~<><><><><><><><><><>~OO<>O<><><><><>O<>OOO<><>~OOOO<><>OOO<>O<>OOOO~O~ 

g 8 
<> AGENDA <> 
<> g 

van de jaarlijl!:se Algemene Vergadering v'an de Vereniging \'an Staten .. <'n 

Raadsleden van de Volkspartij voor,..Vrijheid en Democratie, te houden op 

I. Opening en mededelingen door de voorzitter. 

2. Notulen van de jaarlijkse Algemene Vm·g·adering van 17 nwi 1958. 

~ ~.· Ing·ckmnen stukken. <> 

0 " Jaarverslag van de s-e<'rPtart>sse. 

<> .~). <><> <> ,Jaarverslag van de penningn1eeste.ress<>. 

gg<> 6

7

.. Verslag van de kasconuuissie over het jaar 1958. ~g 
Benoeming· van de kascommissie voor het jaar 1959. 

g

g 
8

. :::lk~e:i:l:~a::a~:t:.~:;::::n~ftredin~ ûjn: ~ 
g mr. E. H. Toxopeus te Breda, 

,Jhr. mr. \V. H. D. Quarles van lJfford te Breukelen, 
mr. H. S. Siebers te Groningen, g IJe heer M. Visser te Arnhem. ~ 

~ 
ne heren Quarles van '{;fford, Siebers en Visser skllen :dch herkiesbaar. 0 
Van mr. E. H. Toxopeus is bericht ontvangen, dat hij in verband met <> 

~ 
:~,~ju tbenhoeming to

1 
t Minister van Binnenlan~se Zaken zijn bestuurslid- ~<> 

maa .se ap v::m < e V el'eniging wenst te beéindigen. Het bestuur stelt 
voor in de hierdoor ontstane vakature te benot'men de hee1• E. Noor-
man, wethouder van Bergen op Z0<1m, De heer Noorman heeft zich 
bereid verklaard een eventl.wle benoe.ming t<~t b!'stl.mrslid der Vereniging 

<> te aanvaarden. ~ g Tegen-l~andidaten kunnen te•· vPrg·adPring· worden gPst.,ld. 

g 9. Rondvraag. 

8 JO. Sluiting. 

8 8 
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DE VERENIGING VAN STATEN· EN RAADSLEDEN VAN 
DE V. V.D. OOK IN HET NAJAAR 1959 ZEER ACTIEF 

OVERZICHT VAN BIJEF~NKOJ\ISTEN. 

noor Ju•t g·t·hele land :<uilen in de komende weken tal Yan bijeenkomsten Yan <le 

Yt>renig·ing van Staten- en Raadsleden plaatshebben. 

Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober a.s. wm·dt in ",\'oudschoten" te Zeh;t de 

Studie-Conferentie van de Vereniging gehouden. De Ag·enda van deze Studie-Confe

rentie is re<?ds gPpubliceerd. Voorafgaande aan dPz<> Conferentie zal lle Jaarv·ergade

ring van de Vereniging plaatsheblwn. Dl' Agenda. 'an deu~ ,Jaarverg·adering treft U 
t>lders in dit blad aan. 

Op zatt>rdag 19 septembl?t' a.s. zal d<' jaarlijkse bijPenkomst ntn d<' Je<lt>n dPr 

V ere11jg·i!1J::. tl.i:"-.!l1!el ui~_yll!! raadsfracties van g·emt'enten van 50.000 en meer 
inwoners, in lJtrl'cht, Hotel des P~~-'lll worilen e:ehQu@p. D~ 
vergadl'ring vangt aan om 11 uur v.m. De Vom·ûtt<'r d(•r Partij, Prof. mr. P .. J. Oud, 

zal de:~<e vergadPring bijwonen. 
Op deze landelijke bijeenkomst volgen een aantal rPgionale YPrgadering·en voor on:w 

raadsleden in grote en kleine gemeenten. 

Het roost-er ltiPrvan luidt als volgt: 

datun1 en aanvang: Plaatsnaam: 

~2 Sl'ptember, l9.ilc;) nur llaarlem 

28 September, 19 uur l.:treeht 

29 September, 19 uur Groningen 

30 sPptember, 19 HUl' Jtotterdam 

20 Oktober, 19 uur Alkmaar 

24 Oktober, 14 uur Assen 

30 Okt·ober 14 uur Leeuwarden 

31 Ol~tober, H uur Arnlte1n 

V Prgacl<~•·zaal: 

H,c•staurant "Brinlnnan". 

Ilotel "Terminus", t.o. Station 

Café "Suisse", Heerenstraat. 

Hot<c•J "Atlantn.", Coolsingel. 

N.S. 

Paviljoen "J{inhl'im", t.o. Station N.S. 

Hotel-Rest. "OvPrcingel", St.ationspl. 10. 
Hot .. J ,.De Groen<• \'l'cide" 

Harlingersingel 

R<•st.aurant "Ro~'a.l", \'l'ille·msplein. 

Alle leden zullen nog een convocatie onh·angen! 

Door het Bur!'au voor 

gehouden: 

Datum en tijdvak: 

23 Oktober, U.-1 7 uur 

4 nov., 19.30-22 uur 

Plaatsnaam: 

A11eldom·n 

Middelharnis 

zittingen worden 

V Prg·ader7.aal: 

Hotel-UI'st. "Suiss.,", Stations}lh'in 15. 

Hotel "J\ft'ijPr". 

De 1.-den, wonende in de rayons van bovengenoemde gl'meenten, ontvangen nog 

nader bcl'icht. De datum, waarop de zitting van bovenv.-rmeld Bureau te 's-Hertogen

bosch zal worden g·ehouden, is nog niet vastgesteld. 

(Vervolg van pag. 3) 

~leer aantrekkingskracht 
van het liberalisme 

degelijk belangstelling voor de politiek en dat 
wel in het bijzonder in de eigen jongeren
organisatie. De gestadige groei van de JOVD 
wijst daar onmiskenbaar op. 

a.s. zal ZIJ m een groot landelijk congres te 
Amsterdam haar tienjarig bestaan herdenken. 
Dan zal zij met trots kunnen gewagen van 
haar voorspoedige ontwikkeling en de toe
nemende vat die zij op jong Nederland heeft. 

Het is in verband met het bovenstaande 
begrijpelijk enige aandacht te besteden 

aan het feit, hoe het onder de Nederlandse 
jongeren nu eigenlijk is gesteld wat betreft 
hun belangstelling voor het liberalisme. De 
gunstige ontwikkeling van de Jongeren Orga
nisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) wijst 
wel in een geheel andere richting. Deze ont
wikkeling doet ook de conclusie van het hoofd
artikeltje in het Vrije Volk volkomen in de 
lucht zweven. 

Er is onder de Nederlandse jongeren wel 

Wellicht moet het in dit verband als een 
groot voordeel worden beschouwd, dat de 
JOVD organisatorisch niet met de VVD is 
verbonden, doch een eigen vereniging vormt, 
die niet als bijwagen van de grote liberale 
politieke partij optreedt. 

Hoe dit ook zij, laat men niet aankomen 
met de frase, dat de jongeren geen behoefte 
aan een eigen organisatie zouden hebben. 

Het gaat er tenslotte om wat men de jonge
ren te bieden heeft. Het gaat er om of men 
een beginsel hanteert, dat aan de jongeren 
enig perspectief biedt. De JOVD is hierin 
voortreffelijk geslaagd. Op 24 en 25 oktober 

Dan zal opnieuw blijken, dat deze jeugd wel 
behoefte heeft om haar gedachtengang over 
politieke vraagstukken in resoluties vast te 
leggen. Dan ook zal opnieuw blijken, dat zij 
wel behoefte heeft aan congressen, waarin de 
politieke vormgeving op zulk een voortreffe
lijke wijze tot uiting komt. 

Wij mogen ons over deze ontwikkeling ver
heugen. Wij mogen als ouderen ook verder een 
steentje bijdragen deze ontwikkeling te stimu
leren, die voor de grote liberale zaak zulke 
gunstige perspectieven biedt. 
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I STUDIE-CONFERENTIEl 
: 1 
: 1 
: VAN DE 1 
• • : : • • 

I VERENIGING VAN STATEN- EN RAADSLEDEN i • • • • : : 
i ~ 1 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, i 
• • I te houden op ZATERDAG 10 en ZONDAG 11 OKTOBER 1959 in het conferentie-oord .,WOUDSCHOTEN" te ZEIST. i 
i ~ 

Î AGENDA j : . 
i ~ i ZATERDAG 1 0 OKTOBER 14.00 uur: j 

Voortzetting van het forum. ~ 
16.00 uur: 
Opening door de voorzitter der Vereniging. 

16.15 uur: 
.. Bovengemeentelijke Organen", door prof. mr. P.J. Oud, 
voorzitter van de V.V.D. 

Gemeenschappelijke avondmaaltijd. 

20.00 uur: 
.. Salariëring van de ambtenaar; taakanalyse en merit
rating", door mr. H. van Riel, lid van het College van 

~. _ _,_-----~---.-G~edeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

i 

Na de inleidingen zal gelegenheid bestaan tot het stellen 
van vragen. 

ZONDAG 11 OKTOBER 

9.30 uur: 

Morgenwijding door de heer G. A. de Ridder, oud-voor
ganger van de Protestantenbond te Beilen. 

10.30 uur: 

Forum ter beantwoording van vragen over het verlenen 
van subsidies door provincie en gemeente. 
Het forum zal staan onder leiding van mevrouw dra. J. F. 
Schouwenaar-Franssen te Bilthoven, lid van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal en voorzitster van de Cultu
rele Commissie van de V.V.D. 

De leden van het forum zijn: mevrouw mr. E. Veder-Smit, 
wethouder van de gemeente Zeist; 

de heer K. H. Brandt, directeur van het Bureau voor Ge
meentepolitiek van de Vereniging van Staten- en Raads
leden te 's-Gravenhage; 

de heer R. Th. J. Ie Cavelier, voorzitter van de V.V.D.
gemeenteraadsfractie te Amsterdam; 

de heer mr. L. J. F. Wijsenbeek, directeur van de Dienst 
voor Schone Kunsten te 's-Gravenhage. 

Desgewenst kunnen schriftelijke vragen uiterlijk tot maan
dag 5 oktober a.s. worden ingezonden bij het Secretariaat 
der Vereniging, Koninginnegracht 61 te 's-Gravenhage. 

-+- 15.00 uur: 

Sluiting. 

N.B. De kosten bedragen: 

f 12.- per persoon voor de gehele conferentie. 

Indien men niet de gehele conferentie bijwoont gelden de 
volgende afzonderlijke prijzen: 

f 5.25 voor de gemeenschappelijke avondmaaltijd op 
zaterdag; 

f 5.50 voor logies en ontbijt; 

f 3.50 voor de gemeenschappelijke koffiemaaltijd op 
zondag. 

Aanmeldingen door overschrijving van het betreffende 
bedrag op postgiro no. 68500 ten name van de firma R. 
Mees en Zoonen te 's-Gravenhage, onder vermelding .,Stu
die-conferentie Woudschoten Vereniging van Staten- en 
Raadsleden". 

Indien U zich slechts voor een gedeelte der conferentie 
opgeeft, dient U tevens te vermelden welk gedeelte U 
wenst mede te maken. 

Vervoer 

Vanaf het station Utrecht bestaat een busverbinding met 
.. Woudschoten" (de Veenendaalse bus van de firma Wed. 
A.W. de Haas, welke is gestationeerd recht tegenover het 
station Utrecht). Deze bussen vertrekken tien minuten 
over het hele uur uit Utrecht en hebben bij het conferentie· 
oord .. Woudschoten" een halte-plaats. Duur van de rit 
pl.m. een half uur. Voor extra bussen zal worden zorg
gedragen. 

l 

I 
~ 
J : • 
j 
~ 
i 
~ 

) 
j 
4 
4 

~ 

j 

I 
j 
4 • • 
~ 

I 
! 
4 
4 : 
4 : 

Ter informatie van de deelnemers, die per auto komen, ~ 
diene dat .,Woudschoten" gelegen is aan de oude weg l 
Utrecht-Arnhem (over Woudenberg/Scherpenzeel). j 
Komende uit de richting Utrecht dient men in Zeist J 
dus richting Woudenberg/Scherpenzeel te rijden. Onge- j 
veer 4 km na deze splitsing bevindt zich aan de rechter· : 
zijde van de weg de afsplitsing naar het conferentieoord, j 
aangegeven door een gedeeltelijk in de bomen verscholen • 

Gemeenschappelöjke kofliemaaiHjd. bord met het woord .,Woudschoten". ~ 

:.............................................................................................................................. i ...................................... 
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Firma Willem Kleijkamp 
Lijnbaan 66 

ROTTERDAM 

• 
ROTAN MEUBELEN 
Wasmanden 

Bloementafels 

Rotan Plantenrekken 

CAPTAIN A. DE JONGE 
Gecontroleerde Particuliere Dag- en Nacht Bewakingsdienst. 

Bewaking van Schepen, Kaden, Loodsen, Wagons en opgeslagen goederen. 
Vakkundig en Technisch 11ersoneel voor verhalen van schepen, 
openen en schoonmaken van ruimen, binnen- en buitenboord 
verven, ketel en tank reinigen, aflos donkeyman, matrozen. 

koks, enz. 

8b VAN VOLLENHOVENSTRAAT, ROTTERDAM 
Telefoon dag en nacht 123578-127441-116539 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 62, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, T AC HOM ETERS. 
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en DEMOCIATIE 

De • nieuwe 

Liberaal geluid 
in Warschau 

<Zie pag. 4) 

• • minister 
van Defensie 

GRONDSLAGEN EN DOEL VAN DE NATO 

D
e parlementaire machine is weer in be
weging gekomen. 

Bij het verschijnen van dit nummer ligt 
de Prinsjesdag alweer verscheidene dagen 
achter ons. De Koningin zal de Troonrede 
hebben uitgesproken. De miljoenennota zal zijn 
ingediend en de afzonderlijke begratingshoofd
stukken zullen in de afgelopen dagen aan de 
lopende band de Staatsdrukkerij hebben ver
laten. 

De dagbladen zullen hun commentaren heb
ben geleverd. De Troonrede zal van alle zijden 
zijn ontrafeld en de meningen zullen weer evén 
geschakeerd zijn als het veelkleurige patroon 
van onze vaderlandse politiek. 

Met meer dan gewone belangstelling zullen 
vooral onze geestverwanten hebben geluisterd 
naar het korte commentaar, dat onze fractie
voorzitter in de Tweede Kamer, prof. Oud, 
vrijdagavond inmiddels voor de microfoon zal 
hebben uitgesproken. 

Een zeer k o r t commentaar inderdaad, 
want nog altijd beschikken wij slechts over 
10 minuten zendtijd in' de 14 dagen. 

Bij het algemene politieke debat, dat op 29 
september en volgende dagen in de Kamer zal 
worden gehouden, zal het hem pas mogelijk 
zijn, de visie van hem en zijn fractiegenoten 
ten aanzien van de politid::e situatie en de 
regeringsvoOJ.'llCrii.em; op breedvoerige wijze 
uiteen te zetteiL 

* * 

Niemand zal het verwonderen, dat wij, 
alvorens tot de orde van de dag over te 

gaan, ons genoopt voelen, iets te zeggen over 
een betreurenswaardig incident, dat zich juist 
aan de vooravond van de Prinsjesdag heeft 
voorgedaan. 
W~i bedoelen het artikel, waarmee Elsevier 

de afgelopen week zijn editie opende over wat 
het blad in een onderkop noemde: een "riskante 
benoeming op de hoogste post". 

Dit slaat op de nieuwe minister van Defensie, 
ir. S. H. Visser. 

Het blad geeft citaten uit artikelen, die 
ir. Visser de afgelopen jaren als redacteur 
van "De Nederlandse Industrie", het officiële 
orgaan van het V er bond van Nederlandse 
Werkgevers, heeft geschreven en het geeft 
daarvan een eigen interpretatie. 

Die interpretatie leidt tot de conclusie, dat 
de nieuwe minister een man van het "prin
cipiële compromis" zou zijn, een soort "derde 
weg" figuur; een idealist zonder kwade wil 

weliswaar, maar die meent, dat men "ook met 
dictatoriale machten tot overeenstemming 
moet proberen te komen". 

* * wij verheugen ons nog dagelijks over de 
volkomen persvrijheid in ons land en 

erkennen volmondig het recht van ieder or
gaan, ook een minister der Kroon scherp te 
bekritiseren. 

Dat Elseviers Weekblad van dat onbetwiste 
recht ditmaal een goed gebruik heeft gemaakt, 
betwijfelen wij echter ten zeerste. 

Door het ministerschap van Defensie te aan
vaarden heeft de heer Visser de verantwoorde
lijkheid op zich genomen voor een Defensie
begroting van globaal gezegd ruim anderhalf 
miljard gulden, zomede voor de verplichtingen, 
welke het lidmaatschap van de NATO ons 
oplegt. 

Zo iemand te schetsen als een "derde weg"
figuur kan - het spijt ons voor het blad, welks 
artikelen wij zo dikwerf met instemming heb
ben gelezen - door geen onbevooroordeelde 
lezer serieus worden genomen. 

Wat is het doel van de NATO? Geen ander, 
dan de Westerse wereld een zo sterk mogelijke 
machtspositie te verschaffen, welke een derde 
wereldoorlog kan voorkomen en van uit die 
sterhe machtspositie de uiterste pogingen in 
het werk te stellen om met die dictatoriale 
machten tenslotte toch tot een redelijk akkoord 
te komen. 

Dat is niet de "derde weg", maar de enige 
weg om de wereld voor zelfvernietiging in een 
derde wereldoorlog te vrijwaren. 

Het is óók het standpunt van de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika, die de kern van 
de NATO vormen en daar het onbetwistbare 
leiderschap van bezitten en van mannen als 
Eisenhower en N orstad. 

* 

Dit en geen ander moet ook het standpunt 
zijn van de nieuwe minister van Defensie, 

die- wij herhalen het- de verantwoordelijk
heid heeft aanvaard voor deze politiek en die 
- ware het anders - zeker ook de beide "mili
taire" staatssecretarissen niet bereid zou heb
ben gevonden, onder zijn leiding hun functies 
voort te zetten. 

\Vanneer Elseviers Weekblad bezorgd is voor 
de NATO en evenals wij dit bondgenootschap 
ook voor ons land een levensvoorwaarde acht, 
dient het zich ervan te onthouden het gezag 

van de Nederlandse minister van Defensie in 
dat gezelschap te ondermijnen vóórdat deze in 
zijn nieuwe functie één daad heeft gesteld of 
één woord heeft gesproken. 

Regering en Staten-Generaal hebben ieder 
hun eigen verantwoordelijkheid. De V.V.D.· 
fracties in beide Kamers hebben daar altijd 
de nadruk op gelegd en zullen dat blijven doen. 
Dit sluit in, dat zij ook de daden van dit Kabinet 
en van elke minister afzonderlijk op hun eigea 
merites zullen beoordelen en niet zullen aar
zelen kritiek te leveren - zonodig scherpe 
kritiek- waar zij dat noodzakelijk achten. 

Ook de pers zal zich daar zeker niet van 
onthouden. Wij achten dat gelukkig en een 
voorwaarde voor een goed functioneren van 
ons democratisch bestel. 

Die kritiek zal dan echter ten minste moeten 
steunen op een minimum aan redelijkheid 
en goede trouw. 

Over de goede trouw van de ongenoemde 
schrijver in Elseviers Weekblad kunnen en 
willen wij niet oordelen, maar de redelijkheid 
van zijn betoog achten wij ver te zoeken. 

A.W. A. 

MEVR. Mr. J. M. STOFFELS~ 
v. HAAFTEN 

die wij van harte gelukwensen met 
haar t'erkiezing tot eerste plaatsuer
vangend uoorzitter van de Tweedr? 
Kamer. 

~--------------------J 
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ME RKW AARDIGE REDENERING 
De heer Louwes antwoordt drs. Basenbosch 

De heer H. D. Louw es schrijft ons: 

Drs. C. P. Hazenbosch, lid van de 
Tweede Kamer, heeft mij de eer en het 
genoegen aangedaan op 27 augustus j.l. 
een radiotoespraak te wijden aan mijn 
artikel "Een historische Week" in "Vrij
heid en Democratie" van 8 augustus j.l. 

In deze radio-toespraak komt de heer 
Hazenbosch tot de volgende uitspraak 
"dat het bij de vrijere loonpolitiek juist 
niet om materiële dingen gaat, maar om 
de verwezenlijking van het markante 
christelijke beginsel van het teruggeven 
aan de mens van zijn eigen verantwoor
delijkheid voor de hoogte van zijn eigen 
loon". 

Verder zegt de heer Hazenbosch nog, 
dat deze vrijere loonpolitiek is het bevor
deren van een stukje menselijkheid in het 
moderne bedrijfsleven en dat werkgever 
en werknemer zelf in eerste aanleg 
moeten uitmaken, wat het rechtvaardige 
loon is. 

Wat ik mij nu in deze afvraag is, waar
om temidden van de talloze vaststellingen 
van overeenkomsten in geld uitgedrukt, 
die er dagelijks in ons economisch verkeer 
plaats vinden, juist deze overeenkomsten 
omtrent de hoogte van het loon zulk een 
uitzonderingspositie moeten hebben, dat 
:r;ij bij uitstek christelijk moeten worden 
genoemd. Het wil mij toch voorkomen, 
dat in beginsel het afsluiten van col
lectieve contracten een economische daad 
is, die op één lijn ligt met bijv. het vast
stellen van een huurprijs tussen een ver
huurder en een huurder van een woning 
of het overeenkomen van bepaalde prijzen 
en leveringsvoorwaarden tussen een groot
fabrikant en een groep detailhandelaren. 
Verder vraag ik mij af of deze verant
woordelijkheid van de denkende mens 
voor de hoogte van zijn loon ophoudt bij 
een collectief contract tussen Nederlandse 
-.:tdernemers en Nederlandse werknemers 
en dat zij ook geldt tussen bijv. Neder
landse aannemers en Italiaanse bouwvak
~trbeiders, wanneer deze de gelegenheid 
zouden krijgen hier in ons land vrij aan 
het werk te gaan. Het kernpunt van mijn 
vraag is dus dit, waarom deze economi
sche daad nu juist zo bijzonder christe
lijk is en zich in de sfeer van de vrijere 
loonpolitiek moet voltrekken? 

Men moet mij niet van ongevoeligheid 
beschuldigen omdat ik de grote sociale 
kant van het loonbedrag voor de levens
standaard der gezinnen niet zou zien. 
Maar iedere zakelijke overeenkomst heeft 
heel vaak een sociale kant; hoe zuchten 
vele bezitters van huizen, die moeten 
leven van de netto-opbrengst hunner 
panden, niet onder ons geforceerde lage 
huurpeil en hoe kunnen groothandelaren 
en dito fabrikanten niet dikwijls het be-

staan van de gezinnen van tal van klein
handelaren onder zware druk en zorg 
zetten. 

Wij weten immers wel dat bij allerlei 
overeenkomsten het gevaar dreigt van de 
uitbuiting van de één door de ander of 
de uitbuiting van beiden van het alge
meen belang. De heer Hazenbosch zal mij 
niet tegenspreken, wanneer ik zeg, dat 
de mens van aanleg veel in zich heeft dat 
boos, zelfzuchtig en zondig is en dat juist 
daarom de overheid zich met tal van 

economische daden moet bezig houden. 
Is nu temidden van deze economische 
daden de ene meer christelijk dan de 
andere? En dreigt hier niet het gevaar 
dat men het christendom als medebe
palend, maar in wezen alleen via de 
menselijke verantwoordelijkheid van hen 
die deelnemen aan het economisch ver
keer, te ruw en te bruut op de markt 
des levens werpt? 

Er zal tussen de heer Hazenbosch en 
mij geen vcrschil van inzicht bestaan 

~~~' ~.~, •• ~ c;"oen jen~e~ • 
~ ' • ~ ><' 

Deze Burger 
heeft op Prinsjesdag alles weer fijn gezien. 

De soldaatjes langs de weg, de soldaatjes te paard, die mooie opper
stalmeester en de Gouden Koets. 

Als ik de Raad van State langs mij zie gaan met meneer Reinalda 
en meneer Furstner en meneer professor De Block en die éne dame, 
voor wie ik het diepste respect heb, maar wier naam ik nooit kan 
onthouden, denk ik altijd "tjonge, zo ver zal jij het nooit brengen, 
want voor stukjesschrijvers is in zulk een prachtig clubje geen plaats. 
Dit is de crème van de crème van de vaderlandse ouwejongens en eer 
je dáárvoor in aanmerking komt •••• 

Bij de Ministers heb ik dat niét zo. Waarschijnlijk omdat ik er een 
paar van, bij wijze van spreken, in de korte broek heb gekend. Dan 
maakt zo'n streepjesbroek niet zóveel indruk meer. Er is er één bij 
die, in mijn jonge jaren, door de vrienden als een typisch rozewatertje 
werd beschouwd. Klaarblijkelijk ten onrechte, maar het wonderlijke 
is dat dat oude gevoel zo koppig is als dito genever. 

Móói - indrukwekkend zijn de ambassadeurs. Die hebben, anders 
dan De Quay-jongens, hun ambtskostuums wél aan en wat u daarover 
ook denkt: een man in zwart-met-goud en met al zijn medailles op, 
is indrukwekkender dan dezelfde man in pyjama. Het is altijd een 
fraaie groep. Mijn hart verlustigt zich erin, maar ik moet mijn jaloezie 
altijd met man en macht bedwingen. Ik zou gráág ambassadeur willen 
wezen. Dat lijkt mij oneindig veel aantrekkelijker dan tramconductew· 
of tamboer-majoor en dat lijkt mij al zo enig. 

Ik las onlangs dat Russische Nikita, als hij in Amerika is, door 25.000 
politiemannen bewaakt zal worden. Onze soldaatjes zijn er voor het 
decorum en niet voor de bewaking. Het is goed die vergelijking te maken. 
Zij is leerzaam ett valt ten voordele uit van wat wij onder democratie 
verstaan. 

Wat mij ook is opgevallen, is dat onze pa1·lementariërs zo'n gezellig 
klusje dames en heren is. Goedmoedig en vriendelijk. Zelfs symbolisch 
loopt J, H. Cornelissen niet met een scherp-geslepen mes tussen de 
tanden en als ik geen V.V.D.'er was, zou ik mijn lot gerust in handen 
van de heer Van de Wetering en de freule willen leggen. Je ziet zó dat 
die iedereen het beste gunnen. 

Nu t:ijn wij weer een nieuw parlementair jaar ingetreden. Er is weer 
leven in brouwerij Het Binnenhof. 

Daarom is Prinsjesdag altijd een hoogtijdag in het doodsimpele 
bestaan van 

I • 

over het feit. dat het christendom als 
persoonlijk geloof beleden, een totalitair 
geloof is, dat zeggingskracht opeist op 
allerlei terreinen des levens. ook op poli. 
tiek en sociaal terrein. Maar daarmede 
is nog niet gezegd, dat uit dit christen
dom directe richtlijnen konden voor• 
komen voor een vrijere of gebonden loon. 
politiek. Ik zou mi.i ook best met de ge. 
dachte kunnen verenigen, dat juist ter 
wille van het gevaar van uitbuiting van 
de één door de ander en met name" door 
werkgevers en werknemers van de con· 
sument een gebonden loonpolitiek meer 
in de lijn van verantwoorde naastenlief. 
de zou liggen en dus meer in de lijn van 
het christendom. 

Als ik het scherp zou willen ~tellen, 

1~een ik uit de woorden van de heer Ha. 
zenbosch te kunnen opmaken. dat hij het 
oude liberalisme met zijn "Iaisser faire, 
Iaisser passer" hier als het ware bij uit· 
stek christel~ik voorstelt. Ik wil wel ver. 
klaren als liberaal. dat ik dit niet zou 
aanvaarden en dat ik meen dat Hberale 
politiek voor deze tijd wel inhoudt om 
zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid 

voor het bestaan aan de individuen te 
laten, maar tevens betekent dat onze op
vattingen van maatschappelijke t echt
vaardigheid zodanig zijn, dat een grote 
invloed van de overheid bij de verdeling 
van het volksinkomen niet gemist kan 
worden. Of de vrijere of gebonden loon. 
politiek nu voor het ogenblik uit een 
oogpunt van practische mogelijkheden al 
of niet aanvaardbaar is, doet hier m.i. 
niet ter zake, maar het lijkt mij volko
men onjuist de vrijere loonpoliti~k als 
christelijk en de gebonden als onchriste
lijk voor te stellen. 

Ik hoop dat de heer Hazenbosch het 
mij niet ten kwade duidt, wanneer ik zeg, 
dat zijn verdediging van de vrijere loon
politiek als specifieke uiting van chris
telijk beleid beneden de maat blijft. De 
heer Hazenbosch is zelf ongetwijfeld niet 
beneden de maat, maar zou het daarom 
niet daaraan kunnen liggen, dat de zaak, 
die hij bepleit, dat wel blijkt te zijn? 

H. D. LOUWES. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

LIBERTAS is het orgaan van de Liberale Studenten Verenigingen in Nederland 

LIBERTAS 

LIBERTAS 

ABONNEERT 

LIBERTAS 

Uit LIBERTAS leert u verschillende standpunten kennen, die 
liberale studenten innemen ten aanzien van allerlei problemen 
betreffende het hedendaagse politieke en maatschappelijke 

pretendeert niet een gezaghebbende courant als de NRC te zijn 
met actuele, zakelijke berichtgeving, beschouwingen over het 
nieuws en een kritisch oordeel. Wèl raadpleegt de redactie van 
dit liberale studentenblad - om haar mening te toetsen - o.a. 

het tweemaandelijkse, liberale studentenblad, dat steeds meer 
belangstelling ook buiten studentenkringen trekt, kost slechts 
I 5,- per jaar. 

u VANDAAG nog door f 5,- te storten op postrekening 13.500 
Gem. Giro A'dam voor rek.no. L-6254 van Libertas, waarmee u 
tevens het liberale denken in studentenkringen bevordert. 

JAN LUYKENSTRAAT 

leven; standpunten van liberale academici en politici van 

morgen. 

de NRC, omdat deze uitgaat van waarlijk liberale beginselen en 
evenals Libertas, in volkomen onafhankelijkheid de grootst 
mogelijke objectiviteit nastreeft. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

.-.an WEEK tot WEEK 

Komisch 

Onder bovenstaande titel tro~fen .wij de _afge~ 
lopen week een hoofdartikeltJe aan m het 

Algemeen Handelsblad van de navolgende in~ 
houd: 

,.Onder de titel .,Wat wilt u?" lezen wij in Het 
Vrije Volk een schoon verhaal. Het blad trekt in 
volle wapenrusting ten strijde tegen het weekblad 
van de V. V.D. Dit heeft zich nl. verstout minister 
Korthals te prijzen. Het V.V.D.~orgaan had zich 
gekeerd tegen het zacht gezegd onzuinige beheer 
van de Kolen- en Staal Gemeenschap. Het kop
pelde daaraan een opmerking over een circulaire 
van minister Korthals. Daarin drong de minister 
van Waterstaat er bij zijn ambtenaren op aan, 
zuinigheid te betrachten bij het volvoeren van 
dienstreizen en derzelver declaraties. 

Tegen een aansporing tot zuinigheid bij het ge
bruik van staatsgelden kunnen, dunkt ons, weini
gen bezwaren hebben. Het Vrije Volk verbindt 
echter aan deze aandrang tot zuinigheid het vol
gende commentaar: .,Zo zo. Ja, ja. Die vorige re
gering toch. Wie was ook weer die socialist 
die daar op de ministersstoel heeft gezeten? Ant
woord: het was een aantal jaren de antirevolutio~ 
nair Algera en daarna de antirevolutionair Van 
Aartsen. De laatste is in deze regering opgeno~ 
men als minister van Volkshuisvesting en Bouw
nijverheid. Maar dat stond er in het V.V.D.
blaadje niet bij". Wanneer hier van niet~vermel
den sprake is, laat Het Vrije Volk na mede te de
len, dat in het bestreden artikel met geen enkel 
woord over de vorige regering wordt gesproken. 
Ook werd daar stellig niet de indruk gewekt, dat 
een socialist het ministerie van Waterstaat zou 
hebben beheerd. Onze collega van het Hekelveld 
toont zich dan ook overgevoelig, waar het ver
meende kritiek op een vorig Kabinet meent te be
speuren. En het zich verweren tegen lof voor mi
nister Korthals, althans op deze grond, brengt 
ons het klassieke gevecht tegen windmolens voor 
de geest. Don Quichotte als medestrijder van de 
P.v.d.A. Het opent voorwaar een wijds perspec
tief. 

Ten slotte: wij achten het V.V.D.-orgaan best 
zelf in staat zijn eigen boontjes te doppen. Maar 
de ,.bestrijding" van Het Vrije Volk gaat in tegen 
iedere logica. Zo sterk, dat zij komisch werkt". 

Tot zover het Algemeen Handelsblad. 
Wij achten ons nu wel verder ontslagen om te 

reageren op het typisch socialistische minder
waardigheidscomplex. Behalve komisch is het ook 
nog een beetje zielig. 

* * * 
Slappe rode thee 

Als het er om gaat dirigisme, overdreven 
ambtenarij en uitwassen van een moderne 

bureaucratie te signaleren dan geeft Het Vrije 
Volk natuurlijk niet thuis. Eerst moet vrijwel de 
gehele Nederlandse dagbladpers aan de bel trek
ken wil het socialistische blad eindelijk wakker 
worden, om met een dromerig gezicht te vragen, 
waarom men nu eigenlijk zoveel lawaai maakt. 

Wij doelen hier op de ergerlijke geldverspilling 
bij de Kolen- en Staalgemeenschap, waarover wij 
de vorige week ter plaatse uitvoerig schreven. 

Tot donderdag 10 dezer had Het Vrije Volk 
over deze misstanden hardnekkig gezwegen. 
Toen het rumoer het blad kennelijk te groot werd, 
kwam het eindelijk ook met een publicatie van het 
bekende rapport van prof. Urbain Vaes. Tegelij
kertijd wijdde het aan de verkwisting van de KSG 
een hoofdartikel, waarin met enige omwegen tot 
uiting kwam, dat het noodgedwongen aan deze 
zaak aandacht moest besteden. 

Het begint dan met te stellen, dat tijdens de 
kabinetscrisis de schrijver Carmiggelt als waard 
van het (radio) Artiestencafé eens heeft verzucht: 
Als ik hier in mijn zaak lekker zit te eten, zeggen 
de mensen: Die man heeft trek. Maar als ze 
Drees zten eten, dan is het: Van mijn centen. 

Dit op zich zelf aardige cabaretgrapje grijpt 
Het Vrije Volk serieus aan als inleiding van de 
navolgende zinsneden: 

.,Iets van die dat-gebeurt-allemaal-van-mijn~ 
centen~mentaliteit zit ook in de kritiek, die de 
laatste weken in verschillende bladen is geuit op 
het uitgavenbeleid in de Kolen- en Staalgemeen
schap. Wat men van een particulier grootbedrijf 
(ten onrechte) doodgewoon vindt of eenvoudig 
nooit aan de weet komt, accepteert men (terecht) 
niet van een overheid, Europees of nationaal". 

Ziehier de demagogie weer eens ten top gedre~ 
ven. Hakken maar jongens op het particuliere be-
drijf. Elke dag een theelepel en het blijft er bij de 
,(socialistische) lezer wel inzitten. Dit is weer 
"voorlichter" Voskuil in zijn element. Dit is weer 
de methode van het onzindelijk denken door het 
debat te verplaatsen op zijwegen, die ver van de 
hoofdweg afvoeren. 

Maar nu enkele vragen. Wie is die "men", die 
het doodgewoon vindt, dat in het particuliere 
grootbedrijf met geld wordt gesmeten? En verder, 
is het Het Vrije Volk bekend, dat er nog een fis~ 
cus bestaat, die waarempel wel onnodige geld-

. verspilling (terecht) weet te voorkomen? Wil het 
dan nog in alle ernst volhouden, dat ,.men" een 
dergelijke geldsmijterij "eenvoudig nooit aan de 
weet komt"? 

Natuurlijk is Het Vrije Volk hiervan op de 
hoogte, doch het verzwijgt dit alles opzettelijk om 
de in naam afgezworen klassestrijd op unfaire 
wijze te kunnen oprakelen. 

* * * 
Kat om de hete brei 

Na een niet ter zake doende uitweiding over 
de verkrijgbaarstelling van het rapport 

Vaes komt Het Vrije Volk dan uiteindelijk tot de 
schoorvoetende erkenning dat de K.S.G. "bepaald 
niet zonder falen" is en vervolgt dan: 

.,Wij hebben - dat is ook uit onze samenvat
ting van het rapport~ V aes gebleken - er geen 
enkele behoefte aan, verkwisting van gemeen
schapsgelden te vergoelijken. Integendeel, de 
overheid woont in een glazen huis en moest juist 
wat dit betreft onaantastbaar zijn. En de KSG is 
op dit punt, zoals de zaken nu staan, bepaald niet 
zonder feilen. 

Maar wij willen toch wel waarschuwen tegen 
de aard van de kritiek die in de laatste weken 
over de KSG is uitgestort. Die kritiek was nl. 
veelal n i e t zakelijk. Ze had duidelijk de bedoe~ 
ling om de ,.Europese gedachte" als zodanig te 
treffen, ook waar het gaat om overigens geheel 
op zich zelf staande misslagen van sommige func
tionarissen. Woorden als ,.Europrofiteurs" en 
,.Rol- en haalgemeenschap" in dit verband ge
bruikt, zeggen genoeg. 

Die kritiek werkt als gif: vertrouw de lieden die 
daar aan het roer staan, niet. Ze ,.vreten er dik 
van". Ze doen het toch allemaal om er zelf beter 
van te worden. Het is kritiek van dezelfde aard 
als die welke erop is gericht het vertrouwen van 
arbeiders in hun organisaties te ontnemen door te 
spreken van ,.volgevreten bonzen". Het is kritiek 
die het vertrouwen en daarmee de democratie zelf 
ondermijnt. 

Daartegenover moet steeds weer gesteld wor
den, dat het juist essentieel is voor elke democra
tie, dat er openbaarheld is en dat het aan die 
openbaarheid te danken is, dat we althans bij de 
overheid en bij democratische organisaties precies 
weten wat er gebeurt. En dat die misstanden 
doeltreffend kunnen worden voorkomen of uitge~ 
sneden. 

De overheid heeft tot taak door een zo zuinig 
mogelijk beheer geen aanleiding te geven tot kri
tiek. Maar het publiek zal goed moeten onder
scheiden tussen hen die het om het gezond hou~ 
den van de democratie te doen is en hen die het 
met hun gif op het leven van de democratie ge~ 
munt hebben". 

Tot zover Het Vrije Volk. 
Het blad maakt de indruk van de kat, die om 

de hete brei heendraait, vooral ook door een 
nieuwe verkapte aanval op het particuliere be~ 
drijfsleven ,en het feit, dat men aanvallen met te
genaanvallen pareert. 

Het feit, dat sommigen in hun kritiek de Euro~ 
pese gedachten hebben willen treffen doet aan 
de geconstateerde misstanden niets af. De Euro~ 
pese gedachte kan overigens nimmer een winst~ 
punt zijn als zij uitgroeit tot een nieuwe vorm van 
bureaucratie. Immers, in dergelijke omstandighe~ 
den wordt de Europese gedachte een onding. 

Wij dienen de democratie pas goed als we moe~ 
dig ,en zonder angst voor het intrappen van be~ 
paalde heilige huisjes de misstanden signaleren en 
te lijf gaan. De slappe wijze waarop Het Vrije 
Volk dit doet is geen waarborg voor een sanering 
in onze democratische verhoudingen. 

Uit alles blijkt, dat het blad, dat in wezen een 
vurig voorstander is van alles wat naar dirigisme 
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zweemt, de aandacht op het gebeurde in de KSG 
in een andere richting tracht te leiden. Het is als 
de onverstandige vader, die van zijn zich misdra
gende zoon geen kwaad kan horen. En dat is een 
kwalijke pedagogiek. 

* * * 
"Europese" salarissen 

Wij vinden de gezondmaking van de organi~ 
satie van de Europese gedachte dermate 

belangrijk, dat wij er op deze plaats nog wat na~ 
der op in willen gaan. 

Dezer dagen maakte prof. dr. J. Kymmel, bui· 
tengewoon hoogleraar aan de Economische Ho· 
geschool te Rotterdam in Economisch Statistische 
Berichten bekend, dat, als men het gemiddelde 
netto inkomen van het totale personeel van de 
EEG (Euromarkt), dus met inbegrip van bodes, 
chauffeurs etc. berekent, blijkt, dat dit een bedrag 
is in de orde van grootte van 22 tot 24.000 gulden 
per persoon per jaar. 

Hij voegt er aan toe, dat dit gemiddelde bedrag 
aanzienlijk hoger ligt dan het netto-salaris van 
een directeur-generaal van een ministerie in Ne .. 
derland. De middelhoge en hoge functionariss.en 
van de Europese organisaties genieten momenteel 
zelfs inkomens tussen de 30.000 en 45.000 gulden. 
waarover ze geen belasting behoeven te betalen. 
In Nederland verdienen vergelijkbare ambtenaren 
10 tot 15.000 gulden, waarvan wel belasting moet 
worden betaald. 

Daarbij moet echter in aanmerking worden ge• 
nomen, aldus prof. Kymmel, dat de hoge salaris• 
sen vaak noodzakelijk zijn om de goede mensen 
te krijgen en dat ambtenaren-salarissen in andere 
Euromarktlanden vaak aanzienlijk hoger zijn dan 
hier te lande. 

Het ambtenaren~apparaat van de Europese 
commissie omvatte begin mei 1200 functionaris· 
sen. De leiding daarvan bestaat uit negen direc
teuren-generaal, een algemene secretaris en 35 
directeuren. De indruk bestaat, zo wordt opge• 
merkt, dat dit apparaat enigszins topzwaar is op
gezet. 

De Europese ambtenaren genieten nu proviso• 
risch de bezoldigingen van de Kolen~ en Staalge• 
meenschap. Een definitieve bezoldigingsregeling 
voor de Europese gemeenschappen is thans opge
steld door een groep nationale deskundigen. Het 
daarin voorgestelde salarisniveau ligt in het alge~ 
meen lager dan dat van de KSG. Tegen dit voor
gestelde lagere salarispeil hebben de Europese 
commissies en de Euratomcommissie inmiddels 
reeds bezwaren geopperd. 

Tot zover prof. K ymmel. 
Dat er ook op dit vlak nog al een en ander te 

doen valt zal zonder meer duidelijk zijn. 

* * * 
Een stap in de 
goede richting 

W ij opperden de vorige week op deze plaats 
reeds de gedachte of, hetgeen zich aan 

misstanden in de Europese organisaties afspeelt, 
niet meer onder de aandacht van de nationale 
parlementen kon worden gebracht. In dit verband 
deed het ons bepaald goed te vernemen, dat de 
Nederlandse staatssecretarissen dr. W. H. van 
den Berge van Financiën en dr. H. R. van Houten 
van Buitenlandse Zaken zich tevreden toonden 
over de besprekingen, die de Europese minister· 
raad vorige week te Brussel hield over de salaris• 
regelingen van de Europese ambtenaren. 

Een definitieve regeling van de veel omstrede!l 
salarisschalen van de Europese ambtenaren va!l 
Euratom, Euromarkt en Kolen- en Staalgemeen• 
schap hebben de vertegenwoordigers der Euro• 
pese regeringen nog niet bereikt. Wel, aldus laz·e• 
wij in de Volkskrant, is echter begrip gevondell 
voor het Nederlandse standpunt, dat deze salaris• 
sen niet buitensporig mogen zijn, en dat zij onder• 
worpen moeten worden aan een reële belasting
heffing. 

Het Nederlandse standpunt was, dat de be· 
lasting, die de Europese ambtenaren moeten beta~ 
len geen zuiver symbolisch karakter moet hebben 
en dat de salarissen een prestatiebeloning moekn 
zijn, die de normale begrippen niet overschrijdt. 

Een stap dus in de goede richting, doch ei~n
lijk nog maar een heel klein stapje op een blijk~ 
baar nog moeizaam af te leggen lange we~. 
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DE INTERPARLEMENTAIRE UNIE HIELD 
CONFERENTIE TE WARSCHAU 

Het Westerse en liberale geluid 
(Van een medewerker) 

Voor het eerst sinds er een IJzeren Gordijn hangt tussen Oost en \Vest heeft de 
Interparlementaire Unie haar jaarlijl<se congres belegd in de hoofdstad van een der 
landen achter het IJzeren Gordijn en wel te \Varschau. Van 26 augustus tot 4 septem
ber waren aldaar aanwezig· de leden van niet minder dan 51 parlementen uit alle 

delen der wereld. 
De Nederlandse delegatie naar dit parlenwnt der parlementen bestond uit elf leden 

tier Staten-GeneraaL Het Jihcrale gdnid in deze afvaardig-ing ontbra.k allerminst, 
want bijna 30 % en·an bestond uit leden onzer vvn-Tweed&-Kamerfraetie, t.w. mevr. 
StoffeJ.s-.Van Haaften en de heren Corndissen en Berkhouwer. 

Mevrouw Stoffels-Van HaaftRn overschreed de stalen grens per vliegtuig. De heren 
L:Omelissen en Berkhouwer maakten van de hun geboden gelegenheid gebruik om 
per auto een tocht te maken door Tsjecho-Slowakije, Oost-Duitsland en Polen, met 
als eindpunt Warschau, altlus hun blik in tleze gebieden zoveel mogelijk verruimende. 
De reis van onze geestverwanten mag in alle opzichten als geslaagd worden be
schouwd. 

Ook dit congres van bijna 700 parle
mentsleden kan als een succes worden 
aangemerkt. Weliswaar waren er veel 
vertegenwoordigers van landen, wier par
lementen wij niet als het prototype van 
een parlement in Westerse trant zien, 
maar dit heeft bij deze bijeenkomst de 
waarde van een open ontmoeting tussen 
vertegenwoordigers van Oost en Wl!st 
niet verminderd. 

Deze ontmoeting en het openen van 
elkaars vizier is nog immer het hoofd
doel der Interparlementaire Unie, het 
instituut dat sinds 1888 werkt, dank zij 
het initiatief van de Engelse m.p. Wil
Ham Randal Cremer en de Franse député 
Frederic Passy. Het ideaal van deze men
sen van goeden wille was om tussen par
lementariërs over de gehele wereld te 
zoeken naar wat vereent en te mijden 
hetgeen scheidt. Al moge de ruwe reali
teit der hedendaagse internationale poli
tiek andere gevoelens opwekken, het 
ideaal der verbetering van wederzijdse 
verstandhouding door het onderhouden 
van contact tussen pal"lementariërs over 
de gehele wereld blijft het koesteren 
waard. 

Wanneer dit contact op een gegeven 
moment verwezenlijkt kan worden in een 
land achter het IJzeren Gordijn, mag de 
kans daartoe niet onbenut blijven. Daar
om is het goed geweest, dat, ongeacht de 
al dan niet verrijkendheid der praktische 
l'esultaten op het gebied van de inter
nationale politiek, een bijeenkomst van 
de Interparlementaire Unie te Warschau 
)leeft plaats gehad. 

De ontmoeting is altijd tweezijdig. Voor 
cle volksvertegenwoordigers van Polen en 
voor velen in Polen met wie contact kon 
worden opgenomen, ging de ijzeren poort 
een moment op een kier staan, waardoor 
men naar buiten kon gluren .. Groot ge
noeg was deze kier voor een lichte infil
tratie. Daartegenover stond, dat de Wes
terse parlementariërs alle gelegenheid 
hadden om hun licht buiten de koren
maat te laten schijnen. 

De agenda der conferentie bestond uit 
een aantal zeer belangwekkende onder
werpen als ontwapening, bestrijding oor
logspropaganda, bevordering van de in
ternationale handel, verwezenlijking van 
de rechten van de mens, ·enz. Aan de de
batten namen onze afgevaardigden actief 
deel. 

Mevr. Stoffels ontplooide met succes 
en bijval haar activiteit, vooral op het 
gebied der ontwapening, een probleem, 
dat een speciaal relief kreeg op een con
ferentie als deze in Warschau, een stad 
immers, waar ook de heer Rapacky ze
telt, de bekende auteur van het plan der 
gedemilitariseerde zone in Midden
Europa. 

Drie leden van de Tweede-Ka
merfractie van de V.V.D., namelijk 
mevrouw mr. J. M. Stoffels-van 
Haaften en de heren mr. dr. C. 
Berkhouwer en Joh. G. M. Corne
lissen, namen deel aan het jaar
lijks congres van de Interpat·lemen
taire Unie, dat dit jaar te War
schau werd gehouden. 

Een medewerker wijdt hier aan
dacht aan deze conferentie en aan 
het aandeel van onze geestver
wanten in het debat. 

De volgende week hopen wij een 
kort "reisverslag" van onze verte
genwoordigers te publiceren, waar
in belangwekkende indrukken 
worden gegeven van Praag en 

\.._Warschau. ~ 

Rede mevrouw 
Stoffels-Van Haaften 

Uit de redevoering van mevrouw Stof
fels citeren wij o.a. het volgende: 

Het enige doel van onze discussies 
ook van die over de ontwapening, welke 
wij thans voeren - moet zijn het uitbre-

MEVROUW MR. J. M. STOFFELS-VAN HAAFTEN 
.... wederzijdse inspectie en controle . ... 

klonk achter het IJzeren Gordijn 

MR. C. BERKHOUWER 
. ... Tibet en de Rech"ten van de Mens . ... 

ken van een derde wereldoorlog te voor
komen. Een derde wereldoorlog, welke 
tegelijkertijd volledig het einde van het 
bestaan dezer wereld zou kunnen bete
kenen. 

Om te trachten overeenstemming te 
bereiken over ontwapening, moeten wij 
zo vrij en zo objectief mogelijk spreken. 
Wij moeten bereid zijn, naar elkanders 
argumenten te luisteren. Maar dat is, 
naar ik meen, niet voldoende. Wij moeten 
ook trachten, die argumenten te "ver
staan". 

Zij besprak vervolgens uitvoerig de 
ontwerp-resolutie, welke reeds in apt·i! 
door de Raad van de Interparlementaire 
Unie was opgesteld en daardoor naar 
haar mening op een aantal punten eigen
lijk alweer min of meer verouderd was. 

Mevrouw Stoffels leverde ook een za
kelijke en puntige kritiek op bepaalde 
onderdelen van de desbetreffende reso
lutie. 

Grote nadruk legde zij er daarbij op, 
dat een uiteindelijke overeenstemming 
zou afhangen van de bereidheid van alle 
landen, een systeem van volledige in
spectie en controle te aanvaarden. En 
om alle misverstand te voorkomen, voeg
de zij daaraan toe: een wederzijdse in
spectie en controle, dus met het recht 
van de deelnemers, elkander over en 
weer te controleren. 

Het Rapacky-plan noemde zij voor het 
Westen onaanvaardbaar ,omdat het de 
Sovjet-Unie, met haar overmacht aan 
conventionele troepen en wapens, in een 
overmachtige positie zou plaatsen. 

Zij besloot haar rede met de verzeke
ring, dat haar woorden en haar kritiek, 
geuit namens de gehele delegatie, waren 
ingegeven door het ernstige streven, ge
zamenlijk de aanvaardbare wegen en 
middelen te vinden om altijd-durende 
vrede en vrijheid te vestigen en om de 
mensheid te bevrijden van de et·nstige 
vrees voor algehele vernietiging. 

Ook mr. Berkhouwer 
voerde het woord 

De heer Berkhouwer hield zich bezig 
met de vraag, welke rol de parlementen, 
elk op hun wijze, kunnen vervullen bij 
de daadwerkelijke verwezenlijking der 
Rechten van de Mens. Hij mocht het ge
noegen smaken, dat twee amendementen 
van zijn hand door de Conferentie werden 
overgenon1en in een door haar aanvaarde 
resolutie. 

Die "Rechten van de Mens" bespre
kend, bracht onze geestverwant in her
innering, dat men in de preambule van 
de Universele Verklaring van de Rech
ten van de Mens, in 1948 vastgesteld door 
de Algemene Vergadering der Verenigde 
Naties, kan lezen: "Disregard and con
tempt for human rights have resulted in 
barbarons acts which have outraged the 
conscience of mankind" (Minachting 
voor de menselijke rechten heeft geleid 
tot barbaarse handelingen, die een b&
lediging betekenen voor het geweten van 
de mensheid). 

De heer Berkhouwer noemde het wel 
zeer tragisch, dat dit debat over de men
selijke rechten werd gevoerd op een 
ogenblik, dat ons geweten juist weer zo 
sterk wordt geschokt door de totale vet
loochening van deze rechten met betrek
king tot het volk van Tibet. De Tibeta
nen, zo zei hij, zijn op het ogenblik de 
slachtoffet·s van de meest misdadige 
schending van onze menselijke gevoelens. 

Een recent rapport van de Internatio
nale Commissie van Juristen toont op 
breedvoerige wijze aan, dat de Tibetanen 
worden afgeslacht door middel van de 
internationale misdaad der genocide. 

Niettemin - of juist daarom - mag 
nooit worden afgelaten de wereld de 
rechten van de mens voor te houden. 
Met nadruk kon de heer Berkhouwer dan 
ook verklaren, dat zijn delegatie de inter
nationale bescherming van deze rechten 
- o.a. door een internationaal rechterlijk 
lichaam - van uitzonderlijk belang acht 
en zijn tweede amendement had daarop 
ook betrekking. 

Het moet onze geestverwant ook een 
- zij het tegelijk wat pijnlijke - voldoe
ning zijn geweest, in het Warschau van 
heden te kunnen hel"inneren aan de be
faamde Poolse consitutie vat~ de 3de 
mei 1791, welke reeds verschillèndc pa
ragrafen bevatte over de bescherming 
van de menselijke rechten, zoals vrijheid 
van godsdienst, vrijheid van eigendom, 
enz. 

Al met al mogen onze drie geestver
wanten met voldoening terugzien op een 
actieve bijdrage, die zij geleverd hebben 
aan het welslagen van deze internatio
nale conferentie, die op haar beurt de 
bescheiden omvang van haar doelstelling 
- althans op dit congres te Warschau 
-- heeft vervuld door enig licht te laten 
schijnen in de duistet•nis. 

bitter-uur ONDERBERG 
.........,!!_......Iw'----____.._ __ uur 
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ONZE CONFERENTIE 

Zaterdag 17 en 
zondag 18 oktober 1959 

naar de Pietersberg te 
Oosterbeek. 

De convocaties voor onze jaarlijk-
se tweedaags•e bijeenkomst zijn 

naar de centrale-vertegenwoordigsters 

gestuurd, die .zoals gewoonlijk voor de 

verdere verspreiding zorgdragen. \Vij 
nemen aan, dat zij nu allen van haar 

respectievelijke vakanties terug zijn, 

zodat er geen stagnatie bij de doOt·zen
ding zal voorkomen. 

Als nu de leden zelf het aanmel
dingsformulier maar niet tot het 
laatste ogenblik laten liggen, maar 

het ons meteen toesturen, kunnen wij 
tijdig en zorgvuldig onze aandacht ge
ven aan de jaarlijkse puz:zle van de 
slaapgeleg.enheid. Want het is steeds 
weer 'n puzzle aan alle wensen zoveel 
mogelijk tegemoet te komen; beslist 
het moe"nijkste deel van de hele eonfe
rentieregeling. 

Om de spoedige aanmelding te be

vorderen, wordt bij aanmelding bij 
ondergetekende vóór 3 oktober a.s. 
f 1.- reductie gegeven. Men betaalt 
dan (als men zelf linnengoed mee
brengt) slechts f 8.90 alles en alles in
begrepen. Is dat geen koopje? 

Daarvoor krijgt men: 
verblijf op een van de mooiste punten 
van Gelderland; 
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( Afdelingssecretarisse~-"\ 
opgelet 

U wordt dring>end verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 

te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginne
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 

opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn <haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan, het be
drag der contributie en of er ook 
ge~insleden zijn. 

Het Algemeen Secretariaat 

draagt zorg, dat de :>fdeling in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij yer
loren gaan! 

Bij voorbaat onze dank. \., _______ .,) 
111111111111111111111111111111111 

logies en verzorging gedurende 25 uur; 
gezellig samenzijn met zovele geest

verwante vrouwen uit het hele land; 
gelegenheid om eigen vragen, opmer
kingen, wensen, inzake politieke en 

maatschappelijke kwesties naar voren 

te brengen; 
(het bestuui· ontvangt punten, die men 

behandeld wenst te zien graag vóór 3 
oktober); 
en last but not least: 4 lezingen. Of 
moeten wij zeggen: inleidingen?, wij 
hopen namelijk op levendige discus

sies er na. 

Twee kamerleden zullen het woord 
voeren, n.l. n1evrouw Van Somet·en
Downet· op zate1·dagmiddag (om half 

5) en mevrouw Stoffels-van Haaften 
zondagmiddag (om 14.15 uur). Me
VTouw Van Somet·en zal ons die inge
wikkelde mammoetwet, zo belangrijk 
voor de toekomst van onze kinderen, 
verklat·en en mevrouw Stoffels zal 

spreken over en naar aanleiding van 
haar vele intet·nationale contacten. De 
drie andere vrouwelijke kamerleden 
(wij hebben er nu 5!) hopen wij ook te 

horen n.l. op zondagmorgen om vra
gen te beantwoorden. 

Voor de zaterdagavond hebben wij 
allereerst een J.O.V.D. spreekster ge
vraagd, De jongelui hebben het echter 

zo druk, eerst met vakantie houden en 
nu met hun eigen plannen, dat zij ons 
nog geen spreekster hebben kunlle l• 

noemen, al is in principe de medewei"
king wel toegezegd. Dat blijft dus nog 
een verrassing. 

Daarna zal mej dr. Jac. Schokking 

ons onder de titel "de vrouw in de po
litiek" een spiegel voorhouden, die ons 

veel kan leren: hoe het nu is, wat wij 
goed of verkeerd doen en hoe wij ver
der doen of niet doen moeten. 

De zondagochtend beginnen wij met 
een wijdingswoord van mej. ds. C. P. 

Thomsen. 
Als nu het weer ons ook maar goed 

gezind is (wij durven het nauwelijks 
hopen, na zo'n zomer) dan wordt ook 

dit weer een geslaagde bijeenkomst. 

J. H.S. 

' 

UIT DE PARTIJ 
Nieuwe afdeling 

He He voetsluis 
opgericht 

In Hellevoetsluis is dezer dagen een 
afdeling van onze Partij opgericht. Het 
voorlopig bestuur dezer nieuwe afdeling 
bestaat uit: Ir. L. W. Lievense, voorzit
ter; G. M, E. Smit, Kanaalweg W.Z. 11, 
secretaris; W. Kleykamp, penningmees
ter; J. G. Burlage; H. G. Geist; N. N. 
Dijkstra; A. J. Eggebeen; H. Koning. 

In een nog te houden vergadering zul
len de functies nog nader worden be
paald. 

Op korte termijn hopen wij hierom
trent verdere inlichtingen te publiceren. 

Dagelijks Bestuur 
der Partij h~jeen 

J.l. zaterdag kwam het Dagelijks Be
stuur der Partij te 's-Gravenhage bijeen 
ter bespreking van verschillende actuele 
vraagstukken. 

Vraagt COMFORT meubelen 
SLAAP- EN HUISKAMERS 
T.V. EN RADIO TAFELS 
EETKAMERTAFELS 

Alleen via de handeL 

Electr. Meubelfabriekeli 

J. M. BORSJE N.V. 
GOUDA • TEL.2287 
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Liberale op actuele . . 
VlSle onderwijsproblemen (X) 

Lichamelijke opvoeding komt steeds meer • 
lll het 

I 

gedrang 
Enige suggesties ter verlichting van een precalre toestand 

Ter onderbreking van de beschouwingen over de rnammoet-wet wil ik in een twee
tal artikelen aandacht schenken aan enige belangrijke onderwerpen, die door be
langstellende lezers onder mijn aandacht werden gebracht. 

Daar is dan allereerst het vraagstuk van de lichamelijke opvoeding, dat, gelijk vele 
andere onderwijsproblemen, met de dag ernstiger wordt. Het Iaat zich thans aanzien, 
dat er in de eerstvolgende jaren een belangrijk tekort zal bestaan aan bevoegde 
leraren en leraressen in dit onderwijsvak. 

De behoefte bij het m.o., v.h.o., het u.I.o. en n.o. is zo groot, dat schier elk bevoegde 
leerkracht, die nog werkzaam is als vakleerkracht bij het lager onderwijs, zonder 
enige moeite emplooi kan vinden bij het voortgezet onderwijs. Deze trek van I.o. naar 
voortgezet onderwijs is dan ook sinds enige tijd duidelijk merkbaar geworden. 

In verschillende plaatsen, waar men 
jaren achtereen het onderwijs in licha
melijke oefening heeft opgedragen aan 
de bezitters van een middelbare akte 
(akte P) of de akte S, heeft men thans 
nog maar een enkele leerkracht ter be
schikking. Wel prijkt dit onderwijsvak 
op de lesrooster van de lagere school, 
wel is jaar en dag met de grootst moge
lijke klem betoogd, dat een harmonische 
opvoeding en vorming uitgesloten zijn, 
wanneer de zorg voor de lichamelijke 
oefening en vorming onvoldoende is, wel 
heeft men al sinds ettelijke jaren het 
instituut van de consulenten in de licha
melijke oefening, maar ondanks dit alles 
is de situatie in de praktijk in vele ge
meenten erbarmelijk slecht. 

Er is een toenemend tekort aan be
voegde leerkrachten en zoals ik al op
merkte, dit zal voor het lager onderwijs 
nog veel groter worden. Er zijn veel en 
veel te weinig gymnastiekzalen en sport
terreinen, terwijl talrijke lokaliteiten 
niet voldoen aan de meest eenvoudige 
eisen. 

Zó is de toestand en al mogen er dan 
hier en daar prachtige gymzalen aanwe
zig zijn en kunnen diverse scholen be
schikken over goede speelvelden en 
sportterreinen, het gros van de lagere 
schooljeugd is nog altijd verstoken van 
goed en verantwoord onderwijs in licha
melijke oefening. Ik weet heel goed, dat 
dit alles de Overheid bekend is en dat 
van die zijde al het mogelijke wordt ge
daan om tot verbetering van de situatie 
te geraken. 

Ik weet ook zeer wel, dat in de krin
gen van de onderwijzers aan veel ge
rechtvaardigde eisen al lang niet meer 
wordt gedacht en dat men daar al heel 
blij is met primitieve oplossingen, maar 
zelfs die zijn er in de meeste gevallen 
niet te vinden. 

Loopje met de wetgever 
Intussen groeit een jonge generatie op 

en gaan honderdduizenden leerlingen van 
school zonder daar te hebben genoten 
van wat de wetgever verplicht stelde, 
n.l. de lichamelijke vorming. We moeten 
dit niet onderschatten. 

De wet verplicht de ouders hun kinde
ren naar een school te sturen of althans 
o.,•::tderwijs te doen volgen, de wet regelt 
(lat onderwijs, doch in de praktijk is het 
dan toch maar zo, dat een deel van de 
Nederlandse jeugd van een deel van het 
toegezegde onderricht en de toegezegde 
vorming verstoken blijft. 

Dit is, als men er goed over nadenkt, 
een onhoudbare toestand. Het is mij be
kend, dat verschillende ouders, onte
vreden over deze gang van zaken, hun 
kinderen na schooltijd naar een gym-

... 
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nastlekvereniging sturen, zodat ze al
thans nog wat lichamelijke vorming 
krijgen, maar niet iedere ouder kan dit 
bekostigen en niet in iedere plaats is een 
dergelijke vereniging aanwezig. 

Ons land is een welvarend land en ons 
volk kan nu al verscheidene jaren delen 
in de welvaart. De vraag rijst of de ver
waarlozing van de lichamelijke wel
stand van de opgroeiende natie ons in 
de toekomst niet heel duur te staan zal 
komen. 

Reeds nu kan men horen, dat het met 
de lichamelijke toestand van bijv. onze 
recruten nu niet bepaald is zoals die kón 
zijn. Ik ben geen deskundige op militair 
terrein, maar ik meen geen onzin te zeg
gen, als ik opmerk, dat de veronachtza
ming van de lichamelijke vorming van 
de jongens in een periode, die juist voor 
die vorming zo belangrijk is, niet anders 
tot gevolg kan hebben dan een vermin
derde weerbaarheid van ons leger. 

Jonge leerkrachten nodig 
Men heeft, en naar ik meen terecht, 

jaar en dag verkondigd, dat het onder
richt in lichamelijke oefening hoge eisen 
stelt aan de leerkrachten en dat juist dit 
vak het best kan worden verzorgd door 
volledig bevoegde leraren (leraressen). 
Waar men zulks kon bekostigen is men 
dan ook overgegaan tot het aanstellen 
van vakleerkrachten, zowel in de lagere 
school als in die voor voortgezet onder
wijs. 

De ingrijpende veranderingen in dit 
onderwijsvak hebben ons overtuigd, dat, 
mede met het oog op de zeer verant
woordelijke taak, de jeugd les moet heb
ben van jonge, terdege onderlegde lera
ren in lichamelijke oefening. 

Naar mijn mening zou het zo moeten 
zijn, dat deze leraren op de leeftijd, 
waarop het geven van dit or.derwijs voor 
hen bezwaarlijk wordt, konden overstap
pen_naar het gewone onderwijs. Dit is 
alleen mogelijk voor hen, die behalve 
hun bevoegdheid voor lichamelijke oefe
ning, ook een onderwijsbevoegdheid be
zitten {bijv. akte l.o. of een akte Frans, 
Duits, etc.). Ten onzent zijn we zo ver 
nog niet. 

Het gros van de onderwijzers(essen) 
bezit akte j (oude stijl) of aant. j. Dit 
geeft hun de bevoegdheid les te geven in 
lichamelijke oefening. 

Men heeft ingezien, dat, vooral voor de 
bezitters(sters) van akte j, aanvulling 
noodzakelijk is en heeft daartoe aanvul
lingscursussen ingericht. 

Het is welhaast met zekerheid te zeg
gen, dat, wil er van het vak lichamelijke 
oefening en van de lichamelijke vor
ming in de lagere school nog iets terecht 
komen, dit zal moeten worden gegeven 
door de bezitters(sters) van akte j of 
van aant, j. De eis, dat een leerkracht 
voor dit onderricht in de l.s. in het bezit 
moet zijn van de akte P of de akte S 
kan men, dunkt mij, wel laten verval
len zolang er een schreeuwend tekort 
aan deze leraren bestaat bij het voortge
zet onderwijs. 

Het instituut van het vakonderwijs in 
de l.s. dreigt dan ook van de baan te 
geraken, omdat men in de praktijk toch 
niet aan de daarvoor nodige leerkrach
ten kan komen. Zo blijft er maar één 
oplossing: De onderwijzers (essen) moe
ten dit oudericht zelf geven aan hun 
leerlingen. 

Stad en platteland 
Ten plattelande geschiedt dit doorgaans 

nog, voor zover lokalen en terreinen 
aanwezig. Ik ben van mening, dat deze 
oplossing niet de gewenste is, omdat te 
veel oudere leerkrachten, vooral in de 
steden, waar tot nu toe vakleerkrachten 
waren, niet meer aan de eisen kunnen 
voldoen. 

Er is een andere oplossing voor het 
lager onderwijs mogelijk. Er zijn stellig 

in ons land verscheidene jonge leer
krachten met bijzondere belangstelling 
voor lichamelijke oefening sport en spel. 
Zij hebben akte j of aant. j. en mogen 
en kunnen dus dit onderricht geven. Het 
moet m.i. mogelijk zijn deze materie zo 
te regelen, dat dergelijke jongelui werk· 
zaam zijn als vakleerkrachten bij het la
ger onderwijs. 

Noodzakelijk is, dat zij een dienstver
band verkrijgen, dat voor hen gunstig, 
althans niet schadelijk is, dat zij boven
dien een salaris genieten,- dat zo moge
lijk iets hoger is dan wat ze als onder
wijzer zouden ontvangen, maar dat op 
zijn minst daar niet onder blijft. 

Voorts zou iedere onderwijzer of on
derwijzeres, die zich beschikbaar stelt, 
moeten worden gegarandeerd, dat hij o:t 
zij na b.v. vijf jaren, bij gebleken ge
schiktheid, naar het gewone lager on
derwijs kan worden overgeplaatst. De 
garantie zou kunnen bestaan in het plaat
sen op een lijst van benoemde leerkrach· 
ten met recht van voorrang, zo in de 
geest van de lijst van wachtgelders (sters) 

Deze vakleerkrachten zouden, wanneer 
zij b.v. na een dienstverband van 5 jaar, 
weer naar het I.o. willen als gewoon on
derwijzer, wachtgeld dienen te ontvan· 
gen gedurende de periode, waarin hun 
benoeming bij het l.o. nog niet tot stand 
is gekomen. Anderzijds zouden zij de 
verplichting op zich moeten nemen in 
die periode tijdelijk werkzaam te blijven 
als vakleerkracht. 

Nog een oplossing 
Zal de oplossing, die ik hier voorstel 

niet tot gevolg hebben, dat het tekort bij 
het gewone l.o. daardoor nog groter 
wordt? Ongetwijfeld is dit het geval, 
maar ook daarvoor zie ik een oplossing, 

nl. deze mannelijke leerkrachten, die 
zich beschikbaar stellen en dienstplichtig 
zijn, krijgen vrijstelling van dienstplicht 
onder dien verstande dat zij bijv. twee 
dagen per week deelnemen aan een ka~ 
dercursus. Regionaal worden dergelijkte 
kadercursussen ingesteld en door be·· 
roepsinstructeurs geleid. De duur vattl 
een dergelijke cursus is twee jaren. 

De betreffende onderwijzers zijn in di~ 
geval 4 dagen per week werkzaam als 
vakleerkracht bij het l.o. 

Eerbied voor de wet 
Het is best mogelijk, dat de hier ge• 

schetste oplossing in de praktijk wat 
anders moet worden uitgewerkt, doch 
dat is van latere zorg. Waar het ollll 
gaat is, dat onze jeugd nu de noodzake• 
lijke lichamelijke vorming krijgt die bo• 
vendien ook de wet eist. 

Een eerste eis is, dat de burger eer• 
bied heeft voor de wet. Welnu, wanneet 
de wet jaar in jaar uit niet wordt uit-
gevoerd, wanneer door omstandigheden, 
die veranderd kunnen worden, wetsvoor~ 
schriften massaal worden genegeerd, iJl 
het tijd, dat eindelijk aan een dergelijke! 
situatie een einde komt. 

Ik ben er van overtuigd, dat, zij het. 
met de nu eenmaal onvermijdelijke kos
ten en moeiten, het vraagstuk van de 
lichamelijke vorming tot op grote hoog
te kan worden opgelost. 

Een lichamelijk sterke jeugd is voor de 
welvaart en de weerbaarheid van de na·· 
tie een primaire voorwaarde en de be· 
vordering daarvan een eerste eis. Er il 
nu genoeg gepraat en geschreven: laten 
we de zaak tot een oplossing brengen en 
zo spoedig mogelijk! 

J. van Mourik 

Nieuws uit de afdeling Amsterdam 
Bestuur besprak 

winteractiviteiten 
Op donderdag 10 september j.l. kwam 

het bestuur van de afdeling bijeen. Ver
schillende activiteiten, die de komende 
winter de aandacht van de leden zullen 
vragen werden besproken. 

Voorts werden de voorbereidingen ge
troffen voor de ledenvergadering van 
26 oktober a.s. in Bellevue. Op deze leden
vergadering zullen de punten, die door 
tijdsgebrek op de jaarvergadering van de 
afdeling niet meer aan de orde waren 
gekomen, behandeld worden. Het betreft 
hier o.a. de bespreking van het beleid van 
onze gemeenteraadsfractie. 

Verder werd het bestuur medegedeeld, 
dat het dagelijks bestuur de heer H. 
Hooft heeft gekozen tot 2e penningmees
ter. 

Gewezen is op de noodzaak, dat leden 
hun beroep opgeven aan het bureau. 

Ook werd nog van gedachten gewisseld 
over het probleem van de volkshuisves
ting in Amsterdam naar aanleiding van 
de zgn. "Krottennota" van B. en W. 

Excursie voor de dames 
op 22 september a.s. 

Op dinsdag 22 september a.s. worden 
de activiteiten van de dames voor het 
winterseizoen ingeluid met een bezoek 
aan het dagblad "De Telegraaf". 

Men wordt dan verwacht in de hal van 
het gebouw van "De Telegraaf" om 14.45 

uur. 
Op het programma staat een rondgang 

door dit moderne bedrijf, wat u de gele
genheid zal bieden te zien, wat er moet 
gebeuren voor de krant bij u in de bus 
zit. 

Ons Tweede Kamerlid, mevr. G. V. van 
Someren-Downer, die sedert 1953 journa
listieke arbeid verricht op het gebied van 
de kunst en cultuur en later ook op dat 
van de politiek, zal het een genoegen zijn 
na afloop van de rondgang in hotel Suis-

se, Kalverstraat 22-26, enkele facetten 
van het dagbladbedrijf nader te belichten. 
Hier zal gezamenlijk thee kunnen worden 
gedronken. 

J.O.V.D.-congres 
op 24 en 25 oktober a.s. 
Een beroep op de Amsterdamse 

V.V.D.-ers. 

Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober 
houdt de J.O.V.D. zijn landelijk congre~; 
in Amsterdam. 

Uit alle delen van het land zullen libe
rale jongeren naar de hoofdstad trekken 
om dit feest mee te maken. 

De logies-commissie van de J.O.V.D~ 
afdeling Amsterdam, probeert deze gas
ten zoveel mogelijk bij de Amsterdamse 
jongeren onder te brengen, maar dit zal 
waarschijnlijk niet geheel gelukken. 

Daarom willen wij een beroep doen op 
de Amsterdamse V.V.D.-leden zich op te 
geven om tijdens dit week-end één of 
meer jongeren slaapgelegenheid te bie
den. 

Wij maken onze leden er echter op at
tent dat de bijeenkomst op zaterdagavond 
gevolgd zal worden door een gezelHg 
samenzijn, dat mogelijk laat zal zijn ge
eindigd. 

Dit zal met uw gast natuurlijk geregeld 
kunnen worden. 

Uw opgave kunt u doen aan het bureau 
van de afdeling, Herengracht 36, tele· · 
foon 46003. 

Agenda vergaderingen 
Maandag 21 september - 20 uur: Marnix· 

zaal Bellevue. Vergadering deelnemers 
studiegroepen. 

Maandag 28 september - 20 uur: Gebouw 
Crone. Bestuur en Bestuursraad. 

Maandag 5 oktober - 20 uur: Gebouw 
Crone. Bestuur. 

Maandag 26 oktober - 20 uur: Savoy-zaal 
Bellevue. Algemene ledenvergadering. 
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,,Maak de V. V.D. sterk!!" 
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1 AFERROX --~ UNIVERSAALMENIE 

1. Een uitstekende hechting, ook op aluminium en gegalvaniseerd ijzer 
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 van10m 2 per kg 
6. Een hoog roestwerend vermogen. 
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Het Landbouwschap 

nogmaals in discussie 
<Zie pag. 4) 

Geleidelijke 
van een 

bevrijding 
socialistische 

• 
Uit het keurslijf 

dogmatiek 
Vrijdagavond 18 september wijd

de de voorzitter van onze 
Tweede-Kamerfractie, p r o f. mr. 
P. J. 0 u d, voor de radio-micro
foon een tien-minuten beschouwing 
aan troonrede en miljoenennota. 

Prof. Oud legde er daarbij de 
nadruk op, dat beide belangrijke 
staatsstukken zijn, die een diep
gaande bespreking verdienen. Dat 
zal dan voor een belangrijk deel 
kunnen geschieden bij de algemene 
politieke beschouwingen, welke de 
Tweede Kamer de aanstaande week 
zal houden en verder, in het bijzon
der voor zover het de financiële 
aspecten betreft, bij de eind okto
ber te houden algemene finan
ciële beschouwingen en de gelijk
tijdig daarmee te behandelen fis
cale voorstellen. 

Die vrijdagavond moest de heer 
Oud zich in de acht of negen minu
ten, die voor hem beschikbaar 
waren, uiteraard bepalen tot het 
geven van een algemene indruk. 

Men kan dan - aldus de heer 
Otid, wiens radiospeech wij hier 
verder woordelijk laten volgen -
de troonrede zien als een verleng
stuk van de regeringsverklaring, 
waarmede vier maanden geleden 
het kabinet-De Quay is opgetreden 
alsmede van de daarop gevolgde 
nota over het door de regering 
voorgenomen sociaal-economisch 
beleid, waarover de Tweede Kamer 
in juli uitvoerig van gedachten 
heeft gewisseld. 

Troonrede en miljoenennota 
hebben hetgeen de regering reeds 
in grote trekken had bekend ge
maakt nader ontwikkeld. 

* * * 

Voor zover gij mijn korte radio
rede op 24 juli hebt beluisterd, 

zult gij u naar ik vertrouw her
inneren, dat ik er met voldoening 
van gewag heb gemaakt, dat er 
met het optreden van het nieuwe 
kabinet een ombuiging van beleid 
had plaats gehad, die mogelijk was 
geworden doordat de socialisten 
aan de regering niet langer deel 

ATTENTIE!! ATTENTIE!! 

Luistert op vrijdag 2 okto
ber a.s.. over de zender 
Hilversum I (402 m), van 
19.30-19.40 uur naar 

,.DE STEM VAN DE VVD". 

Let op de veranderde 
zendtijd! 

hadden. Dit betekende intussen 
allerminst, dat het kabinet een be
leid zou gaan voeren, dat minder 
sociaal gericht zou zijn. 
Men tracht van socialistische kant 
in woord en geschrift gaarne de 
mening ingang te doen vinden, dat, 
nu de liberalen een zo belangrijke 
plaats in de regering innemen, het 
met een sociaal vooruitstrevend 
beleid gedaan zal zijn. Dit is al 
dadelijk een volstrekte miskenning 
van het karakter van de V.V.D. 

Het doel, dat ons in 1948, toen 
verschillende vrijzinnige groepen 
zich in onze partij hebben verenigd, 
voor ogen heeft gestaan is door 
onze eerste voorzitter, de heer 
Stikker, omschreven als de wens 
naar een sterke progressief gezinde 
partij, die allen omvat, voor wie 
de geestelijke vrijheid primair is, de 
sociale gerechtigheid plicht en die 
het economische leven niet willen 
zien verstarren in het keurslijf 
van een socialistische dogmatiek, 
die uiteindelijk in staatsabsoldtis
me moet eindigen. 

De troonrede heeft mij er nu 
opnieuw in bevestigd, dat het kabi
net-De Quay met volstrekte er
kenning van de plicht tot sociale 
gerechtigheid zich richt tegen de 
verstarring, waartegen de heer 
Stikker een waarschuwende stem 
verhief. 

Het kabinet streeft naar een ver
houding tussen staat en maat
schappij, waarbij aan de maat
schappelijke krachten meer gele
genheid tot ontplooiing wordt ge
boden. 

• * • 

I k kan daarvan in de korte tijd, 
die te mijner beschikking staat, 

maar enkele voorbeelden geven. Ik 
vraag dan in de eerste plaats uw 
aandacht voor hetgeen de troon
rede zegt omtrent het nog steeds 
zo brandende probleem van de wo
ningnood. 

Gij weet, dat een van de ernstig
ste grieven tegen het in de na
oorlogse jaren gevoerde beleid is 
geweest, dat aan de par;,ticuliere 
bouw onvoldoende gelegenheid 
werd geboden. Dit heeft toch zeer 
belemmerend gewerkt op het in
halen van de achterstand op het 
stuk van de woonruimte. 

Thans kondigt de regering maat
regelen aan, waardoor de particu
liere bouw zal worden aangemoe
digd zich meer dan tot dusver op 
de bouw van arbeiderswoningen en 
goedkope middenstandswoningen 
te richten. 

Dan is er het vraagstuk van de 
bezitsvorming. Hoe moeilijk was 
het om met medewerking van so-

cialistische regeerders te komen tot 
een politiek, die zich de uitbreiding 
van de mogelijkheden om aan 
brede groepen van ons volk eigen 
bezit te verschaffen ten doel stelde. 
Aan de socialisten werden met 
grote moeite op dit gebied enkele 
concessies ontwrongen. Het col
lectieve bezit staat in hun ogen nu 
eenmaal veel hoger aangeschreven 
dan het persoonlijke. 

Thans wordt ons in de troonrede 
zonder omwegen medegedeeld, dat 
de regering aan een wijde ver
breiding van duurzaam persoonlijk 
bezit en met name produktief bezit, 
bijzondere waarde hecht. Zij zal dit 
vraagstuk op korte termijn in een 
speciale nota aan de Kamer voor
leggen. 

Niet minder belangrijk is, wat de 
regering mededeelt over de 

steeds maar voortgaande centrali
satie van bestuursmacht. Ook van 
deze centralisatie moet worden ge
tuigd, dat zij ligt in de lijn van het 
socialistisch beginsel. De regering 
daarentegen acht het tegengaan 
van centralisatie van het hoogste 
belang, vooral omdat langs deze 
weg de eigen verantwoordelijkheid 
van de burgers en daarmede ons 
democratisch bestel kan worden 
versterkt. 

Ik weet wel, het is alles nog maar 
aankondigen van een ander beleid. 
Iets meer kan men van een troon
rede ook niet verwachten. Maar de 

(Zie vervolg pag. 2 onderaan) 
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Flitsen van Het Binnenhof 

Onze geestverwante. mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haaften in 
het middelpunt der belangstelling • Eerste vrouw in de parlemen
taire geschiedenis als voorzitter van de Kamer· Dr. L.G. Korten
horst weer eerste voorzitter • Onze geestverwante na spannende 
stemmingen gekozen als eerste ondervoorzitter • Zielige oppositie 
van de PvdA • Weduwenpensioen per 1 oktober a.s. 

Het nieuwe parlementaire jaar is vo
rige week op 15 september in de 

'Tweede Kamer weer begonnen met het 
epmaken van een voordracht aan de 
Koningin voor de benoeming van een 
voorzitter en een eerste en tweede plaats
vervangende voorzitter. 

Er viel bij de daarvoor nodige stem
mingen nog "oud zeer" te verwerken tus
sen KVP en PvdA, dat sedert maart van 
dit jaar nog niet geheeld blijkt te zijn. 

De socialisten hadden in maart in een 
brief aan de verschillende fractieleiders 
laten weten niet op dr. L. G. Korten
horst (KVP) als eerste voorzitter te zul
len stemmen wegens zijn "gebrek aan 
onpartijdigheid". Omgekeerd was toen de 
KVP niet bereid op de heer J. Bommer 
(PvdA) te stemmen als eerste onder
voorzitter. 

Het resultaat van de stemmingen op 
20 maart werd dientengevolge dat dr. 
Kortenhorst (weer) werd voorgedragen 
als eerste voorzitter en onze geestver
want drs. H. A. Korthals als eerste on
dervoorzitter, omdat de VVD na de ver
kiezingen in het voorjaar de derde groot
ste partij was geworden en aldus in aan
merking kwam voor vertegenwoordiging 
in het presidium van de Kamer. 

Inmiddels is drs. Korthals minister ge
worden en afgetreden als Kamerlid, zo
dat uit onze fractie een nieuwe kandidaat 
moest worden gekozen. 

Mevrouw mr. J. M. Stoffels-van Haaf
ten bleek het meest geschikt, omdat zij 
juridisch geschoold is, spits en nuchter 
snel een oordeel vormt en omdat zij zich 
voor het regelmatig waarnemen van het 
voorzitterschap der Tweede Kamer het 
gemakkelijkst kan vrijmaken. 

Als plaatsvervanger van de voorzitter 
werd van onze zijde dus de kandidatuur 
van mevr. Stoffels-Van Haaften gesteld. 

* * * 

l)ij de stemming voor de verkiezing 
ll van de eerste voorzitter kreeg dr. 

Kortenhorst 88 van de 131 uitgebrachte 
stemmen. Hij had ruimschoots de meer
derheid behaald. 

Er bleken 42 stemmen blanco te zijn 
uitgebracht, waaruit kon worden gecon
cludeerd, dat de PvdA weer niet op dr.· 
Kortenhorst had willen stemmen. 

Voor de verkiezing van een eerste 
plaatsvervangende voorzitter werden 132 
stemmen uitgebracht, waarvan op mevr. 
Stoffels (VVD) 62 en op de heren Bom
mer (PvdA) 46, Roosjen (AR) 16, Zege
ring Hadders (VVD) 4, Schürer (PvdA) 
l, Willems (PvdA) 1, blanco 2. 

Uit deze stemming viel op te maken, 
dat waarschijnlijk de leden van de AR
fractie en ·enkele leden van de CH niet 
op mevr. Stoffels hadden gestemd, maar 
ep de heer Roosjen, omdat het bekend 
is, dat men in deze kringen een vrouw 
liever niet voor openbare functies ont
trekt aan het gezin. 

Doordat mevr. Stoffels niet meer dan 
de helft van de uitgebrachte stemmen 
tlP haar naam had verenigd, was een her
stemming nodig. 

r(Vervolg van pag. 1) 

aankondiging op zichzelf geeft 
duidelijk blijk, dat het kabinet uit 
een andere geest leeft dan zijn 
voorgangers, een geest, waarover 
ik mij slechts kan verheugen. 

Ook de sociale rechtvaardigheid 
vergeet het kabinet niet. Niet op 
afbraak maar op voltooiing van 
ons stelsel van sociale zekerheid is 
zijn doel gericht. 

Het wil die rechtvaardigheid ook 
betrachten in zijn belastingpolitiek. 
Eindelijk zal de overmatige belas
tingdruk voor de ongehuwden 
worden verlicht. De drie socialisti
sche ministers van financiën, die 
van 1945 tot 1958 de schatkist heb
ben beheerd, hebben daar nooit een 
hand voor uitgestoken. 

Thans blijkt wel heel duidelijk 
hoe wijs de Tweede Kamer heeft 
gedaan, toen zij tot minister Hof
stra zeide, dat zij zich in de loop 
van dit jaar nader wilde beraden 

Mr. VAN LIER 
.... zielige oppositie . ... 

Het resultaat van de herstemming 
was: mevr. Stoffels 60 stemmen, 

Bommer 47, Roosjen 16, Zegering Had
ders 2, Schürer 2, Willems 1, blanco 2. 

Weer had niemand de volstrekte meer
derheid van de 130 uitgebrachte stem
men behaald. Volgens artikel 133 van het 
reglement van orde moet dan een nieuwe 
stemming worden gehouden met beper
king van de keuze tussen de vier per
sonen, die de meeste stemmen hebben 
gekregen. 

Voor· verkiezing kwamen dus direct in 
aanmerking 1. mevr. Stoffels, 2. Bommer, 
3. Roosjen. Maar op de vierde plaats had
den de heren Zegering Hadders en Schü
rer ieder 2 stemmen. Het reglement van 
orde schrijft dan voor, dat eerst moet 
worden gestemd om uit te maken wie in 
aanmerking komt op de vierde plaats. 

Het resultaat was dat de heer Zegering 
Hadders 98. stemmen kreeg en de heer 
Schürer 16, blanco 17, ongeldig 1, zodat 
de heer Schürer (PvdA) afviel. 

De conclusie lag voor de hand, dat de 
leden van de PvdA hun eigen man had
den laten vallen en op de heer Zegering 
Hadders hadden gestemd, opdat de AR
en enkele CH-leden niet op een vrouw 
van de VVD-kandidaten zouden hoeven 
te stemmen, maar hun stem zouden kun
nen uitbrengen op de heer Zegering Had
ders. 

De socialisten zaten lekker te stoken. 

• * * 

De vierde stemming over de verkie
zing van een eerste plaatsvervan

gende voorzitter leverde mevr. Stoffels 
61 stemmen, de heer Bommer 51, de heer 
Roosjen 15, de heer Zegering Hadders 4, 
blanco 2. 

Er waren in totaal 133 stemmen uitge
bracht en mevr. Stoffels had dus nog 
niet meer dan de helft van de stemmen 
gekregen. Volgens artikel 134 van het 
reglement van orde diende nu te worden 
gekozen tussen de twee personen, die 
de meeste stemmen op zich hadden ver
enigd. 

Bij de vijfde stemming werden 132 
stemmen uitgebracht, waarvan 64 op 
mevr. Stoffels-Van Haaften, 63 op de 
heer Bommer en 5 blanco. 

De blanco stemmen behoefden nu ech
ter niet te worden meegeteld voor het 
vaststellen van de volstrekte meerder-

over de vraag of de tijdelijke be
lastingverhoging, door hem ver
langd, ook voor 1960 zou moeten 
gelden. Had zij anders besloten, 
dan zou zij bij voorbaat afstand 
hebben gedaan van de mogelijkheid 
om tegenover deze verlenging een 
vermindering van het tarief van 
de inkomstenbelasting voor de 
ongehuwden te verkrijgen. 

Thans doet minister Zijlstra de 
door hem gevraagde verlenging 
met deze vermindering gepaard 
gaan. Ik acht dit heel wat aanne
melijker dan de gedachte in socia
listische kring wel geopperd om 
voor de verlichting van de druk op 
de ongehuwden compensatie te 
vinden in een belasting op vermo
gensvermeerdering, die, afgezien 
van andere bezwaren daartegen, 
naar mijn vaste overtuiging niet 
zodanig is te regelen, dat grote 
onrechtvaardigheden worden ver
meden. 

heid. Het totaal van 132 stemmen moest 
dus met 5 woorden verminderd. Met haar 
64 stemmen had mevr. Stoffels-Van 
Haaften dus op het nippertje de vereiste 
meerderheid behaald. 

Met 115 van de· 129 uitgebrachte stem
men werd daarna mr. A. B. Roosjen vlot 
gekozen als tweede plaatsvervangende 
voorzitter. 

• * • 

I n de eerstvolgende vergadering op 
donderdag 17 september, waarin het 

Koninklijk Besluit werd voorgelezen met 
de hernieuwde benoeming van dr. Kor
tenhorst tot voorzitter van de Tweede 
Kamer, zei dr. Kortenhorst: 

Als mijn eerste plaatsvervanger heeft 
de Kamer een vrouwelijke collega op de 
nominatie geplaatst. Zonder mij ook maar 
in het minst te mengen in de overwe
gingen, die u tot deze keuze hebben ge
leid, meen ik toch een in de Kamer ge
groeide goede gewoonte te mogen hand
haven door dit historische feit, om een 
groot woord te gebruiken, niet onvermeld 
te laten passeren. 

Ik had het voorrecht in 1953 een woord 
van welkom en gelukwens te mogen rich
ten tot de eerste vrouwelijke staatssecre
taris, mej. dr. A. de Waal (KVP) en later 
in 1956 tot de eerste vrouwelijke minis
ter, mej. dr. M. A. M. Klompé (KVP). 

Het zij mij thans vergund deze traditie 
voort te zetten door wederom met een 
tussenpoos van drie jaren een vrouwelij
ke medelid, mevrouw mr. J. M. Stoffels
van Haaften, geluk te wensen met de 
verkregen waardigheid. 

Zij zal in de parlementaire geschiedenis 
opgetekend blijven als de eerste vrouw 
aan wie deze plaats in ons midden werd 
toebedeeld. Ik zie daarbij niet over het 
hoofd, dat reeds eerder, n.l. op 24 novem
ber 1945 een ander vrouwelijk Kamerlid, 
mevrouw A. E. J. de Vries-Bruins op de 
nominatie is gebracht, maar zij was de 
derde van het trio. 

Ik spreek de verwachting uit, aldus dr. 
Kortenhorst, dat mevrouw Stoffels, an
ders dan haar voorgangster, inderdaad nu 
en dan in de voorzitterszetel zal plaats 
nemen. Mijn onmiddellijke voorganger, 
mr. J. R. H. van Schalk, heeft n.l. gedu
rende de korte zittingsperiode van het 
dusgenaamde nood-parlement zich, voor
zover hij en ik weten, niet laten vervan-

MINISTER TOXOPEUS 
. . . . oplossing gevonden ..•• 
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gen, zodat mevrouw De Vries, zo goed als 
zeker, de voorzittershamer nimnwr heeft 
gehanteerd. 

• * * 

Na een k01-te rede van de IH·<·r Van 
Lier (PvdA) heeft de 'L'wcede Ka

mer zonder hoofdelijke stemming het 
wetsontwerp aangenomen tot wijziging 
van de weduwen- en wezenwet, w.1:u·door 
is vastgesteld, dat deze wet op 1 uktober 
ingaat. 

Aanvankelijk was de datum 1 januari 
1960, omdat er van was uitgegnn.n, dat 

· de wet dan pas in werking zou treden. 
Het is echter mogelijk geworden de we
duwen- en wezenwet reeds 1 oktober a.s. 
in werking te doen treden, doordat de 
Kamer tevens een wetsontwerp heeft 
aangenomen dat tijdelijk de samenloop 
van overheidsweduwenpensloenen met de 
AWW-uitkering beperkt, in afwachting 
van de definitieve regeling. 

Voorts heeft de Kamer besloten de toe
slag van ruim 36 procent op het buiten
gewoon pensioen 1940--1945 te V<'rhogen 
tot 64 procent, waarvan de kosten wor
den geraamd op 3.500.000 gulden per jaar. 
Tevens zal het pensioen van de nagelaten 
betrekkingen van verzetsslachtoffers 
worden verhoogd, waarvan de kosten 
worden geschat op anderhalf miljoen 
gulden per jaar. 

* * * 

Het drie maanden vroeget· in werking 
treden van de uitkering aan we

duwen en wezen is mogelijk geworden, 
doordat minister Toxopeus een tijdelijke 
oplossing heeft gevonden voor de om
streden aanpassing van de overheidswe
duwenpensioenen. 

In juli j.l. stond hem in het dPRbetref
fende Kamerdebatje die tijdelijke rege
ling nog niet voor ogen, maar hij vroeg 
de Kamer toen hem even te laten stu
deren en hij beloofde zijn uiterste best te 
zullen doen opdat de uitkeringen aan de 
weduwen en wezen 1 oktober a.s. zouden 
kunnen ingaan. 

Iedereen verheugt zich er over, dat de 
weduwen en wezen eerder kunnen wor
den geholpen dan aanvankelijk mogelijk 
scheen maar de heer Van Lier (PvdA) 
vond t~ch aanleiding er aan te hPrinne
ren dat de Kamer in juli, na de toezeg
ging van minister Toxopeus, een motie 
van de heer Burger had verworpen, waar
in werd aangedrongen op inwerkingtre
ding van de weduwen- en wezenwet per 
1 oktober. 

De Kamer scheen deze krampachtige 
poging tot het voeren van oppositie zo 
zielig te vinden, dat niemand op de ver
wijten en beschouwingen van de heer 
Van Lier reageerde. 

De praktijk heeft immers bewezen, dat 
de motie inderdaad overbodig was. 

V. v.D . 

VUURVASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 
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VERENI0DE VUURVASTE-STEENFABRIEKEN 
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Koninklijk Ned. Landbouw-Comité 7~ jaar 
Op 24 juli 1884 werd het Nederlands 

Landbouw Comité opgericht, als over
koepelend orgaan van de toen reeds 
40 jaar bestaande gewestelijke landbouw· 
organisaties. Op 6 februari 1918 ontving 
dit Comité het predikaat "Koninklijk". 
In dat jaar omvatte het praktisch alle 
landbouwverenigingen die in Nederland 
bestonden. Het 75-jarig bestaan is op 
woensdag 23 september 1959 herdacht met 
een feestelijk getinte Buitengewone Al
gemene Vergadering· in het Kurhaus te 
Scheveningen. 

De oprichting 

Reeds omstreeks 1845 waren in diverse 
provincies maatschappijen opgericht om 
de landbouw en veeteelt in hun gewest 
te stimuleren. Van verdediging van land· 
bouwbelangen bij de landelijke of zelfs 
provinciale overheid was toen nog geen 
sprake, omdat deze zich nauwelijks met 
de landbouw bemoeiden. De taak der 
provinciale verenigingen was om door 
proefneming en voorlichting de ontwik
keling van de landbouwbedrijven in hun 
gebied te bevorderen. Behoefte aar, een 
samenbundeling bestond er nog niet. Die 
kwam eerst, toen de landbov.w in de 
grote crisis van de twintiger jaren het 
zwaar te verantwoorden kreeg. 

Aanvankelijk werd nog getr::..el:.t om 
hiertegen op eigen bedrijf maatregelen te 
treffen. 

Op de Internationale Landbouwtentoon
stelling welke in 1884 op initiatief van de 
Gelderse Maatschappij van Landbouw 
te Amsterdam werd gehouden, bleek dat 
onze landbouw op vrijwel elk gebied ach
ter stond, bij die van de ons omringende 
landen. Dit werd het sein voor een alge
mene aanpak. Zowel de regering, als de 
provinciale landbouworganisaties gingen 
zich beraden over de mogelijkheden om 
het peil van onze landbouw op te voeren. 
Dit was het begin van de ontwikkeling 
van het landbouwonderwijs, de landbouw
coöperatie - met de fabriekmatige be
reiding van de zuivelprodukten - en de 
landbouwvoorlichting. 

Dit zou ook de stoot geweest kunnen 
zijn van de oprichting van een nationale 
landbouworganisatie. Dit ging echter nog 
niet zo vlot. Het was de longpest, de in 
1884 alom verbreide veeziekte, die de 
zelfstandige gewestelijke organisaties 
dichter bij elkaar bracht. Op 17 mei no-

(AC:v~.rt•mtie) 

ER IS EEN LIBERALE PERS 

IN NEO·ERLAN[:J 
en in het algemeen behoren daartoe de 
beste dagbladen, maar.... daarbij is géén 
partijblad van de V.V.D. Dat is volkomen 
in overeenstemming met de liberale be
ginselen, die verschil van inzicht betref
fende hun toepassing uitstekend ver
dragen. 
Dat merkt u bijvoorbeeld aan het beste 
dagblad van ons land, dat uit en door zijn 
liberale beginselen een grote mate van 
objectiviteit waarborgt. De NRC, die een 
onmiskenbaar liberale richting koerst, 
die bij verkiezingen stemmen op de VVD 
bepleit, laat zich evenwel niet weer
houden van kritiek op de praktische toe
passing van de liberale beginsèlen, als zij 
meent, dat die kritiek in het algemeen 
belang gerechtvaardigd is. 
U merkt hetzelfde ook duidelijk als U het 
liberale studentenblad LIBERTAS leest, 
waarin destijds heftig vóór en tégen de 
NRC werd gepolimisecrd en van kritiek
loos volgen van de VVD-leiding geen 
sprake was. 
Door LIBE'RTAS leert u hoe de liberale, 
academische jeugd over hedendaagse pro
blemen denkt en hoe liberale kiezers en 
politici van morgen deze problemen be
naderen. Daarom trekt LIBERTAS steeds 
meer belangstelling ook buiten de stu
dentenwereld. 
LIBERTAS analyseert, detc1·mineert en 
toont velerlei aspecten van het liberale 
denken. Met een abonnement op dit 
tweemaandelijkse liberale studentenblad 
steunt u de verbreiding van het liberale 
denken onder de academische jeugd en 
verheldert ge uw inzicht in actuele pro
blemen en de uiteenlopende wijzen, waar
op liberale studenten die benaderen. 
Gireert u VANDAAG nog f 5.- op post
rekening nr. 13500 Gem. Giro A'dam voor 
rek. no. L 6254 van LIBERTAS, Jan 
Luykenstraat 43, Amsterdam en u ont
vangt dit blad ingaande het eerst ver
schijnende nummer een jaar lang. Daar
mee bevordert 11 tevens het liberale den
ken bij de studenten. 

digde de Friese Mij. van Landbouw teza
men met de Hollandse Mij. van Land
bouw, de vertegenwoordigers der provin· 
ciale landbouwmaatschappijen uit voor 
een bespreking van een adres aan de re
gering, handelende over de uitroeiing van 
de longpest. Dit was het begin. Natuurlijk 
wenste geen enkele provinciale Mij. iets 
van zijn zelfstandigheid prijs te geven. 
Het werd een commissie, die de land
bouwmaatschappijen aan elkaar bond. De 
oprichtingsvergadering vond op 24 juli 
1884 te Amersfoort plaats, omdat daar op 
die datum het Landbouwhuishoudkundig 
Congres werd gehouden. Zo startte het 
Landbouwcomité als een federatief or
gaan wat het nog tot op de huidige dag 
is. 

Het huidige KNLC 

Nog steeds heeft het KNLC dezelfde 
vorm. Iedere gewestelijke Maatschappij is 
zelfstandig. De boer is lid van de gewes
telijke organisatie en het contact met het 
KNLC .is gering. Toch is het karakter 
van het KNLC wel veranderd. Naarmate 
er meer en meer zaken landelijk geregeld 
werden, naarmate de Centrale Overheid 
zich meer en meer met de landbouw
zaken ging bemoeien, moest de land
bouw kunnen beschikken over een ster
ker centraal orgaan. Deze taak zou het 
KNLC geheel op zich hebben kunnen 

nemen, ware het niet dat in 1918 twee 
groepen uit zijn gelederen waren getre· 
den. De ene groep richtte de Katholieke 
Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 
(KNBTB) op en de andere de Ned. Chris
telijke Boeren- en Tuindersbond (NCB 
TB). Vanaf dat jaar was de landbouw 
verzuild en was het KNLC één van de 
drie vertegenwoordigde niet meer de ge· 
heel Nederlandse boeren- en tuinders
bond. Hierdoor werd een overkoepelend 
orgaan noodzakelijk. 

Een feit blijft echter, dat steeds meer 
vraagstukken op landelijk en momenteel 
zelfs op internationaal vlak moeten wor
den bestudeerd, zodat vele werkzaamhe
den zich van de provinciale naar de lan· 
delijke organisatie hebben verplaatst. 
Geen wonder, dat de taak van het KNLC 
steeds groter werd. Ook is het karakter 
sterk gewijzigd. Was de provinciale or
ganisatie vroeger een' instelling ter be
vordering van de land- en tuinbouw, 
thans is het meer en meer een instelling 
geworden ter behartiging en verdediging 
van de boerenbelangen. En in deze strijd 
gaat het KNLC voorop, omdat de belang
rijkste zaken landelijk worden beslist. 

Het KNLC kan terugzien op veel be
langrijk werk voor de Ned. boeren en 
tuinders. 

Wij hopen, dat ze het vruchtbare we1·k 
nog vele jaren kan voortzetten. 

L.G. 0. 

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

STUDil~~·CONFERENTIE van de 

Vereniging van Staten- en Raadsleden van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie., 
te houden op zaterdag 10 en zondag ll oktober 1959 in 

het conferentie-oord "W oudschoten~~ te Zeist 

AGENDA 
ZATERDAG 10 OKTOBER 

16.00 uur: Opening door de voorzitter der Vereniging. 

16.15 uur: "Bovengcmeentelijke Organen", door prof. mr. P. J. Oud, voorzitter van 
de V.V.D. 

Gemeenschappeliji':e avondmaaltijd. 

20.00 uur: "Salariëring van de ambtenaar; taakanalyse en meritrating", door mr. H. 
van Riel, lid van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

Na de inleid;ngeu zal gelegenheid bestaan tot het stellen van vragen. 

ZONDAG 11 OKTOBER 

9.:W uur: Morgenwijding door de heer G. A. de Ridder, oud-voorganger van de 
Protstantenbond te Beilen. 

10.30 uur: Forum ter beantwoording van vragen over het verlenen van subsidies 
door provincie en gemeente. 

Het forum zal staan onder leiding van mevrouw dra. J. F. Schouwenaar-Franssen te 
Bilthoven, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en voorzitster van de Cultu
rele Commissie van de V.V.D. 

De leden van het forum zijn: mevrouw mr. E. Veék>Smit wethouder van de gemeente 
Zeist; 
de heer K. H. Brandt, directeur van het Bureau voor Gemeentepolitiek van de Vereni
ging van Staten- en Raadsleden te 's-Gravenhage; 
de heer R. Th. J. Ie Cavelier, voorzitter van de V.V.D.-gemeenteraadsfractie te 
Amsterdam; 
De heer mr. L. F. J. Wijsenbeek, directeur van de Dienst voor Schone Kunsten te 
's-Gravenhage. 

Desgewenst kunnen schriftelijke vragen uiterlijk tot maandag 5 oktober a.s. worden 
ingezonden bij het Secretariaat der Vereniging, KoninginnegTucht 61 te 'sGravenhage. 

Gemeenschappelijl'e koffiemaaltijd. 

14.00 uur: Voortzetting van het forum. 

± 15.00 uur: Sluiting. 

N.B. De kosten bedragen: f 12.- per persoon voor de gehele conferentie. 
Indien men niet de gehele conferentie bijwoont gelden de volgende afzonderlijke prij
zen: f 5.25 voor de gemeenschappelijke avondmaaltijd op zaterdag; f 5.50 voor logies 
en ontbijt; f 3.50 voor de gemeenschappelijke koffiemaaltijd op zondag. 

Aanmeldingen door overschrijving van het betreffende bedrag op postgiro no. 68500 
ten name van de firma R. Mees en Zoonen te 's-Gravenhage, onder vermelding "Stu
die-conferentie Woudschoten Vereniging van Staten- en Raadsleden". 

Indien U zich slechts voor een gedeelte der conferentie opgeeft, dient U tevens te 
vermelden welk gedeelte U wenst mede te maken. 

Vervoer: Vanaf het station Utrecht bestaat een busverbinding met "Woudschoten" 
(de Veenendaalse bus van de firma Wed. A.W. de Haas, welke is gestationeerd recht 
tegenover het station Utrecht). Deze bussen vertrekken tien minuten over het hele 
uur uit Utrecht en hebben bij het conferentie-oord "Woudschoten" een halte-plaats. 
Duur van de rit pl.m. een half uur. Voor extra bussen zal worden zorggedragen. 

Ter informatie van de deelnemers, die per auto komen, diene dat "Woudschoten" 
gelegen is aan de oude weg Utrecht-Arnhem (over Woudenberg/Scherpenzeel). Ko
mende uit de richting Utrecht dient men in Zeist dus richting Woudenberg/Scherpen
zeel te rijden. Ongeveer 4 km na deze afsplitsing bevindt zich aan de rechterzijde van 
de weg de afsplitsing naar het conferentie-oord, aangegeven door een gedeeltelijk in 
de bomen vet"I!ICholen bord met het woord ,.Woud.scbot.en". 

• 

i 
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Copie voor dese rubriek te senden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander. 

atraat 16, Haarlem. 

De eerste vrouweliike 
Kamervoorzitter 

De copy voor deze rubriek was de 
vorige keer reeds verzonden 

toen bekend werd, dat onze mevrouw 
mr. J. M. Stoffels-Van Haaften als 
plaatsvervangend voorzitter van de 
Tweede Kamer kandidaat gesteld was 
en inmiddels is zij werkelijk als zoda
nig benoemd. 

Onnodig te zeggen, dat wij ons hier 

ti

i ~~::=:~~::k:,:::::::io:",,:: :: 
bestuur haar reeds met bloemen stuur
de) zenden wij haar hierbij nog eens 
openlijk toe en onze beste wensen bij 

i
• de vervulling van haar gewichtige 

taak, waarin wij overigens het volste 
vertrouwen hebben. 

Onze conferentie 
op 17 en 18 oktober 

Heden, 19 september, zijn reeds 
aanmeldingen ontvangen. Zendt 

U Uw formulieren ook meteen in? Dan 

loopt U geen kans het te vergeten en 

w ij hebben de tijd om alles zorgvuldig 
te regelen. 

Wegens een nieuwe regeling van de 
Pietersberg zullen wij van haar, die 
een kamer alleen wensen, f 2.- extra 
moeten vragen. 

Regionale dag voor de 
Veluwe dinsdag 6 oktober 

Voor de Vrouwen in de V.V.D. op 
de Veluwe is een regionale dag 

op stapel gezet, die er zo aantrekkelijk 
uitziet, dat wij er graag heen zouden 
gaan, wanneer de voorbereidingen 
voor de landelijke conferentie ons niet 
te veel in beslag namen. Maar daar 
hebt U geen last van en wij raden U 
dus sterk aan die regionale dag bij te 
wonen. 

Deze wordt grotendeels doorgebracht 
op de Hoge Veluwe en daarbij denken 
wij direct aan Natuur en Cultuur. De 
cultuur wordt gediend door 'n praatje 
van mevrouw H. Modderman-Ribbius, 
lid van Prov. Staten, over "Cultuur en 
Overheid" en door een bezoek aan het 
Kröller-Müller Museum; en de natuur 
krijgt U vanzelf te genieten. 

Samenkomst om ± 11 uur in hotel 
Zondag aan de weg Amersfoort-Apel
doorn, halte Wittenberg. Boterham
men meebrengen, die U daar kunt op
eten. Later per bus naar Otterlo en te 
voet of per auto naar het Museum. 
Daarna een wandelingetje naar de Ko
peren Kop, alwaar thee en een forum. 
Sluiting 16.30 uur. 

Koffie, thee en museumbezoek vool' 
niets (wij kennen de penningmeester 
van de Centrale Arnhem niet, maar 
het is beslist een aardige man), Eigen 
kosten: bus en entree Hoge Veluwe. 

Ziet dat alles er niet erg aantrekke
lijk uit? 

J. H.S. 

Nationale Vrouwenraad 

Deze vraagt opgave van onderwer-
pen, die men daar op 4 novem

ber voor vrouwen uit zovele en zoveel 
uiteenlopende verenigingen behandeld 
zou willen zien. Schrijven naar onder
getekende vóór 29 september. 

:I. H. S. 
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Bezwaren tegen het Landhouwschap 
En een antwoord van 

De heer G. S. P o s t ma, te St. Anna Parochie, schrijft ons: 

Door de Friese 1\laatschappij van Landbouw is vorig jaar de vraag voorgelegd aan 
•lle afdelingen: "Welke wensen en verlangens hebt gij omtrent het Landbouwschap?" 

De afdeling Het Bildt heeft het volgende ingestuurd: 
De landbouw lijkt een kamp, waar veel verwarring heerst. Het Landbouwschap 

•lijkt een vat vol tegenstellingen, nu de Alg. Ned. Agrarische Bedrijfsbond- één van 
de zes partners - zich ecu eigen m1ming over verschillende zaken blijft voorbe
lloudeu. 

Vorig jaar had de ANAB zijn looneisen al g·esteld voordat de drie garantieprijzen 
bekend waren; de commissie vraagt zich af, wat er dan van de ideale opzet (samen
werking tussen werkgevers en W<'rlutemers) overblijft. 

Daar de minister de voorzitiers van de schappen voor drie jaar benoemt, dus niet 
het bestuur, vindt de comJnissie de schappen wel zeer ondemocratisch. 

Er is indertijd een commissie inge
steld, om te onderzoeken, waarom de 
PBO's niet wilden groeien. Romme had 
de PBO's wel gezaaid, 't zaad kwam ook 
boven, maar verder was het stilstand. 

Na eindeloos vergaderd te hebben, kwa
men de heren tot de volgende opzien
barende ontdekking: Een normaal mens 
begint met het bouwen van een huis met 
de fundamenten, maar de uitvinders van 
de PBO waren met het dak begonnen, 
tenminste, dat wilden ze proberen; maar 
het huis kwam niet klaar. 

Dat de heffingfabriek niet bepaald zo 
goedkoop werkt, blijkt wel uit enkele 
volgende cijfers. Dat de mensen f 45.
per vergadering krijgen, vindt de com
missie niet te veel, maar dat het totaal 
aan vergaderingskasten tussen de zes en 
zeven ton bedraagt en het secretariaat 
meer dan anderhalf miljoen gulden, reis
kosten bijna twee ton, bureaukosten bij
na vijf ton, enz., enz., dan vraagt de 
commissie zich af, wat kopen wij er 
voor? 

Werknemers betalen niets. 
De KVP heeft een tegenstelling ge

construeerd tussen socialisatie (doel van 
de PvdA) en de PBO; doch volgens het 
oordeel van de commissie zullen de so
cialisten óók nog wel langs de weg van 
de PBO tot hun doel komen. 

De kern van de PBO is niet de vrij
willige samenwerking van beide groepen 
(arbeiders en onderwijzers), maar de 
dwang op de ongeorganiseerden, dat zij 
mede in het gareel moeten lopen. Deze 
dwang kan uitsluitend de overheid ver
schaffen. 

Er zijn nieuwe vertegenwoordigende 
organen van ondernemers en arbeiders 
ingesteld, die door de overheid met ver
ordenende macht worden bekleed. Het is 
echter een illusie, dat daardoor de taak 
van de overheid minder wordt. 

De samenwerkende belanghebbenden 
hebben op ieder gebied de neiging, in de 
eerste plaats hun eigen belangen te be
hartigen. Bovendien voelt het bedrijfs
leven niets voor de binding, welke van 
boven af wordt opgelegd en het heeft 
bovendien niet de minste fiductie in de 
resultaten. 

De besluitvorming geschiedt groten
deels in commissies en bestuursvergade
ringen achter gesloten deuren. 

Mooie democratie!! Over de prijzen 
kan het Landbouwschap alléén maar pra
ten. Op het politieke vlak wordt er over 
beslist. 

In het kort kómt de commissie dus tot 
haar zienswijze: beter verdwijning van 
het Landbouwschap vandaag- dan mor
gen; want waarvoor hebben we de stands 
organisaties, overkoepeld in het Kon. 
Ned. Landbouw Comité, en waarvoor 
hebben we dan onze landbouwspecialis
ten in de Staten-Generaal? 

Het stuk was getekend door drie com
missieleden van de afdeling Het Bi!dt van 
de Friese Mij, van Landbouw, alle drie 
goede VVD-ers. 

Verder commentaar is hier overbodig. 
Zaterdag 22 november 1958 stond in ons 
weekblad een hoofdartikel van ons Ka
merlid mr. F. G. van Dijk, waarin deze 
het Landbouwschap bewierookte en 
waarin hij o.a. Jacques Gans citeerde, die 
in "De Telegraaf" van 11 november 1958 
had geschreven: "Bij een democratische 
stemming van de boeren zal een grote 
meerderheid zich uitspreken tegen het 
Landbouwschap". "Dit is een gratuite be
wering," aldus reageerde mr. Van Dijk, 
"die de schrijver zal moeten waar ma
ken." 

Persoonlijk heb ik nog nooit een VVD
er gesproken, die het op dit punt niet 
voor 100 % eens was met Jacques Gans. 

De heer Louwes noemt ons "liberaal
anarchisten", zie "Algemeen Handels
blad" van 23 mei j.l. 

Namens vele collega's: "Dat nemen we 
niet!" 

Onze VVD kan op het platteland nooit 

méér stemmen (leden) winnen, dan wan
neer er bekend kon worden gemaakt, dat 
de VVD alles in het werk zal stellen om 
de luxueus ingerichte gebouwen aan de 
Raamweg in Den Haag beschikbaar te 
stellen voor woningzoekenden en alle 
dienstauto's te verkopen. 

De laatste stunt van 't Landbouwschap 
is wel, dat "ze" op de trom slaan om een 
garantieprijs voor het koolzaad weer in 
te stellen. Destijds is die door minister 
Mansholt op dictatoriale wijze van de 
trap gegooid; n.b. bekend gemaakt na de 
uitzaai. 

De heer Louwes, als gewezen boer, 
moet toch weten, dat koolzaad niet later 
kan worden gezaaid dan half augustus! 

Antwoord van de heer 
Louw es 

De heer H. D. L o uw e s, die wij om 
een antwoord op het bovenstaande ver
zochten, reageert als volgt: 

Ik geloof, dat ik het beste tot de ken 
van de bezwaren van de heer Postma 
kom door aan te haken bij zijn opvat
ting: "een normaal mens begint bij het 
bouwen van een huis met de fundamen
ten, maar de uitvinders van de PBO wa
ren met het dak begonnen". 

Het voorgaande mag waar zijn ten aan
zien van verschillende verschijningsvor
men van de PBO, die zonder voldoende 
voorbereiding zijn opgericht, maar het 
geldt uitdrukkelijk niet ten aanzien van 
het Landbouwschap. Het Landbouwschap 
toch is het logische en bewust gewilde 
sluitstuk van een zeer lange organisatori
sche ontwikkeling in onze agrarische be
volking. 

Het was op 11 mei 1837, dat te Onder
dendam in de provincie Groningen een 
landbouworganisatie haar werk opvatte, 
die ononderbroken nu nog als Groninger 
Maatschappij van Landbouw voortleeft; 
dit duidt dus op reeds meer dan een 
eeuw landbouworganisatorische ontwik
keling. 

In de loop der tijden zijn andere pro
vinciale landbouwmaatschappijen en an
dere centrale organisaties ontstaan en 
sedert een halve eeuw ook organisaties 
van landarbeiders. 

Langzaam maar gestadig is tussen hen 
een samenwerking gegroeid en juist tij
dens het eerste jaar van de Duitse inval 
was men zover gevorderd, dat een top-

de heer H. D. 
orgaan, gevorrild door de drie boeren- en 
de drie landarbeidersOt·ganisaties, werd 
beschouwd als het hoogste orgaan van de 
Nederlandse agrarische bevolking. 

In ondergronds overleg is gedurende 
de bezettingstijd deze gedachte verder 
ontwikkeld en zij kon een duidelijke ge
stalte krijgen in de op 2 juli 1945 opge
richte Stichting voor de Landbouw. Het 
was deze Stichting, die reeds in april 
1946 een wetsontwerp gereed had tot in
stelling van een publiekrechtelijke orga
nisatie, het Landbouwschap. 

In dit wetsontwerp heeft de regering 
toen aanleiding gevonden een raamwet 
op de PBO te ontwerpen en tot stand te 
brengen. En zo mogen wij zeggen, dat 
de wil van onze agrarische bevolking de 
raamwet tot stand heeft gebracht en dat 
niet omgekeerd deze raamwet op de 
PBO het Landbouwschap heeft gefor
nteerd. 

Bovendien is de totstandkoming van 
het Landbouwschap omringd met alle 
door de wet voorgeschreven voorzienin
gen om overrompeling te voorkomen en 
ook in de georganiseerde landbouw is een 
en ander uitvoerig besproken. 

Wanneer de heer Postma nu meent, 
dat de belangen van onze agrarische 
bevolking beter gediend zouden worden 
zonder Landbouwschap, maar b.v. door 
een standsorganisatie als het KNLC, dan 
moet hij wel bedenken, dat in dat geval 
ook het KNLC over een uitvoerig appa
raat zou moeten beschikken en met 
name over een uitstekende braintrust. 

Zonder deze laatste toch kan het ge
sprek met de minister van Landbouw, 
noch met de belangrijke organisaties uit 
de kringen van handel, industrie en vak
verenigingen, noch op het terrein van 
het buitenlands beleid, noch de voorlich
ting van de Staten-Generaal tot zijn 
recht komen. Wie meent het hier zonder 
te kunnen doen, is gelijk een veldheer, 
die denkt het met pijl en boog tegenover 
tanks te kunnen opnemen. 

Dit alles kost veel geld en het is een 
grote vraag of langs de weg van vrij
willige contributie dit geld binnen zou 
zijn te brengen. 

Ik begrijp, dat het voor de heer Post
ma een verlichting zou zijn, wanneer 
men een landbouwbeleid alleen zou kun
nen ontwerpen in een kring van boeren
organisaties en dit niet gezamenlijk ging 
doen met de landarbeidersorganisaties 
en met de ANAB. Misschien zou dit een 
zekere bevrediging kunnen geven, maar 
die zou toch ook wel uiterst kortstondig 
zijn, want als men met deze landarbei
dersbonden niet in de vertrouwenssfeer 
van het Landbouwschap zou overleggen, 
zou men hen toch zeker daarbuiten ont
moeten, in de Stichting van de Arbeid, in 
de SER en bij de voorlichting van het 
parlement. 

Aannemende, dat een geregeld overleg 
van mensen van goede wil - al mogen 
dan ook de achtergronden van hun poli
tiek en maatschappelijk denken verschil
lend zijn - toch altijd een sfeer van be
grip en vertrouwen schept, geloof ik dat 
het overleg binnen het Landbouwschap 
voor de landbouw als geheel veel beter is 

Louwes 
dan een ontmoeting, misschien in een 
7.ekere strijdpositie, met de and<'l'C groe
pen van agrarische bedrijfsgenot.en daar
buiten. 

Misschien is de heer Postma niet zo in
gesteld, dat hij de goede kant van het 
werk van het Landbouwschap opmerkt 
en is zijn geest meer in kritische rich
ting gescherpt. Als het eerste het geval 
was, zou hij zeker kunnen opmerken, 
hoezeer in andere kringen van ons be
drijfsleven en ook in de Staten-Generaal 
er een zekere waardering bestout - en 
ook wel ontzHg - voor de eensgezinde 
wijze, waarop via het Landbouwschap 
een bepaald landbouwbeleid wordt opge
steld en verdedigd. In eigen organisatie
of politieke kring zou ieder zich mis
schien, en allicht meer op een het ge
moed, ontlastende wijze uitspreken, maar 
het uiteindelijke resultaat zou zeker min
der zijn. 

Wanneer ook na dit betoog de heer 
Postma van mening zou blijven, dat het 
Landbouwschap de belangen van onze 
agrarische bedrijfsgenoten schaadt, dan 
belet niets hem te trachten zoveel mede
standers voor zijn denkwijze te viuden, 
dat er via de landbouworganisaties een 
streven ontstaat tot afschaffing van het 
Landbouwschap. De heer Postma kan 
hiermede in de kring van zijn eigen af
deling van de Friese Maatschappij van 
Landbouw beginnen en zien ho~ver hij 
daar komt. 

Ik heb evenwel het gevoel, dat hij om 
medestanders te vinden niet Hlleen in 
scherp kritische zin moet weten te be
togen, maar ook de kant van de construc
tieve aanwijzing, hoe het anders en beter 
kan, niet moet vergeten. 

Tenslotte nog een korte opmerking 
over het koolzaad. Ik ben het met de 
heer Postma 'volkomen eens, dat een ga
rantieprijs voor dit produkt zeer r,ewenst 
zou zijn en wij zullen onze aandrang er 
voor ook handhaven. Maar het zal wel
licht blijken, dat de komende E.E.G.
landbouwpolitiek hiervoor pas de moge
lijkheid opent. Wanneer de activiteit van 
het Landbouwschap pas n a a r b u i t e n 
is getreden op een moment, dat de zaai
tijd van het koolzaad reeds vuorbi.i is, 
dan moet men hieruit niet concluderen, 
dat niet tijdig voldoende aandrang is 
uitgeoefend. 

Het lid van onze Tweede-ICamer
fmctie m1·. F. G. v a n D i) k is 
voorzitter geworden van het Haagse 
Benelu.rcomité. Hij volgt als zodanig 
dr. L. G. Kortenhorst op, die bij 
deze gelege;theid tot erevoor.:itter 
werd benoemd 
Vrijdag 18 september hebben de 
nieuwe en de scheidende voorzitter 
gerecipieerd in het Beneluxhuis aan 
het Na:>sattplein te 's-Gravenhage. 
Op de foto van links naar rechts: 
dr. A. V. I. Ma1-riën, lid van de 
Belgische ambassade, mevrouw Van 
Dijk, mr. F. G. van Dijk, mevrouw 
Kortenho-rst en dr. L. G. Ko-rten
horst. 

(Cliché welwillend afgestaan 
door "Het VaderL'"nd" 
Foto J. J. Thüring). 
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Nieuwe wet op de vakbeweging 
Amerika maakt goede kans • 

Ill 
• Doel lS een einde te maken aan de corruptie 

De wet waar de laatste tijd zoveel over te doen is geweest is nu vrijw1'l in kannen en 
kruiken. Alleen een volkomen onverwachte wending in de gebeurtenbsen zou nog een 
spaak in het wiel kunnen steken en de vakbondsleiders tegen wie de wet hoofdzakelijk 
is gericht, hebben het aan hun eigen brutale manier van doen te wijten dat deze wet 
er nu door komt. 

De slotfase van de strijd om de verschillende ontwe1·pen van wet op de vakbeweging, 
de heftigste in de gehele zittingsperiode van het parlement, begon ongeveer drie weken 
geleden toen de Senaatscomntissie onder voorzitterschap van John. L. McCJellan ver
slag uitbracht over de 2)6 jaar van onderzoek en verhoren. 

Volgens deze commissie, in haar verslag 
over de voorzitter van de International 
Brotherhood of Tl:!amsters (Vakbond van 
vrachtautochauffeurs) James R. Hoffa, 
"zou men moeilijk een arbeidsleider lmn
nen vinden, die zo schaamteloos misbruik 
heeft gemaakt van het vertrouwen der 
leden en het prestige van zijn bond". Met 
deze uitspraak en de 21 aan het licht ge
brachte "onbehoorlijke handelingen" van 
Hoffa werd als het ware de strijd inge
leid, die niet alleen in het Amerikaanse 
parlement, maar ook onder het Ameri
kaanse publiek ontbrandde - dit laatste 
te oordelen naar de stroom van brieven, 
die de parlementsleden ontvingen en naar 
de ingezonden stukken in vrijwel alle 
kranten. 

In welke vorm de wet uiteindelijk ook 
zal worden gegoten, één ding staat vast: 
men wil een eind maken aan de corruptie 
en de georganiseerde afpersing in de vak
bonden en in de betrekkingen tussen vak
bond en bedrijfsleiding. 

Toch zal dit geen wijziging brengen in 
de beginselen, volgens welke de arbei
dersbeweging in de Verenigde Staten haar 
sterke en invloedrijke positie heeft ver
kregen. Regering, Congres en het grote 
publiek zien immers zeer goed in, dat het 
overgrote deel van de vakbondsleiders en 
natuurlijk ook van de leden fatsoenlijke 
lieden zijn, die met corruptie niets te 
nnken willen hebben en ofschoon de ar
b~idersleiders niets nalaten om te be
werkstelligen, dat de milde versie van 

Jn memoriam 
A. J. van Houten 

Te Haarlem i.s op 67-jarige leef
tijd overleden de heer A. J. van 
Houten, oud-wethouder van Heem
stede en oud-lid van de Prov. Sta
tij van Noord-Holland. 

De heer Van Houten heeft. ver
scheidene bestuursfuncties VE'rvuld 
en is zes jaar lang wethouder van 
de gemeente Heemstede geweest. 
Vorig jaar november heeft hij deze 
functie wegens zijn achteruitgaan
de gezondheidstoestand neergelegd. 

De thans overledene werd op 15 
november 1891 in Amsterdam gebo
ren. Na de lagere school bezocht hij 
de h.b.s. Hij vertrok naar het toen
malige Nederlands-Indië, waar hij 
van 1912 tot 1938 in verscheidene 
functies bij de Deli Maatschappij 
in Medan werkzaam was. 

Na zijn terugkeer in ons land ves
tigde de heer Van Houten zich in 
1939 in Heemstede. Ook hier heeft 
hij zich verdienstelijk gemaakt. 

het wetsontwerp zal worden aangenomen 
- onder de leus, dat de fatsoenlijke vak
bonden zouden moeten lijden voor wat 
door enkele eerloze vakbondsbestuurders 
is misdreven - zijn hun protesten niet 
gericht tegen de bepalingen in de nieuwe 
wetgeving, die . georganiseerde afpersing 
onmogelijk moeten maken. 

In dit stadium van de strijd om de 
wetsontwerpen gaat het dan ook om an
dere kwesties, die in onderhandelingen 
tussen het Huis van Afgevaardigden en 
de Senaat moeten worden bijgeslepen, nu 
elk der beide Kamers zijn eigen versie 
van het wetsontwerp heeft aangenomen. 

De beide versies hebben echter een zo 
groot aantal nieuwe bepalingen gemeen, 
dat gemakkelijk een algemene indruk van 
de nieuwe wet wordt verkregen. Zo be
vatten beide fikse straffen (vrijheidsstraf 
of boete) voor verduistering en het 
knoeien met vakbandsgelden en beide 
verlangen, dat de vakbonden beschermd 
worden tegen oneerlijke leiders; in beide 
komen ook bepalingen voor, dat personen, 
die vroeger voor dergelijke vergrijpen 
zijn gestraft van de vervulling van be
stuursposten worden uitgesloten. 

In beide komen bepalingen voor met 
betrekking tot het houden van geheime 
verkiezingen bij vooraf bepaalde tussen
pozen en ze bevatten niet alleen ten be
hoeve van de leden waarborgen voor de 
vrijheid van meningsuiting en vergade
ring, maar bovendien wordt hun het 
recht gegeven een proces tegen bond en 
bestuur aanhangig te maken en wordt 
bescherming verleend tegen onrechtma
tige disciplinaire maatregelen. 

Periodiek Verslag aan de 
minister van Arbeid. 

Beide wetsontwerpen bevatten het voor
schrift, dat vakbonden en werkgevers 
periodiek verslag uitbrengen aan de 
Amerikaanse minister van Arbeid over 
de vakbandsfinanciën en de financiën van 
de vakbondsleiders en hun gezinnen en 
verder over een aantal bepaalde finan
ciële transacties (In het wetsonwerp van 
de Senaat worden kleine vakbonden van 
deze maatregel vrijgesteld, in het wets
ouwerp van het Huis worden alle vak
bonden tot opgave verplicht). 

In beide wetsontwerpen worden de 
deelstaten gemachtigd arbeidsgeschillen 
te behandelen, die momenteel noch onder 
de staats- noch onder de federale juris
dictie vallen. 

De belangrijkste verschillen betreffen 
het volgende: 

De kwestie van de "hot cargo" - dat 
zijn clausules in de arbeidsovereenkomst 

BIJNA JAAR 

volgens welke het verboden is produlden 
van een werkgever, die in een arbeids
dispuut gewikkeld is, te behandelen. Met 
betrekking tot dit punt zijn de bepalin
gen in het wetsontwerp van de Senaat 
veel milder dan die van het Huis. 

De zogenaamde .,blackmail picketing", 
het posten bij een werkgever, die weigert 
de vakbonden te erkennen en hem op die 
wijze te dwingen. De wetsontwerpen lo
pen hier uiteen ten aanzien van de gren
zen, die aan dit soort posten moeten 
worden gesteld. 

De .,secundaire boycott" dat is het boy
cotten van een zaak, die niet direct bij 
een arbeidsgeschil is betrokken: een hef
tig twistpunt. Het Huis verbiedt al derge
lijke boycotts en de Senaat slechts enkele. 

Het is duidelijk, dat de arbeidersleiders 
zich zo sterk tegen de wetsontwerpen ke
ren, omdat ze bevreesd zijn, dat door de 
beide laatstgenoemde bepalingen de vak
bandsactiviteiten in de toekomst aan ban
den gelegd kunnen worden en dat door 
andere voorschriften de vakbonden èen 
groot deel van hun gezag moeten in
boeten. 

De huidige situatie doet sterk denken 
aan de tijd, nu 12 jaar geleden, vóór de 
aanneming van de Taft-Hartleywet, 
waartegen de vakbeweging, die steeds op 
haar hoede is tegen mogelijke beperking 
van haar rechten en vrijheden, zich sterk 
heeft verzet. Thans heerst echter onder 
de vakbondsleden en het grote publiek 
zo sterk de wens de slechte elementen in. 
de besturen kwijt te raken, dat het Con
gres als het ware een opdracht heeft ge
kregen, die het moeilijk negeren kan. 

Frank Rijsdijk's 
lndustrieele On
derneiningen n. v. 

Hendrik-Ida-Ambacht 
Tel. H.-I.-Ambacht 245 

Rotterdam 117615 

SCHEEPSSLOPERI.J 

HANDEL in: 
e Oud IJzer, 
e Nieuw IJzer, 
e Bruikbaar IJzer, enz. 
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Raadsleden van gemeenten 
hoven de 50.000 inwoners 

vergaderden 

Op zaterdag 19 september j.J. heeft in 

Hotel des Pays Bas te Utrecht, onder 
voorzitterschap van de Heer D. W. Dett

meijer, een vergadering plaats gehad van 

de leden van de V.V.D.-raadsfracties van 
die gemeenten, welke meer dan 50.000 

inwoners tellen. 
Met de voorzitter van onze Partij, prof. 

n1r. P. J. Oud, waren mede aanwezig 
wethouders en gemeenteraadsleden uit 
Amersfoort, Deventer, Ede, Hengelo (0.) 

Vlaardingen, Zeist, Zwolle, Amsterdam, 
Arnhem, Breda, Dordrecht, Eindhoven, 
Enschede, 's-Gravenhage, Haarlem, Hil
versum, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, 
Rotterdam, Schiedam en Utrecht. 

Voorts was aanwezig de heer K. H. 
Brandt, directeur van het Bureau voor 

Gemeentepolitiek van de V.V.D. 
Verschillende vraagstukken, welke van 

belang zijn voor de begroting van de ge
meenten werden uitvoerig besproken, 
waarbij in het bijzonder het licht viel op 
het wetsontwerp inzake de financiële ver
houding tussen Rijk en gemeenten. Hier
bij kwam ook ter sprake het optreden 
van de Banl{ van Nederlandse Gemeen
ten, waarbij in het bijzonder de aandacht 
werd gevraagd voor de laatste emissies, 
die door de Bank zijn uitgegeven. 

Het optreden van de Bank werd van 
meer dan één kant als bijzonder onele
gant beschouwd, daar het toch nooit de 
bedoeling kan zijn geweest de grote ge
meenten van de kapitaalmarkt te ver

drijven. 

Bureau voor Gemeentepolitiek 
van de Ver. van Staten· en 

Raadsleden van de VVD hield 
zittingen te Goes en Axel 

Op de op 11 en 12 september j.l., res
pectievelijk te Goes en Axel gehouden 
zittingen van bovengenoemd bureau zijn 
door negen leden uit' een vijftal gemeen
ten over verscheidene onderwerpen van 
de gemeentelijke sector inlichtingen in
gewonnen. 

De voornaamste inlichtingen betroffen 
het door de gemeente verlenen van hypo
theek, c.q. het garanderen van aflossing 
en rente daarvan, voor industriegebou
wen · het verlenen van subsidie voor ker
keb~uw; de beheersvorm van een haven
bedrijf; het delegeren van bevoegdheden 
van de gemeenteraad aan het college 
van B. en W.; het aanwenden van wins
ten van gemeente-bedrijven voor uitga
ven van de gewone dienst der gemeente; 
annexatie van randgemeenten door een 
z.g. centrum-gemeente; toewijzing van 
bouwvolume in verband met noodzakelijk 
geachte krotopruiming. 

Een deel van de bezoekers dezer zit
tingen gaf de voorkeur aan een zitting 
op zaterdag, andere bezoekers prefereer
den een andere werkdag. 

Algemeen wensten de bezoekers door
gaans tweemaal per jaar een zitting van 
het bureau in hun streek. 

De thans overledene trad na de 
oorlog toe tot de VVD. Hij maakte 
deel uit v:m het bestuur van de 
pl:ntselijke aMeling en werd in 
1949 tot lid van de gemeenteraad 
ge!wzen. Op 14 oktober 1952 volgde 
zijn verki,~zing tot wethouder van 
Financiën en Volksgezondheid, 
welke portefeuilles hij met zijn 
beste krachten heeft beheerd. En·· 
kele jaren is hij voorts lid van Pro·
vinciale Staten van Noordholland 
geweest. 

Betonpaal· 
funderingen Werft 

OOK IN KELDERS 

STALEN PALEN 
DAMWANDEN 

GRONDONDERZOEK 
leden voor de V.V.D.! 

Ir. F. Pot overleden 
Tot ons leedwezen moeten wij 

mededelen, dat op 9 Beptember j.l. 
op 37-jarige leeftijd is overleden 
de heer ir. F. Pot, sinds februari j.l. 
voorzitter van onze afdeling. Zijn 
heengaan betekent een groot verlies 
voor de afdeling. 

Bestuur afdeling Ridderkerk. 

DE WAALPALEN 
A'DAM, GEN. VETTERSTR. 58, 

TEL. 81810-87414 
R'DAM, THORLEDEWEG 19, 

TEL. 85219 
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Alarntkreet uit het N·oorden over het 
ontwerp-Mammoetwet Cals 

Actief verset tege11 rampsalige consequenties 

De be'.~:waren tegen het ontwerp-Mammoetwet stapelen zich op en wel dus.!la.nig, dat 
men zich begint af te vmgen of zij, die van het bekend worden der plannen af al ern
stige kritiek hebben genit en voorspeld, dat dit ontwerp een zware dobber zal hebben 
om tot wet te geral~en, gelijk zullen krijgen. 

Aanvankelijk leek het, alsof alleen van de zijde l'·an het bijzonder &nderwijs - dat 
tussen haakjes in de beide Kamers zich gesteund weet door de confessionele partijen 
en verschillende afgevaardigden van de PvdA, die, alhoewel zij tot de linlrerzijde wor
den gerekend, overtuig·de voorstanders zijn van dit onderwijs - onoverkomelijke 
bezwaren werden aangevoerd. Intussen is wel duidelijk geworden, dat ook in kringen 
van de voorstanders van openbaar onderwijs velen zich vierkant tegen dit wetsont

wertl verklarpn 

Ik noemde in dat verband reeds de vol
komen onvoldoende bepaling van het 
openbaar onderwijs en de omstandigheid, 
dat het openbaar onderwijs nog altijd niet 
kan bogen op een eigen beheersvorm. 

De organen, die dit onderwijs zouden 
moeten bevorder.en, zijn er nog niet en de 
vraag rijst bij velen of een Vereniging als 
Volksonderwijs wel in aanmerking komt 
voor een dergelijke taak. Voegt men hier
bij nog het feit, dat, blijkens verschillende 
personen, waarvan men met zekerheid 
mag aannemen, dat zij door jarenlange 
ervaring met kennis van zaken kunnen 
spreken, vele ouders ten aanzien van het 
onderwijs en in dit geval het openbaar 
onderwijs, een te geringe belangstelling 
tonen (alhoewel er genoeg voorbeelden 
zijn, die het tegendeel bewijzen!), dan 
dreigt er ernstig gevaar voor de open
bare school. 

'foorstanders van 
openbaar onderwijs 

Het lijkt mij wenselijk hier nog eens 
nadrukkelijk uit te spreken, dat van 
oudsher de liberalen zich voorstanders heb
ben getoond van openbaar onderwijs. De 
vroegere liberale concentraties in de 
Vrijheidsbond en de Vrijzinnig Democra
tische Bond hebben indertijd na de be
faamde Marcbant-activiteit die, zoals men 
zich waarschijnlijk nog zal herinneren, 
wel talrijke openbare scholen van het to
neel deed verdwijnen, doch faalde, toen 
het bijzonder onderwijs aan de beurt was, 
hun verontwaardiging niet onder stoelen 
en banken verborgen! 

Men is die affaire nog altijd niet ver
geten in de kringen van het openbaar on
derwijs! Het moge dan zo zijn, dat men 
in die kringen meer .en meer tot de over
tuiging is gekomen, dat het Bijzonder on
derwijs recht van bestaan heeft, wanneer 
er gevaren dreigen voor de openbare 
school, staan er nog, als voorheen, velen 
gereed om opnieuw de strijd aan te bin
den voor het openbaar onderwijs. 

Uit de reacties, die mij van verschillen
de kanten bereikten naar aanleiding van 
mijn voorafgaande beschouwingen, is dui
delijk aan de dag getreden, dat bij velen 
de strijdvaardigheid voor de belangen 
van het openbaar onderwijs niet onder 
doet voor die van de vechters van vóór 
de tweede oorlog. Het zou mij spijten, als 
er opnieuw in ons land een schoolstrijd 
op gang kwam. Maar gezien de bittere 
opmerkingen, die ik las en hoorde, lijkt 
het mij toch wel zaak, dat gewaakt wordt 
tegen overijlde stappen .en besluiten. 

r 
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Zo de situatie zich thans voordoet, be
hoeft er heus niet zo heel veel te gebeu
ren, of we zitten opnieuw in een school
strijd met alle narigheid daaraan verbon
den. 

Ik hoop vurig, dat zij, die het openbaar 
onderwijs voorstaan en in de gelegenheid 
verkeren om bijtij.'ls de bezwaren voor dit 
onderwijs uit de weg te ruimen, zich 
krachtig zullen verweren tegen een aan
tal bepalingen in het ontwerp-Mammoet
wet! 

Actie van Gedeputeerden 

De brief van Gedeputeerde Staten 
van Groningen, Friesland en Drente 
zal ongetwijfeld grote indruk maken. 
En terecht! De in dit schrijven opge
somde bezwaren zijn uitermate ern
stig·. 

Aanvaarding van het ontwerp 
Mammoet-wet zou voor het noorden 
betekenen, dat de mogelijkheid van 
een klassieke opleiding nog slechts in 
d r i e p I :i a t s e n zou overblijven, 
dat op één na alle lycea tot hogere 
burgerscholen zouden worden geredu
ceerd en dat 't schooltype h.b.s. voor 
meisjes geheel en al en het school
type middelbare school voor meisjes 
vrijwel geheel zouden verdwijnen. 

Het uitgebreid lager onderwijs zou 
ernstig worden aangetast en bij op
richting van nieuwe scholen zou vrij
wel nooit een recht op plaatsing op 
het scholenplan ontstaan. 

Men zou vrijwel in alle gevallen voor 
die plaatsing afhankelijk zijn van het 
inzicht van de minister. 

In feite komt een en ander neer op een 
sterke achteruitgang van de opleidings
mogelijkheden in de minder dichtbevolkte 
streken van ons land. In het noorden is 
die gelegenheid al niet bijster groot wat 

betreft m.o. en v.h.o., zodat daar het ulo 
relatief een hoog aantal leerlingen trekt. 

Er is een tendens, dat de bedoelde 
achterstand wordt ingehaald; aanvaar. 
ding van het Ontwerp-Mammoetwet zou 
deze ontwikkeling abrupt afbreken. 

Terecht wijzen genoemde coUeges er 
op, dat weliswaar art. 102 de minister de 
gelegenheid geeft om scholen, ondanks 
een voor de wet te gering aantal leerlin
gen, voor een bepaalde tijd in stand te 
houden, maar dat dit de oplossing niet is. 

Het voortbestaan van de scholen dient 
van objectieve, in de wet, verankerde nor
men en niet van het vrij, aan geen enkele 
objectieve maatstaf gebonden oordeel van 
de minister afhankelijlt te zijn. 

Ik zou het in hoge mate betreuren, als 
opnieuw grote teleurstelling ontstond in 
onze noordelijke provincies. 

Laten we niet vergeten, dat één van de 
oorzaken, die ertoe leiden, dat de trek 
van de bevolking van het noorden en van 
andere randgewesten naar het centrum 
en het westen gelegen is in het feit, dat 
men om der wille van de opleidingsmoge
lijkheden, die in het westen veel groter 
zijn, eerstgenoemde streken verlaat. 

We roepen wel ach en wee over de 
overbevolking in het westen, we zoeken 
wel naarstig naar middelen om aan de 
zuigkracht van dit gebied beperkingen 
op te leggen, maar wanneer we ander
zijds de situatie voor de bevolking in het 
noorden - en het geldt in dezelfde mate 
voor andere, soortgelijke gebieden - on
gunstiger maken, zijn we op de verkeerde 
weg! 

Vlucht uit het noorden 

Verslechtering van de onderwijssituatie 
leidt, vooral in onze tijd, tot het weg
trekken van hen, die juist voor het be
treffende gebied van zoveel betekenis 
zijn. Het remt bovendien in sterke mate 
de belangstelling af van hen, die wel 
bereid zijn naar het noorden en oosten 
te gaan. 

In plaats van het doen ontstaan van 
een verslechtering zou men met alle 
macht moeten streven naar een opmer
kelijke verbetering van de opleidingsmo
gelijkheden in de dunner bevolkte gebie
den, omdat daarin zeker een kans ligt, 
dat de trek naar het westen wat afneemt 
en de lust om in de randgewesten te gaan 
werken, toeneemt. 

Er is echter aan deze zaak nog een 
ander aspect. . 

Ik heb een sterk vermoeden, dat onder 
de leidinggevende figuren in den lande 
relatief zeer velen afkomstig zijn uit het 
noorden en het oosten. 

Ook profeuO«'e-tt ac/tN;r Je ploeg7 

Het zou de moeite waard r-ijn, dit eens 
te onderzoeken! 

Ik geloof, dat de kleinere middelbare 
scholen, gymnasia en lycea zeker niet 
onder doen voor de grote. Ilf heb het al 
meermalen verkondigd, dat In de platte
landsgebieden de jeugd, die gaat stude· 
ren, een opmerkelijke ijver aan de dag 
legt en doorgaans behoort tot de beste 
leerlingen van Je l.s. 

Het is mij tijdens mijn w<•rkzaamheid 
ten plattelande altijd opgevallen, dat de 
ouders daar meer dan in de steden, besef· 
fen, dat alleen een kleine gro<'P kinderen 
geschikt is voor verdere studie. Is in de 
grote steden dr~ belangstelling voor het 
ulo relatief klein, omdat daar iedereen 
eerst proberen wil of zijn kind een h.b.s 
of gymnasium-opleiding kan volgen en 
men pas na een flinke teleurstelling de 
ulo kiest, ten plattelande is het lang zo 
geweest, dat de meeste oudcr·s met een 
bescheidener keuze beginnen. Ja, het 
komt meermalen voor, dat een school
hoofd sommige ouders moet overtuigen. 
dat hun kind beslist in aanm~rking komt 
voor een middelbare opleiding. Het zou 
alweer van groot belang kunnen zijn als 
kon worden nagegaan hoe in dit opzicht 
de kaarten liggen in de grote steden en 
ten plattelande! 

Professoren achter de ploeg 

Wij zijn allen ervan doordrongen, dat 
de toekomst van ons volk gebaat zal zijn 
met opvoering van het aantal geschoolde 
werkers, ingenieurs, beoefenaars van de 
wetenschap, enz. Welnu, waarom zullen 
we dan niet alles in het werk stellen om 
te voorkomen, dat, waar dan ook in Ne
derland, intellect verloren gaat? 

Enige jaren geleden zei iemand eens: 
,.Er lopen in Friesland heel wat professo
ren achter de ploeg". Ik kan niet beoor
delen in hoeverre dit uitspraak door de 
feiten wordt bevestigd, maar wanneer er 
voor de jeugd in de dunner bevolkte ge
bieden nog minder gelegenheid gaat ko
men voor het volgen van voortgezet on
derwijs, zou het er wel eens naar uit kun
nen gaan zien, dat de man gelijk krijgt. 

Ik kan mij niet losmaken van de ge
dachte, dat door ongunstige omstandig
heden op het gebied van de opleidines
mogelijkheden in sommige streken, vele 
jonge mensen een richting inslaan, die 
voor hen en ten slotte ook niet voor ons 
vollLsbestaan de juiste is. 

Dat Gedeputeerde Staten van de drie 
noordelijke provincies bijtijdil de aandacht 
hebben gev-e~tigd op de dreigende geva· 
ren verdient dan ook ajï_e hulde! 

J. VAN MOURIK 
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DE NIEUWE POLITIEKE VERHOUDINGEN 
REGERING EN OPPOSITIE HEBBEN 

GELIJKE KANSEN 

oppositie voeren is gemakkelijk en leidt 
vanzelf tot populariteit en dus tot winst. 

Regeren betekent onvermijdelijk: nu eens deze, 
dan weer die groep teleurstellen en leidt even 
vanzelf tot impopulariteit en verlies. 

Dat is de simpele redenering, die men nogal 
eens kan vernemen en, gelijk alle simpele rede
neringen, het aantrekkelijke van de eenvoud 
heeft, maar daarom nog niet juist is. 

Men behoeft waarlijk niet ver in de parle
mentaire geschiedenis te zoeken om bewijzen te 
vinden, dat deze stelling zeker geen wet van 
Meden en Perzen is. 

Zij werd alleen, zowel in socialistische als in 
confessionele kringen, zo sterk geponeerd om 
een verklaring te vinden voor de in onze Neder

. landEe politieke verhoudingen inderdaad frap
pante voortgezette (en nog zeer versterkte) 
verkiezingsoverwinningen van de V.V.D. 

Een verklaring, die men dan ook moet zien 
als een zelfvertroosting voor de verschrikte 
gemoederen; als een zichzelf aangelegde fop
speen, die nochtans niet van karakter ver
andert, hoe vaardig zij ook wordt gehanteerd. 

* * 
Meer dan een eeuw parlementaire demo-

cratie heeft ons volk dooreen genomen 
toch wel tot een mondig volk gemaakt, dat 
juist weet te onderscheiden en niet blindelings 
achter iedere oppositie pleegt aan te draven, 
o m d a t zij oppositie is. 

Oppositie voeren en regeren hebben prin
cipieel gelijke kansen. Een regering, welke 
toont te weten wat zij wil en erin slaagt, de 
redelijkheid van haar daden duidelijk te 
maken, ontneemt de oppositie haar kracht en 
behoeft, zelfs als zij eens ogenschijnlijk harde 

maatregelen moet nemen, zeker niet per se 
als een verliezer uit het strijdperk te treden. 

De socialistisch-confessionele samenwerking 
had zichzelf duidelijk overleefd. De kabinetten, 
welke zij yoortbracht, boetten steeds meer in 
aan innerlijke kracht en verloren hun greep 
op de massa. 

Dat de crisis juist in december 1958 uitbrak, 
moge betrekkelijk een toevalligheid zijn ge
weest, dat zij binnen niet te lange tijd komen 
m o e s t, stond voor ons vast. 

De verkiezingen van dit jaar, waarbij de 
V.V.D. als enige overwinnaar uit het strijdperk 

kwam en de socialisten en confessionelen als de 
verliezers, spraken een duidelijke taal. 

* * 

De consequentie van de uitslag lag voor de 
hand, maar de socialistische invloed en 

denkwijze hadden in de na-oorlogse jaren zo
zeer ook in de confessionele partijen voet 
gekregen, dat zij slechts aarzelend getrokken 

werd. 
Opdracht en formatie kwamen daardoor .. 

anders en moeilijker tot stand dan men in libe-
rale kring gaarne had gezien. 

Nochtans: de rechtstreekse socialistische 
invloed in de regering werd dan toch voor de 
eerste maal in deze na-oorlogse periode uit
geschakeld en drie van onze geestverwanten 
deden hun intrede in het nieuwe kabinet. 

Het moet bepaald erkend worden: de poli
tieke 1 ij n is omgebogen, maar of zij verder 
zal worden doorgetrokken zal afhangen van de 
innerlijke samenhang, de daadkracht en de 
politieke moed van het kabinet in zijn geheel. 

Mocht het er onverhoopt n ie t in slagen, 
die lijn door te trekken, dan zal daaruit niet 
anders kunnen worden geconcludeerd dan dat 

de kiezersuitspraak van maart j.l. blijkbaar 
nog niet duidelijk genoeg is geweest en dat de 
liberale krachten toch nog onvoldoende zijn· 

versterkt. 
De situatie en het daaruit voortgevloeide 

kabinet zouden dan nog slechts als overgangs
fase kunnen worden beschouwd naar hetgeen 
ons uiteindelijk voor ogen moet staan. 

Cont~nuïteit speelt in ons land nu eenmaal 
wel eens een t e grote rol en belangrijke 
veranderingen in onze politieke verhoudingen 

hebben zich nooit anders dan geleidelijk vol

trokken. 
Het oordeel over dit alles zal, zeker op het 

ogenblik, dat wij dit schrijven, nog niet geveld 

kunnen worden. De nieuwe regeringsploeg is 
trouwens nog nauwelijks ingewerkt en heeft 

er recht op, naar haar daden te worden be

oordeeld en haar begratingsbeleid eerst ten 

volle te kunnen verdedigen. 

wanneer dit nummer verschijnt, zal d~ 
eerste belangrijke stap daartoe reedlt 

zijn gezet. De Tweede Kamer zal haar algemene 
politieke beschouwingen dan reeds hebben ge· 
houden. Zij vormen de inleiding tot het later 
volgende specifieke begrotingsdebat, waaraan 
eerst ook de algemene financiële beschouwin
gen nog zullen voorafgaan. 

Daarna zal de Eerste Kamer de gelegenheid 
krijgen vanuit haar eigen plaats en verant
woordelijkheid in ons staatsbestel, de grote 

.lijnen van het uitgestippelde regeringsbeleid 
aan de gekoesterde verwachtingen en verlan-
gens te toetsen. 

Voorlopig echter zal, in overeenstemming 
met onze constitutionele verhoudingen, het 
woord zijn· aan de Kamer van honderdvijftig. 

In het volgende nummer hopen wij, naar ge
woonte, het betoog, dat de voorzitter van onze 
Tweede-Kamerfractie, prof. mr. P. J. Oud, bij 
het algemene politieke debat zal hebben ge
houden, aan de hand van de dan inmiddels ver
schenen Handelingen volledig af te drukken. 

De heer Oud zet een dergelijke rede nu een
maal niet vooraf woordelijk op papier. Dit 
moge jammer zijn voor ons blad, omdat wij 
haar dan reeds in dit nummer zouden hebben 
kunnen afdrukken, maar wij kunnen dat toch 

nauwelijks betreuren. 
Deze methode waarborgt immers, dat 

althans voor zover het de leider en woord
voerder van onze V.V.D.-fractie betreft, van 
een werkelijk parlementair debat en van een 
ingaan op elkanders betogen kan worden ge4 

sproken. 
Wij achten dit van zoveel belang, dat wij het 

kleine nadeel, daaraan voor de publikatie in 
ons blad verbonden, gaarne als een onver· 
mijdelijkheid aanvaarden. A.W. A. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT V.V.D. 

Koninginnegrac:ht 61 • 's-Gravenhage 

Telefoon 070 - 111768 en 114375 

Giro 67880 
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De brief der hoogleraren 

Recht op en vergadering • • vereniging 
gedrang • het lll 

Representativiteit blijft een uiterst vaag begrip 

r (Van onze sociale medewerker) representatief is. Het begrip representa
tief moet nader geïnterpreteerd worden 
en de wetgever Iaat dit over het algemeen 
over aan de belanghebbende organisaties 
zelf. 

De brief van 53 hoogleraren over de na-oorlogse ontwikkeling van het georgani
seerde overleg over arbeidsza.ken en de discussies in de Sociaal Economische Raad 

over de erkenning van de Nederlandse vereniging van hoger personeel en de Katho
lieke vereniging van hoger personeel, hebben niet nagelaten de aandacht te tl'ekken, Dit is een bron van grot"' moeilijkhe

den gebleken, omdat organisaties, die op 
het kussen zitten de neiging vertonen an
dere organisaties, die op het stuk van 
ledenwerving e.d. altijd haar concurren
ten zijn niet toe te laten. 

Het loont daarom de moeite een samenvattend beeld van dit vraagstuk te geven. 
Wil men goed zien waarom het gaat dan kan men het beste een vergelijking trekken 
tussen d,e7-e en de vorige eeuw. Er is een pm1t van overeenkomst en een punt van 
verschil. 

In de vorige eeuw hebben de mensen 
leren zien, dat zij zelf grote vooruitgang 
en verbetering op alle gebieden van het 
menselijke lev,en konden bereiken. Ook in 
deze eeuw, in onze tijd leeft sterk de ge
dachte van de vooruitgang, bewerkstel
ligd door de mensen zelf, zij het, dat men 
nu wel inziet, dat onze voorouders de 
moeilijkheden wel eens wat hebben on
derschat. 

Nu het punt van verschil. In de vorige 
eeuw is het menselijke organisatiepatroon 
nog zeer eenvoudig. Natuurlijk waren er 
de staat, provinciën, de gemeenten, de 
waterschappen en de kerkgenootschap
pen. Er waren zeker talrijke verenigin
gen, maar de invloed en de macht daar
van waren van bescheiden aard en we 
zien dan ook, dat het individuele een gro
te rol speelde. In onze tijd is dat geheel 
anders. Men heeft het wel zo uitgedrukt, 
dat tussen gemeenschap en individu in de 
negenUende eeuw een grote ruimte be
stond, die in onze tijd geleidelijk aan 
wordt opgevuld. 

In het begin van deze eeuw zien we dan 
ook een groot aantal organisaties ont
staan op ieder gebied, die in naam van 
de vooruitgangsidee regelend optreden. 
Ook de overheid gaat het belang van de 
organisatie inzien, waardoor organisaties 
van particulieren ontstaan, welke publiek
rechtelijke bevoegdheden krijgen. Bed,en
ken, we, dat de vorige eeuw natuur
lijk niet eindigde op 31. december 
1899, en dat er geen sprake van is, dat de 
ontwikkeling gelijkmatig verliep als een 
golfbeweging door het water, dan is dui
delijk, dat het huidige patroon in enkele 
tientallen javen tot stand is gekomen. Bo
vendien goeddeels nog schoksgewijze. 

De beide wereldoorlogen b.v. hebben 
het organisatiepatroon van onze maat
schappij in sterke mate versneld. Men 
denke in dit verband aan de sociale wet
geving en het instituut voor de collectieve 
arbeidsovereenkomsten. 

Stormachtige ontwikkeling 
We mogen daarom wel spreken van een 

stormachtige ontwikkeling, die slechts 
weinigen indertijd zullen hebben gezien. 
Daarom rijst de vraag: heeft de maat
schappij deze ontwikkeling goed kunnen 
opvangen en in behoorlijke banen kunnen 
leiden? Over het algemeen kan deze 
vraag gelukkig bevestigend worden be
antwoord. 

De Nederlander is voldoende indivi
àualist gebleken om weerstand te bieden 
aan het gevaar van collectivering met 
verlies van eigen rechten. 

Ook mag worden vastgelegd - we zeg
gen weer, over het algemeen - dat de 
overheid er voor heeft kunnen zorgen, dat 
er voldoende rechtsregels ter beschikking 
waren om het organisatiepatroon te kun
nen weven. 

Is er dus op zichzelf geen reden het 
vcrtrouwen aan de huidige ontwikkeling 
te onthouden, dat wil niet zeggen, dat er 
op allerlei punten geen reden is tot be
zorgdheid. 

De grondwet, zegt dat het recht der in
gezetenen tot vereniging en vergadering, 
wordt erk,end. De wet regelt en beperkt 
de uitoefening van dat recht in het be
lang der openbare orde. Dit is de be.lang
rijkste waarborg, want iedereen heeft 
daardoor in gelijke mate het recht ver
enigingen en organisaties op te richten. 

De praktijk kan echter met deze hoofd
regel niet volstaan. Het is ondoenlijk in 
de praktijk iedere vereniging, die dit 
maar wil toe te laten tot het overJeo- in
zake het afsluiten van een collectiev~ al'-

beidsovereenkomst. Het georganiseerd 
overleg in ambtenarenzaken kan slechts 
plaatsvinden met een beperkt aantal or
ganisaties. Zijn er in een bedrijfstak tien
taHen organisaties, dan kunnen die on
mogelijk alle een plaats krijgen In een 
bedrijfscommissie ter voorbereiding van 
de instelling van ondernemingsraden. 
Hier is het probleem van de kool en de 
geit. De overheid heeft dit opgelost door 
het beginsel van de representativiteii in 
te voeren. 

De vrijheid van vereniging en vergade
ring blijft onverlet, maar een vereniging 
dient representatief te zijn om aan be
paalde vormen van georganiseerd overleg 
te kunnen deelnemen. Nu moet m,en voor- .. 
al niet denken, dat men in een woorden
boek kan opzoeken wat in dit verband 

Deze Burger 

Het is duidelijk, dat de levensvatbaar
heid van de niet toegelaten organisaties 
wordt bedreigd en dat daardoor indirect 
de grondwettelijke hoofdregel van de 
vrijheid van vereniging en vergadering in 
gevaar wordt gebracht. Dit kan natuur
lijk niet de bedoeling zijn van de wet
gever en de conclusie is dan ook, dat de 
wetgever hier tekort is geschoten. Dit is 
immers altijd het geval wanneer wette
lijke bepalingen misbruiken bevorderen. 

De wetgever zal daaraan iets moeten 
doen, b.v. door zelf een nadere begrips
bepaling te geven van het begrip repre
sentativiteit, of duidelijke waarborgen te 
scheppen, dat met dat begrip niet gesold 
wordt. In dit verband wordt duidelijk, 
dat het adres van de 53 hoogleraren waar
in gesproken wordt van het gevaar van 
monopolievorming, hetgeen in strijd is 

heeft u vorige week afschuwelijk in de steek gelaten. W annee1· e1· 
iemand is, die weet hoe afschuwelijk uw eenzaamheid zonder hem 
moet zijn, dan is dat deze burger zelf. 

Dit bewustzijn was dan ook de enige schaduw, die geworpen werd 
op mijn zonnige week-in-Landen. 

Nooit was die grote stad zo boeiend als gedurende die heerlijke 
herfstweek. Nooit was het prettiger wandelen door haar opeenvolging 
van parken; nooit leken Bondstreet, Regentstreet en Piccadilly wel
varender en nooit vond ik de politieke strijd in het zicht van de parle
mentsverkiezingen flauwer en kinderachtiger. 

Het vliegen vangen en het slakken-zouten waren in volle gang. 
Alle drie partijen bevonden zich in het zalige bezit van het gehele gelijk. 
En alle heren zetten met onnavolgbare precisie in lange kranten
artikelen uiteen waarom hun partij de enig-juiste keuze moest zijn. 
Bovendien was het een treffende samenloop van omstandigheden. dat 
labourman, tory en liberaal met grote stelligheid wisten te voorspellen. 
dat de wind in de zeilen van hun scheepje blies. 

Ik kreeg overigens niet de indruk, dat de Londenaars in bizondere 
mate onder de indruk waren van dit spel. Zij genoten kennelijk van 
de zon-overgoten, warme herfstdagen. Zij vulden de straten, de 
schouwburgen, de eetgelegenheden, de pubs en de parken. Zij zaten 
op hun bankjes langs de vijvers en voerden de vogels stukjes b1·ood. 

Her en de1· keken van grote aanplakbiljetten de heren Gaitskell en 
MacMillan de voorbijgangers met trouwhartige blik in de ogen. De 
eerste maakt de i,ndruk van een olijke schoolmeester; de tweede van 
een, 'n beetje bedroefde, Cocker Spaniel. Onze eigen Jo Grimmond 
heb ik nergens op muur of schutting ontmoet, maar misschien is hij 
nu ook wel oveml aan- en opgeplakt. 

De politiek is een belangrijke aangelegenheid, maar in verkiezings
tijd laat zij zich - overal ter wereld en zelfs bij ons - van haar 
flauwste zijde kennen: van de tegenstander niets dan kwaads, van 
mij zelf alle goeds. 

Aan deze zwa1·t-wit spelletjes doen overigens bizonder intelligente 
mannen mee. 

Dat is voor m~j steeds weer een onbegrijpelijke zaak. Bovendien li]kt 
het m~j een onderschatting van de intelligentie van het kiezersvolk. 
Maar ik heb natuurlijk ongelijk. Als ik gelijk had zouden Mac, 
Hugh en Jo geen miljoenen ponden Sterling ertegenaan gooie1L Of zou 
de één het niet durven laten voor de ander? 

Overigens maken de eenden, de ganzen, de pelikanen en de zwanen 
in de vijvers van St. James's park het best. 

En dat is een hele geruststelling voor 

-

met de uemocratische begins<'l•·n, waal'op 
ons rechtsbestel is gefundeerd·', gericht 
is tot de raad van ministers omdat de 
wetgeving als het ware om vcrbetering 
en aanvulling vraagt. 

Wij wijzen met nadruk hierop, het zijn 
niet zozeer de drie grote vakcentralen, 
die schuldig zijn aan de verlamming van 
het recht tot vereniging en vergadering, 
de meest verantwoo11delijke instantie is de 

overheid. Het is ook Olll een :mdere reden 
goed dit in gedachten te houden, want het 
probleem speelt bv. ook een rol bij de 
vrijheid van organisatie van werkgevers. 
Ook op dit terrein bestaat het gevaar van 
monopolievorming, een gevaar dat des te 
ernstiger is oondat uimluitin~:" \·an be
paalde orgauisatievormen nadelige eco
nomische repercussies kan bebben voor 
anderen dan de betreffende w~>rkgevers, 
werlmemers en conslllllenten. 

Al is er een element, dat begrijpelijk 
maakt,dat sommige organisaties proberen 
monopolistisch op te treden aan de ande
re kant moet er toch ook op worden ge
wezen, dat hier sprake is van een ver
keerd begrip. 

De vakorganisaties zijn na de oorlog 
geïntregeerd in de maatschappelijke or
de, heeft eens een harer secretarissen ge
zegd. Welnu dat betekent dan ook, dat 
de organisaties een zekere verantwoorde
lijkheid kennen om dat belangrijke be
ginsel van ons democratisch bestel, de 
vrijheid van vereniging en vergadering, 
in acht te nemen. Zij moeten niet van 
haar machtspositie gebruik maken om an
dere organisaties de zin van het bestaan 
te ontnemen. Velen zijn aan deze gedach
te nog niet toe en geven daarmede blijk 
een onvoldoende begrip te hebben voor 
het moderne organisatiepatroon, hoewel 
ze daar zelf een belangrijke functie in 
hebben. 

Organisatieschuwheid 

Tenslote dient men ook te letten op de 
keerzijde van de medaille. Er is bij ve
len een zekere organisatieschuwheid. Men 
vreest verlies van eigen zelfstandigheid, 
het financiele offer al is het bescheiden, 
wordt te groot geacht, er is het onbêstem
de gevoel: laat de anderen het maar op
knappen en er is zeker bij velen sprake 
van kortziclitigheid omtrent de beteke
nis van moderne organisatievorr:1en. 

Dit heeft tot gevolg dat werknzmers, 
die wel de noodzaak van organisatie in
zien, erin geslaagd zijn !trachtige in~tel
lingen op te bouwen, die hun pl0.::tts op de 
voorste rij opeisen. Wil er dus sprake zijn 
van een evenwichtig organisatiepatroon, 
dan dient er meer begrip voor de waarde 
van de organisatie te komen bij die groe
pen, die zich tot nu toe afzijdig hielden, 
zoals administratief, commercieel, tech
nisch leidinggevend en toezichthoudend 
personeel. Gelukkig breekt dit inzicht 
meer en meer baan ,zoals bv. blijkt in de 
organisaties van hoger personeel, die in 
sommige bedrijfstakken reeds een orga
nisatiegraad hebben bereikt, welke die 
van de grote vakcentraJen evenaart. 

Men zal wel inzien, dat het hier aan
gesneden vraagstuk nogal samengesteld 
van aard is, hetgeen natuurlijk niet be
let naar een oplossing te streven. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
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~att WEEK t~t WEEK 

Staatssecretaris Scholten op 
de bres voor de vrijheid 

M en kent het inmiddels berucht geworden 
"foto-verbod" van de Nederlandse Tele

visie Stichting voldoende om er hier nog nader 
gedetailleerd op in te gaan. De zaak kwam 
hierop neer, dat alleen aan het Algemeen 
Nederlands Persbureau het uitsluitend recht 
werd toegewezen om foto's te maken. 

Terecht hebben vele dagbladen tegen deze 
aanslag op de persvrijheid fel geageerd, ter
wijl ons Tweede Kamerlid mevrouw Van Some
ren de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen over deze onverkwikkelijke 
zaak schriftelijke vragen stelde. 

Er was dus beroering genoeg. Terecht. Maar 
toch ......... , toch kreeg men hier en daar de 
indruk, dat al het verzet niet zou' baten, dat 
de n.t.s. voet bij stuk zou houden en dus haar 
zin zou krijgen. Het werd niet meer een vraag
stuk van recht of onrecht, maar een prestige
kwestie, waaraan de vrijheid in Nederland 
dreigde te worden opgehangen. 

Staatssecretaris mr. Y. Scholten heeft thans 
echter de knoop moedig en resoluut doorgehakt 
door het door de n.t.s. uitgevaardigde foto
verbod radicaal op te heffen. Allen, die de 
vrijheid lief hebben kunnen hem hiervoor op
recht danLiJaar zijn! 

De heer Scholten heeft zich hiermee een 
resoluut bewindsman getoond, die wars is van 
welk compromis dan ook als de vrijheid in 
gevaar dreigt te komen. Een krachtig bewinds
man tevens, die de vaak bedenkelijk uitziende 
heilige huisjes in de radio·· en t.v.-wereld niet 
heeft gespaard. 

Een succes voor ons jongste Tweede Kamer
lid mevrouw Van Someren. die de kat de bel 
aan bond, waarop de staatssecretaris zo snel 
reageerde. 

' * * * 

Schending briefgeheint 
beivezen 

Er is nog een andere belangrijke zaak, 
waarbij de vrijheid is gemoeid. We doelen 

op de schending van het briefgeheim in Nieuw
Guinea. 

Thans reeds kan worden geconstateerd hoe 
verstandig het van minister Korthals is ge
weest de z.g. commissie Witsen Elias te be
noemen teneinde in Nieuw-Guinea een nader 
onderzoek in te stellen of het briefgeheim 
aldaar al dan niet werd geschonden en op welke 
schaal dit is geschied. 

Zeker, de ~ommissie is nog niet gereed met 
haar werkzaamheden. Haar officiële rapport 
is nog niet verschenen. Doch het is waarlijk 
niet voorbarig reeds nu te constateren, dat de 
commissie inmiddels over voldoende bewijzen 
beschikt. dat het briefgeheim in Nieuw-Guinea 
op ernstige wijze werd geschonden. 

Naar een bijzondere correspondent van de 
Volkskrant weet te melden "is het in een 
kleine kring in Hollaudia wel duidelijk, dat 
de schending van het briefgeheim in niet 
geringe mate heeft plaats gevonden". 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat enige hoge 
autoriteiten daarbij in moeilijkheden zullen 
geraken. 

Wij willen echter niet te veel op deze zaak 
vooruitlopen. Wel willen we constateren- en 
wij hebben daar reeds vroeger bij herhaling 
op gewezen - dat men steeds actief dient te 
zijn in de strijd om de vrijheid. Te veel wordt 
er in onze samenleving op verraderlijke wijze 
aan de vrijheid geknabbeld. Weliswaar op een 
weinig doorzichtige wijze, maar daarom juist 
te funester. 

Het is verheugend te constateren, dat be
windslieden van het nieuwe kabinet het met 
de vrijheid niet op een akkoordje gooien. Dit 
geeft vertrouwen voor de toekomst. 

Winst uit onbegrijpelijke 
tarievenpolitiek 

Velen zullen met verbazing hebben kennis 
genomen van de resultaten van de PTT 

over 1958. 
Uit deze cijfers blijkt, dat de PTT een 

exploitatiewinst behaalde van f 39,6 miljoen 
tegen slechts f 5,2 miljoen in 1957. 

Een wel zeer ontnuchterende werkelijkheid 
voor de vele telefonerende en postzegelsplak
kende belastingbetalers. Onverschillig of dat 
nu particulieren, dan wel personen uit het 
bedrijfsleven zijn. 

Met andere woorden diverse tariefsverho
gingen, die men te slikken heeft gekregen zijn 
voorbarig, dus economisch niet verantwoord 
gebleken. Nogmaals, zij hebben de particulie
ren, maar in het bijzonder het bedrijfsleven 
onnodige lasten opgelegd. 

Trouwens er is nog iets meer ongezond in 
een dergelijke politiek. 

Reeds eerder wezen wij er op, dat het over
heidsbedrijf selfsupporting moet zijn, d.w.z. 
enerzijds mag de gemeenschap er niet op teren 
door middel van verkapte subsidies als de 
tarieven te laag zijn en het bedrijf dus niet kan 
rondkomen. 

Anderzijds mag het ook niet zo zijn, dat de 
tarieven ver boven de kostprijs uitgaan, zodat 
de consument onnodige lasten worden op
gelegd. 

Wie zou hebben verwacht, dat in het jaar
verslag van de PTT over een mogelijke wijzi
ging van de tarieven wordt gesproken komt 
evenwel bedrogen uit. 

Slechts wordt opgemerkt - nadat de ver
wachting wordt uitgesproken, dat het resul
taat voorlopig gunstig zal blijven - dat de 
vraag rijst "of · het bij bestendiging van de 
huidige ontwikkeling niet wenselijk zou zijn 
enige oneffenheden in de tarieven onder de 
loep te nemen." 

Kortom, een ongezonde ontwikkeling, die 
stellig de nodige correctie behoeft. 

Nogmaals, een overheidsdienst dient haar 
tarievenpolitiek zo veel mogelijk af te stemmen 
op haar kostprijs. Dit is niet alleen in bedrijfs
economisch opzicht gezond, maar bovendien 
voor de consument. 

Een belangrijk principe, waaraan de laatste 
jaren bij diverse overheidsdiensten ten on
rechte wordt getornd. 

* * * 

Socialistische "bijval" 

Wat de komende begrotingsdebatten zul
len opleveren, is uiteraard nog niet 

bekend. Algemeen kan worden aangenomen, 
dat de socialisten zich in de oppositie wel in 
hun element zullen voelen. Daartegen is van
zelfsprE;kend geen bezwaar, mits de maat
staven der redelijkheid in acht worden ge
nomen. 

De wijze waarop de troonrede en de mil
joenennota o.m. door de fractieleider van de 
socialisten in de Tweede Kamer, mr. Burger 
werd ontvangen voorspelde evenwel niet veel 
goeds. 

Des te merkwaardiger was daarom de radio
rede, die onlangs door het socialistische Tweede 
Kamerlid mr. Th. van Lier werd gehouden. 

Deze verklaarde n.l. dat de belastingvoor
stellen van de regering slechts de instemming 
van de socialisten kunnen hebben. 

De socialisten, zo voegde hij er wat zuur aan 
toe, gaan geen kritiek uitoefenen als anderen 
hetzelfde doen als wij. "Wij waarderen het 
streven van minister Zijlstra de staatsfinan
ciën gezond te houden''. 

Wel kritiseerde de heer Van Lier het feit, 
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De heer S. J. van den Bergh heeft zich 
bereid verklaard om tezamen met de aan

gewezen waarnemend penningmeester de 
financiën van de Partij te beheren. 

dat de regering de particuliere investeringen 
niet remt en hij maakte zich zorgen, dat het 
kabinet geleidelijk de koers wil veranderen, 
maar alles bij elkaar hadden wij ons een slech. 
tere miljoenennota kunnen voorstellen. 

Tot zover mr. Van Lier. 
Dit overigens weer in tegenstelling tot mr. 

Burger, die bij de algemene politieke beschou· 
wingen in de Tweede Kamer van de miljoenen· 
nota verklaarde, dat zij generlei perspectief 
voor de toekomst biedt. 

En nu maar afwachten wat er als definitieve 
mening van de socialisten uit de bus komt. 

* * * 

Bedreigt bankroet de 
Verenigde Na ties? 

! 

•• 
1 

De wereld is wel uit tegenstellingen opge
bouwd. Wordt er enerzijds bij de Kolen

en Staalgemeenschap met geld gesmeten, an
derzijds worden er berichten bekend, dat de 
Verenigde Naties met de grootst mogelijke 
geldelijke zorgen te kampen hebben. 

Zo lazen wij in het Algemeen Dagblad het 
navolgende: 

"Nadat het reeds een keer was voorgekomen 
dat secretaris-generaal Dag Hammerskjoeld 
geld had moeten lenen om de ambtenaren van 
het secretariaat van de Verenigde Naties hun 
salarissen uit te kunnen betalen (er was in de 
betaling van de bijdragen een grote achterstand 
en de kas was vrijwel leeg), is er nu sprake van 
dat de strijdmacht van de Uno in het Midden
Oosten failliet dreigt te geraken bij gebrek aan 
fondsen. 

Het is de oude klacht: de leden van de Ver· 
enigde Naties betalen hun contributies te laat 
terwijl aan de andere kant de verplichtingen 
van de wereldorganisatie steeds groter worden 
en er steeds meer geld nodig is. 

Hammerskjoeld heeft ronduit verklaard dat 
wanneer er niet spoedig fondsen zouden worden 
gevonden voor de strijdkrachten van de Uno in 
Palestina, de Verenigde Naties voor een bank
roet komen te staan. 

Deze strijdmacht heeft al sinds het einde van 
1956 orde en rust helpen bewaren aan de grens 
tussen Israël en Egypte. De financiering heeft 
altijd grote moeilijkheden meegebracht en er 
is steeds geld voor geleend uit andere fondsen 
van de Verenigde Naties. Zou men gedwongen 
zijn, daarmee voort te gaan, dan zal het niet 
lang duren of alle bronnen zullen uitgeput zijn. 
Dat zal, wanneer de kosten blijven zoals zij nu 
zijn, reeds gebeuren in februari 1960. 

Hammerskjoeld staat op het standpunt dat 
kosten als die van de strijdkrachten in Palesti· 
na hoofdelijk moeten worden omgeslagen over 
alle leden van de volkerenorganisatie, al was 
het slechts omdat het uitzenden van dezs 
strijdmacht is gebeurd krachtens een besluit 
van de Algemene vergadering en alle leden er 
dus voor verantwoordelijk zijn. 

Er zijn echter mogendheden die in het geheel 
niets bijdragen omdat zij tegen de uitzending 
van de politiemacht waren of omdat zij er het 
nut niet meer van inzien. Ook zijn er landen die 
eenvoudig niet betalen omdat zij het geld niet 
kunnen missen (zoals b.v. Jordanië). 

Hoe het zij - er zal spoedig geld voor moeten 
worden gevonden, want het lenen uit andere 
fondsen kan niet langer worden volgehouden, 
zelfs niet wanneer alle landen hun contributies 
op tijd zouden storten." 

Tot zover het Algemeen Dagblad. 
Er blijkt dus wel, dat er op internationaal 

terrein nog wel het een en ander valt te 
saneren. 
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UIT DE PARTIJ 
FUSIEVAN DE KAMERCENTRALES 

ARNHEM EN NUMEGEN 
Nieuw huishoudelijk reglement zal 

worden uitgewerkt 
In een ledenvergadering van de Kamer

eentrales Arnhem en Nijmegen werd de 
fusie van deze beide c.entra)es tot één 
Centrale Gelderland bekrachtigd. 

Tijdens een overgangspedode van één 
jaar wordt het bestuur gevmmd do01· de 
dagelijkse bestuursleden van de centrales 
Arnhem en Nijmegen. Een reglementen
commissie zal tijdens die periode een 
nieuw huishoudelijk reglement voor de 
Centrale Gelderland samenstellen. In e·en 
ledenvergadering in september 1960 zal 
dit reglement definitief worden vastge
steld en een nieuw bestuur worden ge
kozen . 

De enige, tijd geleden benoemde admi
nistratrice-propagandiste, mevrouw J. 

Statencentrale Franeker 
vergaderde 

Onder voorzitterschap van het Staten
lid de heer J. Sieswerda werd op 26 sept. 
jl. een vergadering van de statenkring in 
Franeker gehouden. De belangstelling 
was bijzonder groot. De voorzitter meen
de hierin een bevestiging van de groei 
van de partij te zien en verheugde zich 
hier uitermate over. Na de rustige zomer
periode is thans de tijd aangebroken om 
het werk voor de partij weer met kracht 
ter hand te nemen. Er zijn twee belang
rijke punten die onder de ogen moeten 
worden gezien n.l. de contributie-inning 
en de ledenwerving. Een tijdige contribu
tie-inning is voor onze uitbreidende orga
nisatie van bijzonder belang en zal door 
de afdeling.en met groter voortvarendheid 
moeten worden betracht, dan tot dusver. 
De ledenwerfactie die door het Bestuur 
van de Kamercentrale zal worden geleid, 
gaat er van uit dat het ledental minstens 
verdubbeld moet worden. Hiervoor is 
door een speciale commissie een plan ont
worpen dat in verschillende afdelingen, 
die daartoe willen medewerken, zal wor
den toegepast. Deze punten lokten een 
geanimeerde discussie uit en werden door 
de vergadering met algemene stemmen 
aangenomen. 

D.B., Partiiraad en H.B. 
vergaderden 

Zaterdag 26 september j.I. kwamen ach
tereenvolgens het Dagelijks Bestuur, het 
Hoofdbestuur en de Partijraad te "s-Gra
venhage in vergadering bijeen ter be
spreking van actuele politieke vraagstuk
ken. 

Regionaal propagandist 
Kamer-Centrale 

Den Helder 

Het Dagelijks Bestuur der Partij 
heeft in zijn vergadering van zater
dag 26 september j.I., de heer 
J. Maijs, Jaap Weijandweg 45, Ber
gen (N.-H.), tel. 02208-2655, met 
ingang van 1 oktober 1959 be
noemd tot regionaal propagandist 
voor de Kamer-Centrale Den Hel
der. 

Het Dagelijks Bestuur hoopt, dat 
de heer Maijs op prettige wijze met 
het bestuur van de Kamer-Cen
trale Den Helder en met de afde
lingsbesturen in deze Centrale in 
het belang der Partij zal kunnen 
samenwerken. 

Ebens-de Vries, zal in samenwerking met 
het huidige bestuur de propaganda in de 
provincie Gelderland verder ontwikkelen 
en het bestuur in het algemeen in zijn 
bak bijstaan. 

Tijdens de ledenvergadering werden 
enige plannen betreffende de organisatie 
van de propaganda bekend gemaakt. Me
vrouw Ebens gaf tevens een korte uiteen
zetting over het verschil tussen Staten
centrales en Ondercentrales en wees op 
de wenselijkheid de Statencentrales in de 
provincie, die in de toekomst een propa
gandistische taak zullen gaan vervullen, 
kraehtig te organiseren. 

Mr. H. P. Jager te Ede heeft het voor
zitterschap van de Centrale Gelderland 
voor de tijd van één jaar aanvaard. De 
overige bestuursfuncties zuîlen nog on
derling verdeeld worden. 

De samenstelling van het bestuur is als 
volgt: 
Mr. H. P. Jager, Ede ,voorzitter; Mr. S. 
Willinge Gratama, Wapenveld; C. J. van 
de Watering, Wekerom; J. P. L. ter Kui
le, Neede; Mevrouw A. Bergsma-Feenstra, 
Nijmegen; Mr. A. K. H. S. Haitsma Mu
lier, Nijmegen; R. te Gussinklo, Winters
wijk; Mr. D. Sorgdrager, Arnhem; J. 
Kroes, Apeldoorn; W. C. P. van Leeuwen, 
Zutphen; H. B. Aalders, Doetinchem. 

Het correspondentie-adres van de Cen
trale Gelderland zal zijn dat van de admi
nistratrice-propagandiste, Mevrouw J. 
Ebens-de Vries, Prümelaan 36, Arnhem, 
telefoon 08300-21707. 

Druk bezochte biieenkomst van 
gemeenteraadsleden van de 

V.V.D. in de Kring 
Kennemerland 

Dinsdagavond 22 september j.l. werd 
te Haarlem onder voorzitterschap van 
onze wethouder aldaar, mevrouw mr. E. 
A. J. Scheltema-Conradi, een geslaagde 
bijeenkomst gehouden van de V.V.D.
raadsleden in de Kring Kennemerland. 

Hierbij waren aanwezig vertegenwoor
digers van de gemeenten Bloemendaal, 
Weesp, Naarden, Haarlem, Bennebroek, 
Heemstede, Velsen, Laren, Blaricum, 
Haarlemmermeer, Haarlemmerliede, Die
men en Zandvoort, alsmede de heer K. 
H. Brandt, directeur van het Bureau voor 
Gemeentepolitiek, de heer J. van Holten, 
secretaris van de Kamercentrale Haar
lem en mejuffrouw mr. A. G. Ohr, ad
junct-secretaresse van de Partij. 

Op deze zeer goed bezochte vergade
ring werd o.a. gesproken over de finan
ciële verhouding Rijk-gemeenten, over 
al dan niet-gedeflatteerde begrotingen, 
over subsidies, over de Bescherming Be
volking en verder over talrijke proble
men van plaatselijke aard. Aan de ge
dachtenwisseling werd door velen van 
de aanwezigen deelgenomen. 

Openbare vergadering te 
Haarlem van V. V.D. en J.O.V.D. 

De afdeling Haarlem van de VVD or
ganiseert in samenwerking met de afde
ling Zuid-Kennemerland van de JOVD, 
op 12 oktober a.s. om half negen in café
restaurant Brinkman, Grote Markt te 
Haarlem een openbare vergadering. 

Het Tweede Kamerlid, mevr. mr. J. M 
Stoffels-Van Haaften zal spreken over: 
"Nederland en de Europese samenwer
king", terwijl de landelijke voorzitter 
van de JOVD de heer H. H. Jacobse het 
woord zal voeren over het onderwerp: 
"Een jeugdige visie op de liberale poli
.tiek"• 

Copie voor dexe rubriek te xenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem, 

Onze landelijke bijeenkomst 
op 17 en 18 oktober 1959 

(Pietersberg- in Oosterbeek) 

A ls u zich nog niet hebt opgegeven 
doet u het dan gauw? Wanneer 

dit nummer verschijnt, duurt het nog 
maar veertien dagen en er moet veel 
gebeuren in die tijd. 

Zoals wij reeds de vorige keer 
schreven, zijn wij door een nieuwe re
geling van de Pietersberg genoodzaakt 
van haar. die op een kamer alleen 
slapen, f 2,- extra te vragen. Wij moe
ten er nog aan toevoegen: voor zover 
de ruimte het toelaat. Want als de 
toeloop zo groot is, dat wij alle bed
den nodig hebben, kunnen wij nie
mand een kamer alleen geven en krij
gen die deelneemsters haar f 2,- terug. 

Vragen 

Wij vestigen er nog eens de aan
dacht op, dat het bestuur graag 

van tevoren de vragen voor het vra
genuur ontvangt, al blijft de moge
lijkheid ze ter plaatse te stellen. 

Maar u kunt wel met zulke moeilij
ke problemen komen, dat niemand ze 
maar zo een twee drie kan beant
woorden ,dus schrijft u bij voorkeur 
even vooraf. 

Vice-voorzitster 

Op de op 25 september j.l. gehou
den bestuursvergadering is als 

vice-voorzitster aangewezen mevrouw 
mr. N. M. W. Dettmeyer-Labberton, 
Den Haag, die zich hiertoe bereid 
verklaard heeft. 

De aftredende was mevrouw H. A. 
A. L. de Vries-van der Hart Aberson. 
die wegens haar drukke werkzaam-
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heden als wethouder van Hengelo (0) 
de taak van vice-voorzitster niet lan
ger op zich wenste te nemen. Het 
laatst is zij als zodanig opgetreden op 
2 van de 3 vergaderingen, die de or
ganisatie op 17 april in Vlissingen 
hield. Wij bedanken haar ze<•r voor 
wat zij in deze functie gedaan heeft. 

Miljoenennota 

Niet, dat wij verwachten, dat alle 
vrouwelijke leden van de VVD 

zitten te. popelen om zich vol t•nthou
siasrme op de miljoenennota te wer
pen, maar wij willen toch evt•n de 
aandacht vestigen op de officide uit
gave als boekje van 131 bladzijden; 
prijs f 1,50. 

Misschien, dat een of and<'r be
stuurslid daar wat uit kan putt<'n om 
het uiterst belangrijke stuk, dat de 
Rijksbegroting altijd is, wat nader tot 
de vrouw te brengen. 

Uit iaarverslag 
vrouwengroep Gouda 

Vrijwel tegelijk kregen wij jaar
verslagen van de vrouw<'ngroe

pen Gouda en Schiedam. Erg prettig. 
Willen andere vrouwengroepen daar 
ook eens aan denken? 

Deze keer schrijven wij iets over 
Gouda, dat een werkelijk keurig ver
slag zond. Wij zullen het op de lees
tafel tijdens de conferentie ter inzage 
leggen, ter navolging. Het is alleen 
jammer, dat het te lang is voo1· onze 
rubriek, dus wij beperken ons tot en
kele punten. 

Daar is dan allereerst dit: de vrou
wengroep heeft van de bekende VVD
radiouitzendingen, voor zover daartoe 
geschikt, gestencilde weergaven ver
spreid. Het algemeen secretariaat in 
Den Haag had deze ter beschikking 
gesteld. De kosten van porto en de 
dikwijls nodige enveloppen belem. 
merden helaas de verspreiding op zo 
grote schaal als :nen wel gewenst had. 

Het lijkt ons een goed idee; laat 
men dit elders ook eens overwegen. 

Verder wordt· o.a .verteld over ac
tiviteiten van de Goudse VVD-vrou
wen op maatschappelijk gebied. Deze 
paragraaf van het verslag eindigt met 
de woorden: e 

Dat de VVD in stemmental vooruit 
is gegaan, moet ook blijkPn uit 
groter enthousiàsme voor de pu
blieke zaak. 

0, ZO· J. H.S. 

Gemeenteraad_sverl(iezingen in 
Scherpenzeel en V eenendaal 

In eerstgenoemde gemeente neemt de 

V.V.D. voor het eerst deel 

In verband met enkele g·renswijzigingen zullen op 14 oktober a.s. in tle g1•meenten 
Scherpenzeel en Veenendaal tussentijdse gemeentc>raadsn'l'kiezingen wordt-n gehou
den. 

In de gemeente Scherpenzeel, waar enkele weken geleden een afdeling d<•r Partij 
is opgericht, zal de VVD thans voor het eerst aan deze g·emeenteraadsverkiezingen 
deelnemen. 

In de opricb.tingsverga,dering, waarin een bestuur van deze nieuwe afdPiing- werd 
gekozen, werd tevens een propaganda-commissie benoemd. 

Het actieve bestuur onder voorzitterschap \"a.Il de heer H. J. Hlan.ken heeft teza.n1en 
met de propaganda-commissie voor deze verkiezingen een groot aantal activiteiten 
ontworpen. 

In samenwerking met de reeds bestaande afdeling Veenendaal der Partij zal tloor 
de voorzitter van onze Eerste Kamer-fractie, mr. H. van Riel, worden gesproken op 
een openbare vergadering, welke in Veenendaal :tAtl worden gehouden op woensdag, 
7 ol•tober a.s. 

Bij deze tussentijdse verkiezingen doet zich het typische verschijnsel voor, dat de 
de protestants-christelijke partijen, die van plan waren met één gemeenschappelijlre 
lijst uit te komen ,thans allemaal met gesplitste lijsten aan de verkiezingen <leelne
men. De VVD heeft lijst no. I. 

Aangezien ook de gemeente Woudenberg bij deze grenswijzigingen is betrokken is 't 
verheugend, dat de nieuwe zelfkant van Woudenberg ook veel leden heeft in de 
afdeling van de V.V.D. 

Het oud-11aadslid van ·de gem.e.ente Woudenberg, de heer C. H. Cortns, Z.O\n>l als de 
heer J. Krengeruit Woudenberg staan op de lijst van de VVD. 

···~···-·-····-·---•-•-•-•-••-•-•-•-·-··-··-····-·····························-·-·····-········-············ 
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Bezoek aan Duitsland 

Leerzame- militaire • 
ID 

• • Inspectie het l~ader 
van de West-Europese Ur1ie 

Treffend verschil tussen taak en betekenis van ,, lJeutsche Länder" 

en Nederlandse • • provtnctes 

Samenwerking der West-Europese Landen is een <>is ''~Hl de dag. Samenwerldng· op 
econo1nisch gebied, op culture!"l en sod.aal gebied, 1naar vooral ooi• op nlilitair terrein. 
De vijand zit dicht bij ons huis, en :tlleen samen vermogen wij ons te vel'dedigen. 

Bekend is het grote militaire bondgenootschap, dat wij de NATO, of in het Neder
lands de NAVO, noemen (North 1\tlantic Treaty Organisation, Noord Athntische Ver
drags Org-anis·atie). De N:\.TO is een werf'ldorganisatie, waarin terecht de Verenigde 

Staten een hoofdrol spelen. 
Daarnevens hePft zich een aantal West-EuropeS<' landen in een bijzonder verband 

aa!Ieengesloten, de \Vest-Euro1•esP lJnie. De leden zijn: Engeland, Duitsland, Fr ani•· 
rijl•, Italië en de Bt>nl"lux. In beginsel worden niPt alleen d,pfensiP-prohlemen bt>h<aai
Ikld, maar in de pralüijk is dat tot nu toe wel de hoofdzaak. 

Een van de organen van die W.E.U. is het Committee on defence questions a.nd 
anuaments, en van dat Committee ben ik lid, en is mijn partij-genot<t', de vice-presi
dente van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, mevrouw Stoff<>ls-van Haaften, 

plaatsvervangend lid. 

Met zijn vieren Ned~rlanders, mevrouw 
Stoffels, overste Fens (KVP), de heer F. 
Goedhart (PvdA) en ik, maakten wij de 
vorige week een rondreis door Duitsland 
om een aantal militaire installaties te be
zien. Vervolgens om in vergadering een 
rapport over de stand van za.ken te be
spreken. Overigens een knap en duidelijk 
1apport, dat door de Engelse socialist 
Mulley was opgesteld. 

Behalve vier Nederlanders waren er 
drie of vier Duitsere, vier Fransen, twee 
of drie Italianen, geen Belg, en, voor een 
paar dagen, één Engelsman, de heer Mul
ley voornoemd. Anders zijn er altijd nogal 
wat Engelse parlementsleden aanwezig, 
maar zij waren, zoall! een hoge officier 
het uitdrukte, nu naar hun kiesdistricten 
Vt'rtro:cken om te vechten voor de boter
ham van vrouw en kinderen. 

Een schrijnende en ook niet helemaal 
juiste definitie van het kleurige beste.an 
van de beroepspoliticus, gezien door de 
ogen van een l•eroepsambtenaar. De 
laatste kan wel doodvallen met zijn 
straaljager, of voortijdig met pensioen 
worden gestuurd, maar behoeft tenminste 
geen redevoeringen te houden om de gra
ge honger zijner ldndel·schaar te stillen, 
en zijn echtgenote van kniehoge nieuwste 
rokjes te voorzien. 

Luisterende burgers 

Een dergelijke militaire expeditie van 
bu''6ers bestaat meest uit aandachtig 
lubtc'l'en. Dat luisteren is inspannend. De 
meesten onze1· voelen de materie als 
vreemd aan. 

Ondertussen moet gezegd worden, dat 
het overgrote deel der college-gevende ho
gere beroepsmilitairen zelfs voor een 
Volksuniversiteits-gehoor een prima fi
guur zou slaan, Zelden n.l. treft men vak
mensen, die zo goed iets voor een leken
publiek kunnen uitleggen, zonder in op
pervlakkige verhalen te Vf'rvallen van 
an~cdotisch karakter. 

Steeds werd ons, eigenlijk zonder uit
zondering, moeilijke kost geboden, seri
euze stof om te bestuderen en te over
denken, in logisch-begrijpelijke, vaak 
zelfs goed gestyleerde vorm. Hulde aan 
de betrokkenen en de organisatoren. Wat 
zitten er onder beroepsofficieren toch 
veel knappe en zelfs geleerde mensen. 
Daarbij zijn ze meestal praktisch, nuch
ter, zakelijk en tegenwoordig vooral ook 
onromantisch en vredelievend. 

Speciaal bij de Duitse officieren, waar
van de ouderen allen treurige oorlogs· 
ervaringen hebben, spreekt de innerlijke 
afkeer van het oorlogvoeren als zodanig 
sterk. Wie bij Duitse generaals, admiraals 
en kolonels aan militairisten denkt heeft 
het mis, zonder meer. 

Het zijn ervaren, rustige vakmensen 
met groot plichts- en verantwoordelijk
heidsgevoel. T.a.v. de Amerikaanse, En
gelse en Nederlandse officieren, die wij 
mochten ontmoeten nemen wij dit als 
vanzelfsprekend aan; vandaar dat ik 
over de Duitsers even uitweid. 

Europese talen-babylon 

Bij dergelijke internationale ontmoe
tingen veroorzaakt het Europese talen
babyion immer extra inspanning en extra 

moeite. Ook hoge Franse, Duitse en En
gelse autoriteiten verstaan maar al te 
vaak weinig van elkaars talen, om van 
het spreken daarvan maar te zwijgen. 
Resultaat is: altijd treden tolken op, al
tijd hoort men dus de tolken als fluiste
rende achtergrond, vóór zich of achter 
zich, en herhaaldelijk ontstaat een zeker 
misverstand. 

Dat misverstand vindt zijn oorzaak niet 
bij de tolken - die kunnen en weten 
alles - maar bij het merkwaardige feit, 
dat bij militairen en politici woorden, 
gebruikt als begrippen, elkaar niet steeds 
dekken. Voor een Nederlandse senator 
bijvoorbeeld liggen vanuit zijn Neder
lande gezichtspunt en zijn Nederlands
scherp omschreven woordgebruik coör
dinatie en integratie ver Uiteen en is het 
verschil tussen die twee ideeën een 
zaak van nationale importantie. 

Een generaal-vlieger vindt dat van zijn 
kant onbegrijpelijke haarkloverij en ziet 
integratie en coördinatie als twee logisch 
op elkaar volgende stadia, eigenlijk in
eenvloeiende stadia, waarbij hem het be
grenzingsvraagstuk nauwelijks interes
seert. En helaas wil de Nederlandse se
nator nu juist haarscherp gedefinieerd 
hebben waar die grens precies ligt, en 
waarom die grens zo getrokken wordt. 

Dat kan voor hem een basis opleveren 
voor een gloedvol politiek betoog ter on
dersteuning van een Nederlandse natio
nale wens in een ander verband! Zijne 
Excellentie de generaal voelt wel zoiets, 
vreest dat hij, wat wij in de wandeling 
~1ocn1en .,gcnon1en" \.Vordt, ver'3taat het 
slechte Engels bovendien allemaal maar 
half en wordt van de weeromstuit kort 
en vaag. 

Dan komt de meester-tolk op het to
neel, redenaar, filoloog en diplomaat. 
Hij verklaart en verheldert, doet er hier 
een nuance bij en d<>ar een nuance af en 
geeft de generaal het goede antwoord in 
de mond. De situatie is gered. Deze in
ternationale tolken zijn soms wonder
baarlijk, maar altijd bewonderenswaar
dig. Eén verfomfaaide, wat oudere heer 
van onbestemde nationaliteit, die en pas
sant ook nog Nederlands spreekt, ont
popte zich aan het slotdiner als Demos
thenes en Grock, in één charmant ver
schijnsel verenigd. 

Onze delegatie-voorzitter, overste Fens, 
'voorzitter ook van het Comité, man van 
internationale bekendheid in de parle
mentaire wereld, die ieders vertrouwen 
geniet, leidde ons heterogene gezelschap 
op uitnemende wijze, en wist, in het 
Frans, Duits en Engels bij iedere gele
genheid het juiste complimenteuze of 
tactvol bescheiden critische woord te 
plaatsen. 

Vette runderlappen 

Wat wij dan wel zagen? 
Een groot NATO-vliegveld, ergens bij 

de Nederlandse grens, in de eerste plaats. 

door 

Mr. H. van Riel 

Daar kregen wij van verschillende ge
allieerde officieren, waaronder een land
genoot, van alles te horen over lucht
strategie en de techniek van de lucht
aanval en de luchtv,erdediging. 

Vervolgens bezichtigden wij in Kiel, 
waar wij in het fraai en doelmatig inge
richte particuliere vliegtuig van de heer 
Bondskanselier werden getransporteerd, 
geallieerde en Duitse maritieme installa
ties en schepen. De bijbehorende colle
ga's van Rear-Admiral Townsend en zijn 
medewerkers en van Flotillen-Admiral 
Gerlach en zijn staf waren hoogst in
structief. 

De meesten onzer zullen bitter weinig 
van de militaire problematiek rondom 
de Oostzee hebben geweten, en mede op 
dit punt gingen wij verrijkt met kennis 
en inzicht naar huis. Niet echter, dan 
nadat we eerst nog ruim een halve dag 
op de Oostzee gevaren hadden. 

Ik kan de lezers van ons weekblad 
verzekeren, dat het eten van vette run
derlappen met koolraap, staande op de 
brug van een Schnellboot die ca. 70 km 
per uur vaart, oefening en voorbereiding 
van een speciaal karakter eist. Het mili
taire leven is nu eenmaal hard. 

Mijn indruk? Duitsland is flink op weg 
een bijdrage aan de NATO te leveren, 
waarvan de betekenis voor ons allen 
moeilijk kan worden overschat. 

Strauss de atleet 

Aan het hoofd van het Duitse Ministe
rie van Defensie staat Bundesverteidi
gunsminister Strauss, een man van vóór 
in de 40, een breedgeschouderde atleet, 
met een gezicht, waaruit een tomeloze 
energie en een harde wilskracht, gecom
bineerd met een groot verstand, spreekt. 
Als ik mij niet bedrieg zal de wereld in 
de toekomst van de heer Strauss veel 
horen, en nog nimmer mocht ik een mi
nister van Defensie beluisteren, die 
voorzichtig maar toch zó scherp en zó 
concreet wist te antwoorden op de vaak 

moeilijke vragen, die hem werden ge
steld. 

Het vraaggesprek werd tot een waar 
intellectueel genieten, nog daargelaten 
de belangrijke feitelijke inhoud van zijn 
eigenlijke voordracht. 

Mij trof voorts, hoeveel belangrijker 

de rol van de Duitse Länder is dan die 
der Nederlandse provinciën. De Sl<'es
wijk-Holsteinse minister-president, de 
heer Von Hassel, gaf tijdens zijn tafelrede 
een persoonlijk getint aperçu van de po

litieke en militaire situatie rondom 
Sleeswijk-Holstein en dat rondom in rui
me zin opgevat. 

Van een Nederlands gedeputeerde, of 
zelfs van een Commissaris der Koningin 
zou men zo iets, wanneer hij officieel 
sprak tot een buitenlands gezelschap, 
aanmatigend en misplaatst achten. Onze 
Duitse gastheren daartegenover vertel
den mij, dat het spreken over militaire 
en internationaal-politieke aangelegen
heden volledig tot de competentie van 
een minister-president van een Land be
hoorde, en dat zijn rede niet alleen bin
nen de normale grenzen viel, maar dat 
zijn woorden zelfs zeer door hen werden 
geapprecieerd. 

Het was goed, dat het Sleeswijk-Hol
steinse standpunt inzake de internatio
nale militaire problematiek in dit be
voegde gezelschap behoorlijk werd on
derstreept. Ik huiver bij de gedachte aan 
een Zuid~Hollands standpunt inzake de 
NATO! 

Duitsland is en blijft nu eenmaal een 
federatie, naar ·oorsprong en karakter, 
en Nederland is en blijft een gecentrali
seerde staat. Zo hangt de schaduw van 
Napoleon nog altijd over ons, maar ik 
geloof, dat dat goed is. 

Dit reizen in collectief verband, onder 
deskundige leiding en met veel gespe
cialiseerde voorlichting, is toch wel heel 
nuttig, en hard gewerkt wordt er zeker. 
Bijna kregen wij meer te horen, te zien 
en te overdenk€n dan men in zo korte 
tijd verwerken kan. 

IAd\'Cdeniicl 

Waarom de NRC lezen? 
Omdat de NRC, uitgaande van liberale 
beginselen, hèt Nederlandse dagblad is, 
dat leidende figuren van allerlei richting 
in ons maatschappelijke en politieke leven 
voor hun algemene oriëntatie gebruiken. 
De bijzondere wijze, waarop de NRC haar 
voorlichtingstaak vervult, heeft de NRC 
ook in de studentenwereld een domine
rende plaats bezorgd, want niet alleen 
liberale, doch vrijwel alle studenten lezen 
de NRC. 

Het spreekt vanzelf, dat de meeste libe
rale studenten de NRC lezen, doch àllen 
lezen zij het tweemaandelijkse orgaan 
Libertas. Steeds meer mensen buiten de 
studentenwereld abonneren zich voor 
f 5.- per jaar op Libertas, omdat dit blad 
van de Liberale Studenten Verenigingen 
in Nederland belangwekkende zaken aan 
de orde stelt en bediscussieert èn omdat 
Libertas inzicht geeft in de gedachten
gang van de huidige liberale studenten
generatie, die in een zeer nabije toekomst 
een actief aandeel in het politieke leven 
zal hebben. Overigens geven gezagheb
bende figuren de lezers van Libertas hun 
verschillende inzichten betreffende poli
tieke, economische en maatschappelijke 
zaken, die in het brandpunt van de be
langstelling staan. 

Dat liberaal denkende, leidende figuren 
in onze samenleving, de NRC lezen moge 
vanzelf spreken; dat het zin heeft 
LIBERTAS te lezen bemerkt u zodra u 
daar kennis mee maakt door middel van 
het eerstverschijnende nummer, dat u 
ontvangt na remise van I 5.- op post
rekening 13500 Gem. Giro A'dam voor 
L-6254 van Libertas. U ontvangt daarvoor 
Libertas een jaar lang en steunt er ver
breiding van het liberale denken in de 
studentenwereld mee. 
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Noordbrabantse activiteiten op 
onderwij sge bied 

Kanttekeningen 
belangrijk 

bij een 
rapport 

• nzeuw 

Indel'tijd heb ik in dit blad enige uitvoerige beschouwing·en gewijd aan het be
langwekkende onderwijsrapport van de door het provinciaal bestuur van Noord
Brabant ingestelde commissie voor omlf:rzoek betreffende de stand van het gewoon 
lager onderwijs in dat gewest. 

Na de publikatie van het rapport heeft het provinciaal bestuur een subsectie lager 
onderwiJs ingesteld van de Provleiale Commissie Sociaal Plan Noord-Brabant. 

De ·arbeid van deze subsectie heeft geleid tot de publicatie van een niet minder 
belangwekkend geschrift: "Maatregelen en voorzieningen ten behoeve van het ge
woon lager onderwijs in Noord-Brabant'·. 

Ik aarzel niet te zeggen, dat veel in dit kleine werkje - het telt slechts 48 pagina's 
- van grote betekenis is voor het gehele Nederland se onderwijs. Ik wil hiermee al 
dadelijk mijn bijzondere waardering uiten voor het tot stand gebrachte werk. 

Ik zou echter mijn taak niet juist op
vatten, als ik niet wees op aspecten, die 
ik in dit boekje mis of op uitspraken, die 
m.i. weerlegbaar zijn. Een kritische be
schouwing is nu eenmaal altijd subjec
tief, maar zij heeft dit voordeel, dat ze 
bijdraagt tot het "gesprek", dit activeert 
en verdiept. 

Overigens: het verslag van deze sub
sectie zal naar mijn stellige overtuiging 
het gesprek over het lager onderwijs 
zeker een nieuwe richting geven nu maat
regelen en voorzieningen worden aan
geduid. 

Zodra men op het terrein van de prak
tische toepassing komt, maatregelen en 
voorzieningen aangeeft, die door anderen 
moeten worden ten uitvoer gebracht, stelt 
men die anderen aan het werk en dat 
leidt er nu eenmaal vanzelfsprekend 
toe, dat zij - in het onderhavige geval 
allen, betrokken bij het lager onderwijs -
de oren spitsen. De daad is nu aan hen en 
dus gaan ze zich beraden op wat van 
hen wordt gevraagd. 

Niet alleen denken, 
maar ook doen 

Er is in de laatste jaren enorm veel 
getheoretiseerd over ons lager onder
wijs - en ook over het voortgezet, dat 
hier echter thans niet aan de orde is. 
Een stroom van kranten- en tijdschrift
artikelen, verslagen van conferenties, 
rapporten, enz. enz. bewees, hoe overal 
in den lande over het onderwijs werd 
gespróken en gedácht. 

Wel is uiteraard noodzakelijk, dat 
overdenken aan doen voorafgaat, maar 
wanneer men blijft denken, blijft praten, 
blijft onderzoeken, gaat de tijd voorbij. 
Een nieuwe periode vraagt weer andere 
overdenkingen en dus kan men dan weer 
opnieuw beginnen. 

Zo blijft de daad achterwege en kan de 
stroom van rapporten, verslagen en ar
tikelen zonder onderbreken voortgaan. 
Ik vind het een prijzenswaardig initia
tief van het provinciaal bestuur, dat men 
die weg heeft willen doorbreken door 
met voorstellen te komen, die· om verwe
zenlijking in de eigen tijd vragen. 

Ik vind het ook een moedig initiatief. 
Trouwens, reeds het instellen van het 

onderzoek naar de stand van het onder
wijs getuigde van durf en realiteitszin. 
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Elk onderzoek heeft een doel, maar 
meestentijds ook een oorzaak. Deze laat
ste kan bijv. gelegen zijn in het niet be
vredigd zijn door de gang van zaken. 

Op zichzelf ook al weer loffelijk. Or
tega y Gasset heeft eens opgemerkt: "De 
auto van nu is het resultaat van de be
zwaren, die men had tegen die van 1910". 
Maar nu is het hebben van bezwaren 
tegen een auto iets anders dan het heb
·ben van bezwaren tegen een zaak als 
het onderwijs. Zodra men daartegen be
zwaren oppert, loopt men kans op vele 
lange tenen te trappen! 

"Maatregelen en 
• • 11 voorz1enmgen 

Persoonlijk heb ik altijd gemeend, dat 
men in Noord-Brabant op gebied van de 
onderwijsvernieuwing het initiatief niet 
schuwde. Ik weet, dat de Brabantse on
derwijswereld opmerkelijk grote belang
stelling heeft voor nieuwe uitgaven op 
onderwijsterrein. De belangstelling van 
de Brabantse onderwijsmensen voor 
nieuwe wegen is groot. 

Herhaaldelijk is mij opgevallen, dat op 
exposities bijv. de leerkrachten uit Bra
bant er onmiddellijk bij zijn om te onder
zoeken of het een en ander iets voor hun 
school is. 

Voor mij zelf heb ik dit wel eens ver
klaard uit het feit, dat dit gewest aan 
België grenst, waar men in de laatste ja
ren op onderwijsgebied zeer actief was. 

Het rapport en nu ook de brochure: 
"maatregelen en voorzieningen" wekken 
de indruk, dat er in deze provincie nog 
heel wat moet gebeuren. Ik vraag mij af 
wat er dan wel in andere provincies nog 
tot stand moet komen; Brabant heeft op 
enkele terreinen 'n voorsprong. Het heeft 
nagenoeg alleen maar bijzondere scholen, 
die - en nu vertel ik geen nieuws -
veel sneller en ook veel gemakkelijker 
dan de openbare scholen in de grote ste
den kunnen overgaan tot het veranderen 
van werkwijzen en methoden. 

Vraag het aan iedere vertegenwoordi
ger van een uitgeverij van schoolleer
middelen: met nieuwe uitgaven werkt hij 
het prettigst bij de bijzondere scholen en 
in het bijzonder in Noord-Brabant vindt 
hij een gemakkelijker afzetgebied voor 
wat nieuw is. 

Ik ken de Brabantse scholen nagenoeg 
alleen maar van de buitenkant. Mijn in
druk is echter, dat men in deze provin
cie over goede gebouwen beschikt en 
niet te klagen heeft over voorzieningen. 
Een indruk, die bevestigd werd door de 
médedelingen van Brabantse onderwij
zers. 

Twee hoofdconclusies 
Het rapport leidde tot twee hoofdcon

clusies: 
In de eerste plaats is gebleken, dat de 

zogenaamde familiale uitrusting in be
langrijke mate de resultaten van het on
derwijs beïnvloedt. Dit is het geheel van 
geschiktheden, ontwikkeling, belangstel
ling en steun, die de leerlingen van uit 
het gezin ontvangen. 

De tweede belangrijke voorwaarde, die 
van beslissende invloed blijkt te zijn op 
de prestaties van de leerlingen in het 
lager onderwijs is het economisch, soci
aal en cultureel klimaat van de streek, 
waarin de school haar werk moet ver
richten. 

De prestaties van de leerlingen op de 
lagere scholen blijken in direct verband 
te staan met het niveau van de voorzie
ningen, die hier aanwezig zijn. Zo behalen 
de leerlingen uit de steden over het al-

gemeen betere resultaten in het lager 
onderwijs dan de leerlingen van het 
platteland, terwijl ook hier weer een 
aanmerkelijk verschil is te constateren 
tussen de leerlingen der grotere geïndu
straliseerde gemeenten en die der zuiver 
agrarische gemeenten. 

Stads- en 
plattelandsjeugd 

Op een en ander ben ik destijd:,: uit .. 
voerig ingegaan. Nog altijd ben ik van 
mening, dat over die betere prestatics 
van de stadsjeugd het laatste woord niet 
is gesproken. Ik weet, dat dit onderzoek 
en de recrutenkeuring een zelfde taal 
spreken en dat de uitslagen van derge
lijke enquêtes en onderzoekingen tot 
geen andere conclusies leiden, maar ik 
blijf desniettemin volhouden, dat juist 
het platteland t.o.v. de steden in een 
gunstiger positie zou moeten verkeren, 
omdat het kind in het eerste geval op
groeit in een betrekkelijk grote rust, die 
denken en peinzen beter toelaat dan in 
het lawaaierige en zo sterk activerende 
stadsmilieu. 

Onlangs was ik in de gelegenheid om 
in Italië met enkele deskundigen over 
deze zaken van gedachten te wisselen. 
Ik hoorde toen deze opmerking: "In het 
noorden van Italië werkt men en praat 
men niet; in midden Italië werkt en 
praat men; in Zuid-Italië praat men." 

Noord- en Midden-Italië leveren bekwa
me ingenieurs en intellectuelen, maar de 
wijsgeren kwamen en komen uit Zuid
Italië. Nu ken ik de Italiaan niet zo, dat 
ik gerechtigd ben een oordeel uit te spre
ken over die opmerking, maar op grond 
van hetgeen ik tijdens mijn zwerftochten 
in de laatste jaren door Noord-, midden
en Zuid-Italië zag, geloof ik, dat inder
daad de Zuid-Italianen beschouwender 
van karakter zijn. 

Ik geef dan ook grif toe, dat in de 
sterker geïndustrialiseerde delen van om 
het even welk land en welke provincie, 
de mensen anders zijn dan in de agrari
sche gebieden, waar leven en landschap 
meer tot beschouwen brengen. Ik zal wel 
moeten toegeven, dat naar de aard van de 
onderzoekingen, de plattelandskinderen 
mindere prestatics leveren en ook een 
lager werktempo hebben op verschil
lend terrein, doch daarmee is voor mij 
de kous niet af. Ik voel hier leemten in 
het onderzoek 

Het bevredigt mij niet, dat Je invloed 
van het karakt(·•· van d•· Brabantse 
mens niet uit de verf is gclwmen. Het 
bevredigt mij niet, dat twee verschillen
de grootheden, stad en land, met een 
zelfde maat worden gemeten, een maat, 
die veel meer aangepast is aan het stads
klimaat en dus leiden moet tot verteke
ning. 

Een gevaar 
Het gevaar is, dat men bij het treffen 

van maatregelen en voorzieningen als 
vanzelf de richting van de stedelijke 
prestaties uitstuurt met als gevolg een 
nog verder gaande urbanisering. Of als 
men liever wil: nivellatie, v.ervlakking of 
massificatie. 

Het platteland is gedoemd te verdwij
nen en de plattelandsmens tegelijk daar
mee. Het gaat om bepaalde pl·cstatie-nor
men, waaraan allen op den duur moeten 
voldoen. Maar dat dit zal lelden tot cul
tuurverarming ontglipt aan de aandacht. 

En dan maar wee en ach roepen over 
de nivellering en de massaflcatie, over 
het verdwijnen van krachten, die zo lang 
in ons cultuurpatroon een rol speelden. 
Zeker, we zullen best bereid blijven om 
hier en daar de herinnering aan het ver
leden te handhaven: er zullen stellig nog 
wel enige mensen bereid zijn, om in de 
steden of in het buitenland folkloristische 
dansen uit te voeren, er zullen er nog 
wel enkelen overblijven, die niet alle kle
ren van de dracht aan de lorreman mee
geven en over de radio zullen we vast 
nog wei "dialekt" horen, dat ons meters 
de keel uithangt, omdat het geen dialekt, 
maar potsierlijke nonsens is. 

Maar dit alles is geen cultuurwaarden 
behouden, is geen zorg voor de handha
ving van datgene, wat de plattelandsmens 
in het geheel van cnze cultuur bracht ·en 
altijd br·engen kán, zolang hij plattelan-
der mág en kan en wil zijn. ' 

Natuurlijk ben ik voor maaü·egelen :en 
voorzieningen, die tot verheffing van het 
onderwijspeil in de plattelandsgebieden 
kunnen leiden -- cultuurbehoud is het 
best verzekerd door cultuurschepping, zei 
prof. Huizinga indertijd maar als 
eerste eis zal men dan dienen te stellen 
dat de maatregelen en voorzieningen zijn 
afgestemd op wat cultuurverheffing ten 
plattelande vráagt. Dat is: geen normen
schema op basis van stadsprestaties. 

J. VAN MOURIK. 
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HET AJ.~GEMEEN POLITIEI( DEBAT 
IN DE 1~W-EEDE I(AMER 

Fractievoor~itter Oud sprak ·weer een puntig woord 

Bij de algemene politieke beschouwingen in 
de Tweede Kamer kwam onze fractievoorzitter, 
prof. mr. P. J. 0 u d, in de avondver
gadering van dinsdag 29 september als eerste 
aan het woord. 

Het was juist ook deze avondvergadering, 
welke voor de eerste maal werd gepresideerd 
door onze geestverwante, mevrouw mr. J. M. 
Stoffels-van Haaften. 

Het ligt voor de hand, dat prof. Oud dus 
begon met een enkel woord te richten tot 
,,Mevrouw de Voorzitster". 
· Wij laten hier thans deze rede, welke hij in 
eerste a;mleg uitsprak, uit de officiële Hande
lingen woordelijk volgen. 

V oor de replieken verwijzen wij naar de 
"Flitsen van het Binnenhof" van deze week. 

De internationale toestand 

De heer 0 u d (VVD): Mevrouw de Voor
zitster! U zult wel begrijpen, dat het voor mij 
toch wel een bijzondere voldoening is, dat ik de 
eerste mag zijn, die U met deze titel aanspreekt. 
Ik wil hieraan graag iets toevoegen. Ik wil U 
bij voorbaat verontschuldiging vragen. Het zou 
namelijk weleens kunnen zijn, dat ik in het vuur 
van mijn rede op een gegeven ogenblik "Mijn
heer de Voorzitter" zeg in plaats van "Mevrouw 
de Voorzitster". Ik hoop, dat U mij dit niet al 
te euvel zult duiden. Ik zal mijn best doen, 
in de juiste terminologie te blijven. 

Wanneer ik dan nu mijnerzijds enige alge
mene politieke beschouwingen wil houden, wil 
ik daarbij ook over het algemeen de Troonrede 
volgen. Ik wil dan in de allereerste plaats iets 
zeggen over de internationale toestand. 

De Regering heeft in de Troonrede nog eens 
een beschrijving gegeven van de moeilijkheden, 
waarin wij ons op internationaal gebied bevin
den, en de memorie van toelichting met betrek
king tot hoofdstuk III van de begroting heeft 
dit nog eens onderstreept en heeft ons nog eens 
verteld, dat de Regering diep doordrongen 
blijft van de noodzaak van bewapeningabeper
king en dat ook zij van mening is, dat niets 
mag worden nagelaten om tot werkelijke uni
versele ontwapening te geraken. Zij voegt er 
echter terecht aan toe, dat de veiligheid van 
het Westen en van de gehele niet communis
tische wereld onder alle omstandigheden ge
waarborgd dient te blijven. 

Mevrouw de Voorzitster! Ik zou dat van mijn 
kant nog eens graag willen onderstrepen. Wij 
bevinden ons op het ogenblik in de toestand, 
dat het gesprek tussen Eisenhower en Chroesj
tsjef heeft plaatsgehad. Het spreekt natuurlijk 
vanzelf, dat wij allen hopen - al is onze ver
wachting, althans van de meesten van ons, wel 
niet groot-, dat dit zal kunnen leiden tot enige 
internationale ontspanning. 

Hoop doet leven, Mevrouw de Voorzitster, 
maar in die hoop op ontspanning zit toch ook 
een zeker gevaar, namelijk het gevaar, dat wij 
ons zouden kunnen laten verleiden tot een 
zeker optimisme en daardoor onze waakzaam
heid zou verzwakken. Ik ben niet bang, dat dit 
met de Regering het geval is, maar ik wil van 

mijn kant toch graag nog eens uitdrukkelijk 
uitspreken, dat ook ik van oordeel ben, dat de 
sterkte van het Westen conditio sine qua non 
is voor de mogelijkheid van vreedzame op
lossingen. 

Hieruit volgt dadelijk, dat ik mij ook vol
komen aansluit ·bij de stelling van de Regering, 
dat onze veiligheid verankerd is in het Atlan
tisch bondgenootschap. Wij moeten dus ons 
best doen, voor zover wij daartoe kunnen bij
dragen, om dat Atlantische bondgenootschap 
zo sterk mogelijk te maken. 

In dit verband zou ik mijn instemming ook 
willen betuigen met de opmerking van de 
nieuwe Minister voor Defensie in zijn memorie 
van toelichting, dat de internationale politieke 
situatie, zoals die geanalyseerd is in de memorie 
van toelichting bij hoofdstuk III, geen andere 
conclusie toelaat dan dat de noodzaak voor het 
Westen om zich in krachtige staat van militaire 
verdediging te houden, onverkort blijft 
bestaan. 

Wij zijn het hiermede volkomen eens en, 
Mevrouw de Voorzitster, wij wachten met ver
trouwen het beleid van de nieuwe Minister op 
dit punt af. 

De Europese 

samenwerking 

Van het Atlantische bondge
nootschap zou ik dan graag een 
ogenblik overgaan tot de Euro
pese samenwerking. Ik zou het 
zo willen formuleren: er is een 
groot aantal internationale or
ganisaties, waarin wij samen
werken, en ik zou de organisa~ 
ties willen zien als elkaar om
sluitende kringen. 

De wijdste kring is dan het 
Atlantisch bondgenootschap. 
Binnen deze kring van het At
lantisch bondgenootschap heb
ben wij de verschillende Euro
pese kringen. Ik denk hierbij 
aan de ene kant aan hetgeen 
men weleens noemt het Europa 
van de Zes - soms zegt men 
"Klein-Europa"; misschien zou 
het gelukkiger zijn, te spreken 
van "kern-Europa" -;wij heb
ben daarnaast het Europa van 
de Zeven, terwijl wij binnen dat 
kern-Europa van de Zes hebben 
de Benelux. Nu geloof ik, dat 
het goed is, dat wij die verschil
lende elkaar omsluitende krin
gen zo zien, dat wij ze vooral 
niet beschouwen als - nu neem 
ik een uitdrukking over, die 
voorkomt in de memorie van 
toelichting bij hoofdstuk III -
rivaliserende kringen. 

om de verhouding tussen het Europa van de 
Zes en het Europa van de Zeven, gezegd, dat 
wij moeten oppassen, dat het niet rivaliserende 
kringen worden. Dit geldt hier, geloof ik, in het 
algemeen bij al die elkaar min of meer om
sluitende organisaties. 

Ik zou de kleinere organisatie willen zien 
als de bijzondere, die wij moet~n inpassen, zo 
goed mogelijk, in het algemene. Hier moet dus 
geen splitsing komen in rivaliserende groepen. 
Versterking van dat kem-Europa zal zeker ons 
doel blijven, maar wij moeten ervoor oppassen, 
dat dit kern-Europa, dat Europa van de Zes, 
niet in tegenstelling komt tot het Europa van 
de Zeven. (Zie vervolg op pag. 4 en 5) 

ATTENTIE!! ATTENTIE!! 

Luistert op vrijdag, 16 oktober a.s., 
over de zender Hilversum I ( 402 m), 
van 19.30-19.40 uur naar: 

.. Klankbeeld 1 0 jaren Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie". 

Er wordt in de memorie van 
toelichting bij hoofdstuk III, 
waar het in het bijzonder gaat 

Tijdens de begrotingsdebatten in de Tweede Kamer zag men Kamer
voorzitter dr. L. G. Kortenhorst in d1·uk gesprek met zijn plaats
vervangster mevrouw mr. Stoffels-van Haaften. 



'VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (I) reden te meer om het kabinet welwillend 
tegemoet te treden. 

Algemene politieke beschouwingen in Tweede Kamer - Door 
prof. Oud bepleite koerswijziging bevestigd • Meer vrijheid voor 
de maatschappelijke krachten - Meer persoonlijke verantwoorde
lijkheid en eigen initiatief - Solidariteit tussen mens en mede
mens, geen monopolie van de overheid • Beslissing over Lauwers
zee nog niet rijp - Propaganda-motie van de PvdA - Behandeling 
uitgesteld tot juister tijdstip. 

Prof. Romme (KVP) verklaarde: ik wil 
graag uitdrukkelijk zeggen, dat ik de sa
menvatting, die de minister-president aan 
het slot van zijn rede heeft gegeven, de 
samenvatting van de geest waaruit, en de 
geest waarin het kabinet zich opstelt en 
werkt, met bijzondere instemming heb 
aangehoord. 

Ik wil wel zeggen, dat een ombuiging 
in de richting van meer vrijheid naar de 
maatschappelijke krachten zeker door 
mijn politieke vrienden en mij wordt toe
gejuicht, indien daarbij óók en met na
druk, aldus prof. Romme, wordt gedacht 
aan de georganiseerde maatschappelijke 
krachten. 

Met het optreden_ van het kabi~et-De 
Quay is een meuwe koers mtgezet 

voor het regeringsbeleid. Het is de koers, 
die prof. Oud als leider van de oppositie 
heeft bepleit. Dat wil niet zeggen, dat er 
nu een puur liberaal bewind wordt ge
voerd en dat de VVD op alle punten haar 
zin krijgt. 

Maar de koerswijziging is toch een be
langrijk politiek succes van prof. Oud. Ik 
zie het zo, zei hij vorige week in de 
Tweede Kamer bij de algemene politieke 
beschouwingen, dat er met het optreden 
van dit kabinet een lijn is omgebogen. 
\Vanneer een lijn wordt omgebogen, be
tekent dit volstrekt niet, dat men ogen
blikkelijk grote veranderingen ziet. Men 
gaat langzaam een andere kant uit. 

Nu is er naar mijn mening, aldus prof. 
Oud, met· het optreden van dit kabinet 
een lijn omgebogen in deze zin, dat wij 
in de richting gaan van meer vrijheid 
voor de maatschappelijke krachten. 

De PvdA heeft daarvoor naar mijn 
zienswijze onvoldoende oog. Daarom was 
ik vóór de verkiezingen van oordeel, dat 
er moest worden aangestuurd op een 
kabinet zonder socialisten. Toch ben ik 
niet zonder hoop, dat als de resultaten 
van een ander gericht beleid zichtbaar 
zullen worden, ook de socialisten voor de 
goede kanten daarvan oog zullen krijgen. 
Bedrieg ik mij niet, dan wijst het nieuwe 
program van de Duitse partij al enigszins 
in die richting. 

..... * 

I n een slotverklaring zei minister
president prof. dr. J. E.· de Quay 

over het karakter van zijn kabinet: 
Dit kabinet heeft reeds eerder laten 

weten, dat het grote waarde hecht aan 
het scheppen van zoveel mogelijk kansen 
voor de burgers van alle groeperingen tot 
het dragen van eigen verantwoordelijk
heid. 

Dit is onmogelijk zonder activiteit van 
overheidswege op een aantal terreinen. 
Ik noem slechts de wenselijkheid over een 
bevredigend samenstel van sociale voor
zieningen te beschikken en de voorwaar
den te scheppen voor een menswaardig 
bestaan voor onze burgers. Wat dit be
treft trekt dit kabinet de lijn van het 
verleden met overtuiging door. 

Maar naarmate zulke doeleinden wor
den bereikt, wordt het meer en meer 
mogelijk de maatschappelijke krachten 
en de persoonlijke verantwoordelijkheid 
van de burgers tot hun recht te doen 
komen. 

Een overheid, die daarentegen zou pre
tenderen alles voor iedereen tot in de 
perfectie te kunnen regelen, zou niet al
leen een veel te grote macht in het leven 
der burgers worden en daarmee het ge
waande paradijs illusoir maken, maar zou 
bovendien vastlopen in onontwarbare ad
ministratieve rompslomp. 

Deze richting kan een kabinet, dat de 
lmrgers in hun werkelijke menselijke 
waarde wil laten, niet inslaan. Integen
deel, wij willen op tal van terreinen, waar 
dat verantwoord is, aan eigen verant
woordelijkheid en initiatief ruimte geven. 

• • • 
Laat men nu niet, zo vervolgde de 

minister-president, zoals de heer 
Burger (PvdA) doet, de indruk wekken, 
dat de grotere vrijheid en grotere ver
antwoordelijkheid op deze en andere ter
reinen een bedreiging van de solidariteit 
tussen mens en medemens zou zijn. 

Voor deze solidariteit, die ik een wezen
lijk element van onze samenleving acht, 
heeft de overheid niet het monopolie; die 
solidariteit moet zich ook juist in vrij
heid in het maatschappelijke leven zelf 
kunnen ontplooien. En waar zij ernstig 
in het gedrang komt, aarzelt de regering 
niet voorzieningen te handhaven en te 
treffen. Ik ben niet ongerust over een 
vergelijking - over enige jaren - van 
onze daden met het verleden. 

Sociaal is een maatregel niet per se, 
omdat hij op het moment, dat hij van 
kracht wordt (men denke aan de consu
mentensubsidies) aan brede lagen een op 
den duur soms schijnbare welvaartsver
betering geeft. 

Een beleid, dat gezonde verhoudingen 
voor economische groei, gezonde uitbrei
ding van werkgelegenheid en welvaart 
voor ons groeiende volk bewerkt, kan 
sociaal zeer positief worden gewaardeerd, 
óók en soms juist, wanneer het op het 
moment zelf leidt tot minder directe be
stedingsvreugden dan men wellicht mo
gelijk acht. 

Dit kabinet is er niet op uit de kloof 
tussen socialisten en niet-socialisten te 
verdiepen. Het wil het algemeen belang 
naar beste vermogen behartigen. 

PREMIER DE QUAY 
.... geen kloof . ... 

De heer Tilanm (CH) noemde die slot
verklaring een happy ending en 

hij sprak de hoop uit, dat het beleid in de 
geest van die slotverklaring zou worden 
voortgezet. 

Ook de heer Bruins Slot (AR) zag in de 
woorden van de minister-president een 

Wij zijn met het kabinet voor het ogen
blik tevreden, zei prof. Oud. Of het zo 
blijven zal, weet ik niet. Het is pas vier 
maanden aan het werk en ik geef het 
liever meer tijd alvorens er een oordeel 
over te vellen. 

• • • 
De fractieleider van de PvdA, mr. 

Burger, was echter al klaar met 
zijn oordeel. Wij zullen, zei hij, de activi
teiten van dit kabinet kritisch blijven vol
gen. Wij verwachten nauwelijks enig 
goeds van dit kabinet voor het Neder
landse volk, behalve dan een wellicht 
groeiend inzicht hoe het niet moet. 

Onze conclusie, aldus de heer Burger, 
uit dit debat moet er een zijn van ver
wondering, dat het kabinet er zo weinig 
van terecht brengt als in feite het geval is. 

Ik heb de heer Burger een beetje be
klaagd, reageerde prof. Oud, maar ik 
voeg hieraan onmiddellijk toe, dat ik de
zelfde moeilijkheid ook ondervind; wij 
hebben beiden moeten omschakelen. Ik 
heb moeten omschakelen van oppositie tot 
de vertegenwoordiger van een der par
tijen, die thans geestverwanten in de re
gering hebben. 

De heer Burger: Ik maak u mijn com
pliment ~oals u dat gelukt is. 

De heer Oud: Ik vind het zo jammer, 

H. G-ERRITZEN 
HERENMODE 

Laan van Meerdervoort 280a ·Gevers De·ynootpl. 9 
Den Haag ... 

Arrow Shirts in 3 mouwlengtes v.a. f 21.50 
No Iron f 26.50 

"-

Deze Burger 
heeft zich van; de wal, waar de beste schippers staan, in de vloed van 

het parlementatre leven geworpen, om er als belangstellend buiten
staander geen seconde en geen woord van te missen. 

.!Je zon sche_en nog te warm om er persoonlijk, op de publieke tribune, 
bu te gaan zttten, maa1· ik heb getrouwelijk en gulzig in de kranten 
gevolgd wat in 's lands vergaderzaal geschiedde. 

Deze gulzighei~ werd, eerlijk gezegd, nog niet beloond. Het leek mij 
een va~g spelletJe schaduwboksen dat er werd gespeeld. Niet bizonder 
overtmge!Ld· Deze. ?urger had van die Burger een malser en sappiger 
nummertJe opposttte verwacht. Nu leek het mij allemaal nog wat te 
geforceerd. Opposition quand même. 

Het enige dat mij aangegrepen heeft was de orchidee van voorzitter 
Kortenhorst voor zijn plaatsvervangster. Dat was een gracieus en 
gentlemanlike gebaar, zoals men dat trouwens van deze man die 
gracieus weet te leven ondanks zijn drukke werkzaamheden 'ver
wac~ten kan. ~ovendien kent hij de tale der blommen. Nog o~langs 
zag tk J:em ge!Ltet~n van de bloemenrijkdom in een der Haagse parken. 

Overtgens vmd tk het wel heel flink van de plaatsvervangende kamer
voorzitster, dat zij deze functie heeft aanvaard, maar (onder ons gezegd): 
goed begrijpen doe ik deze ambitie niet. Het laatste wat ik van een 
charmante vrouw verwacht is, dat zij leeuwentemster wil zijn. ln het 
circ"!s vind ·ik dit al onbegrijpelijk; in 's lands a1·ena des te meer. 

Dtt is - de hemel verhoede - geen verwijt, doch verwondering. 
Niettemin is het in 't samenspel der twintigst'eeuwse krachten, een 
opmerkelijke gebeurtenis, die de vrouw, maar dan in 't letterlijkst, ten 
troon heft. Ik heb twee grootmoeders en acht tantes gehad, die huiverden 
toen Aletta Jacobs voor arts ging studeren en toen Suze Groeneweg als 
eerste vrouw het Kamerlidmaatschap aanvaardde. 

Hoe vreem~ zouden die tien lieve dames staan te kijken van d e z e 
verworvenhetd en dan nog wel met een bloemetje erbij. 

Maar ik, vooruitst1·evend twintigste-eeuwer bij uitstek heb het 
novum van deze novissima verwerkt en aanvaard. Zoals g[j ook niet 
anders verwachten zoudt van 

-
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MEVROUW STOFFELS 
.... gedecideerd . ... 

dat ik de heer Burger dit compliment niet 
terug kan maken. Hij is er heus nog niet 
in geslaagd nu de juiste houding van de 
leider van de oppositie te vinden. 

• * • 

De PvdA had haar oppositie toege
spitst op het niet inpolderen van 

de Lauwerszee. Het is een belangrijke 
zaak, die vooral Friesland hoog zit. De 
PvdA zag er dus een mogelijkheid van 
propaganda in door een motie in te die
nen, waarin de regering werd uitgeno
digd onverwijld een aanvang te maken 
met de inpoldering van de Lauwerszee. 

Ik geloof niet, merkte prof. Oud op, 
dat het een goede orde van behandeling 
is deze motie te behandelen bij deze al
gemene beschouwingen. Voor een beraad
slaging over de inpoldering van de 
Lauwerszee zijn de algemene politieke 
beschouwingen volstrekt onvoldoende. 

Ik acht dit een zaak, waarover wij in 
de allereerste plaats zullen moeten horen 
de minister van Verkeer en Waterstaat. 
Een regelmatige orde van behandeling 
brengt mee, dat de motie wordt behandeld 
tegelijk met de begroting van Vcrkeer en 
Waterstaat. 

Minister Korthals vulde aan: ik geloof 
inderdaad, dat het goed zal zijn deze zaak' 
hier niet rauwelijks te gaan behande
len. Het rapport van de economische des
kundigen is pas gisteren, 29 september, 
binnengekomen. Alle rapporten zijn thans 
naar de Raad van de Waterstaat, welks 
advies ik ook nog inwacht. 

Prof. Romroe was eveneens van me
ning, dat de zaak pas rijp voor beoorde
ling zal zijn bij de behandeling van de 
begroting van Verkeer en Waterstaat, in 
november of december. 

De heer Burger ging er hierna mee ak
koord, dat de behandeling van de motie 
werd uitgesteld. Hij had in ieder geval 
kunnen spuien, dat de veiligheid van de 
Friezen wordt opgeofferd aan financieel
economische overwegingen. 

Nog méér populair had de heer Van 
der Veen (PSP) gezegd, dat de inpoldering 
van de Lauwerszee wordt opgeofferd aan 
de uitgaven voor het militaire apparaat. 

••• 
De PvdA is tegen de vrijere loonvor

ming. Uiteraard heeft zij daar dan 
kritiek op. Maar tot zijn leedwezen moest 
prof. Romm_e een gevaarlijk, vals spel 
signaleren van het partijblad van de 
PvdA, Het Vrije Volk, dat zich enerzijds 
keert tegen gedifferentieerde lonen, an
derzijds opstuwt naar niet minder dan 
geheel vrije lonen, naar de derde kant 
toch ook nog praat ten gunste van uni
forme loonsverhogingen, maar ondanks 
deze voorkeur toch ook weer geen woord 
van bezwaar Iaat horen tegen naar boven 
uitschietende lonen. 

En dit spel wordt gespeeld in een op
ruiende vorm, die alle grenzen te buiten 
gaat, aldus prof. Romme. In Het Vrije 
Volk wordt de regering nagegooid, dat zij 
"woorden zonder inhoud spreekt en be· 
loften doet, die zij niet nakomt". 

Aan de voorstanders van de vrijere 
loonvorming wordt de keuze gelaten be
driegers te zijn of lieden, die de dupe zijn 
geworden v?~ 1-tet schone woord "vrij
heid". 

Het is na<... mijn gevoelen, zei prof. 
Romme, een akelig van alle walletjes te
gelijk eten, dat daarom niets meer te 
maken heeft met het dienen van het 
arbeidersbelang van een bepaalde visie 
uit, maar dat alleen erop gericht is de 
moeilijkheden, die zich natuurlijk voor
doen bij de eerste schreden van de vrijere 
loonvorming, zelfs een wilde staking bui
ten de bonafide vakbeweging om, op te 
blazen en uit te buiten tot een staatkundig 
trekpaard voor eigen karretje, 

Het is niet het recht van het partijblad 
van de PvdA tegelijkertijd de voordelen 
van de vrijere loonvorming zonder be-

(Zie vervolg pag. 3) 



Diverse geslaagde bijeenkomsten van 
gemeenteraadsleden van de V.V.D. 

UTRECHT 
Op 28 september j.l. kwamen de VVD· 

raadsleden uit de provincie Utrecht en 
het Gooi in de stad Utrecht bijeen onder 
de beproefde leiding van de heer ir. J. 
D. M. Bardet. 

Vertegenwoordigers van de gemeenten 
Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bussum, 
Doorn, Hilversum, Laren, Loosdrecht, 
Maarn, Soest, Utrecht en Veenendaal, als
mede een vertegenwoordiger uit Beusi
chem, waren aanwezig. De vergadering 
werd ook bijgewoond door de heer K. 
H. Brandt uit 's-Gravenhage. 

Op deze alleszins geslaagde bijeen
komst vonden in hoofdzaak de volgende 
zaken bespreking: de thans geldende re
geling inzake de financiële verhouding 
Rijk-gemeente en de regeling, welke 
wordt voorgesteld in het desbetreffende 
wetsontwerp. 

De indeling van de gemeenten in 
rayons voor leerlingen, die basisonder
wijs ontvangen; de financiële gevolgen 
van het wetsontwerp-voortgezet onder
wijs; de houding van de minister van 
0. K. en W. ten aanzien van de stichting 
van rooms-katholieke en christelijke nij
verheidsscholen en die houding bij de 
stichting van neutrale nijverheidsscholen. 

De hoge kosten van de gemeenten ten 
behoeve van het onderbrengen van Am
bonezen, zulks wegens de plotseling in 
november j.l. gewijzigde gedragslijn van 
de regering. 

Voorts werd gesproken over het alge
meen beleid van de Vereniging van Ne
derlandse Gemeenten, waarbij enkele 
leden te"kennnen gaven de indruk te heb
ben, dat het gewenst zou zijn, dat de ver
eniging tegenover de departementen een 
meer positieve houding zou aannemen. 

Een tweetal leden stelde zeer uitdruk
kelijk de vraag of, waar vele aangelegen
heden via genoemde vereniging worden 
behandeld, het regionale karakter van 
onderscheidene zaken niet verloren 
dreigt te gaan. 

Aan de gedachtenwisseling namen ve
len van de aanwezigen deel. 

GRONINGEN 
De VVD-raadElcden uit de provincie 

ç;ro~ingen vergaderden op 29 septembec· 
J.l. m de stad Groningen onder presi
dmm van H. S. Siebers. Deze druk be
zochte bijeenkomst werd o.a. bijgewoond 
door de heren F. H. Huisman, lid van het 
College van Gedeputeerde Staten van 
genoemde provincie, en de heer K. H. 
Brandt redacteur van Provincie en Ge
meente. 

In deze vergadering kwam allereerst 
naar voren de in de laatste maanden door 
Gedeputeerde Staten met verscheidene 
gemeentebesturen gehouden besprekin
gen over niet-sluitende gemeentebegro
tingen. 

Met nadruk vroegen raadsleden van de 
in bedoeld gewest aangewezen kernge
meenten aandacht voor de zeer teleur
stellende omstandigheid, dat ten aanzien 
van deze aangelegenheid tot heden nog 
niets is gebeurd. Van de zijde van ver
t~genwoordigers van gemeenten, welke 
met tot de kerngemeenten behoren 
vreesde men, dat deze gemeenten than~ 
achtergesteld zouden worden bij de 
kerngemeenten en verzocht men het be
stuur der vereniging hieraan wel aan
dacht te besteden. 

Een ander onderwerp, dat in de volle 
belangstelling der vergadering stond was 
h_et vrij permanente gevaar in de ~gra
nsche sector wegens de uitbreiding van 
de industrie. Velen waren van mening 
dat ten deze veel en veel meer naar 
evenwicht dient te worden gestreefd dan 
thans valt te constateren. 

De vergadering had weinig waarde
ring voor de geste van de Bank van Ne
derlandse Gemeenten, die, nadat de pro
vincie Gelderland en de gemeenten Am
sterdam en Rotterdam leningen hadden 
aangekondigd tegen 4V:! 0/o, plotseling met 
een nieuwe lening van 75 miljoen à 4V2 'lo 
op de markt kwam. Algemeen was men 

van oordeel, dat de Bank had behoren 
te wachten met de aankondiging van 
haar emissie tot de leningen van Gel
derland en genoemde gemeenten hadden 
plaatsgehad. 

Behalve genoemde zaken besprak de 
vergadering o.a. het oude probleem van 
de zuivering van afvalwater, een paar 
onderwijszaken, de spaarregeling voor 
ambtenaren, enkele locale aangelegenhe-

den, terwijl verscheidene aanwezigen we
gens het niet-sluiten van de gemeentebe
groting 1960 aandrongen op hogere in
komsten voor het gemeentefonds waar
voor de uitkeringen uit dat fonds aan de 
gemeenten zouden kunnen stijgen. 

ROTTERDAM 
De Zuidhollandse VVD-raadsleden 

kwamen op 30 september j.l. te Rotter
dam bijeen. Ook deze bijeenkomst, die 
onder voorzitterschap van de voorzitter 
van de Vereniging van Staten- en Raads
leden, de heer D. W. Dettmeijer, stond, 
werd bijzonder druk bezocht. 

Aanwezig waren raadsleden en wet
houders uit de gemeenten Schiedam, 
Dordrecht, Dubbeldam, Voorschoten, 
Nieuwenhoorn, Heenvliet, Geervliet, 
Nieuw-Helvoet, Lekkerkerk, Poortugaal, 
Rhoon, 's-Gravendeel, Nieuwkoop, Haas-

trecht, Vlaardingen, Rotterdam, Baren
drecht, Rijswijk, 's-Gravenhage, Capelle 
a/d IJssel, Naaldwijk, Leidschendam, 
Waddinxveen, Wassenaar, Nieuwerkerk 
a/d IJssel, Gouda, Alblasserdam, Gorin· 
chem, Sliedrecht, Nieuw Lekkerland, 
Nieuw-Beyerland, Piershil, Zevenhuizen 
en Maassluis. 

De vergadering werd mede bijgewoond 
door de heer K. H. Brandt, de directeur 
van het Bureau van Gemeentepolitiek 
van de VVD, en door mejuffrouw mr. M. 
M. F. van Everdingen, secretaresse van 
de partij, alsmede door de heer L. van 
Vlaardingen, organisator/propagandist 
van de partij. 

Zoals op dergelijke vergaderingen 
gebruikelijk kwamen weer tal van ge
meentelijke problemen in bespreking;
Een uitgebreide discussie ontspon zich 
over het vraagstuk subsidie kerkenbouw. 

Gemeenteraadsverkiezingen in Scherpenzeel 
Zoals wij vorige week reeds berichtten zal op 14 oktober a.s. 

o.a. in de gemeente Scherpenzeel een nieuwe gemeenteraad worden 
gekozen in verband met enkele grenswijzigingen. 

De jonge V.V.D.-afdeling te Scherpenzeel neemt aan deze ver
kiezingen deel. Onze lezers in Scherpenz{'el wekken wij op hun stem 
te geven aan lijst no. 1, de lijst van de 

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID :EN DE~IOCRATIE 

Op deze kandidatenlijst, door de jonge afdeling vastgesteld, staat 
als no. 3 mevrouw Zwaan-den Hertog. 

Wanneer dit nummer verschijnt heeft inmiddels op 7 oktober een 
openbare vergadering plaats gehad in samenwerl{ing met de afdeling 
Veenendaal der Partij. 

Van deze vergadering, waar door de voorzitter van onze Eerste 
Kamerfractie, mr. H. van Riel, het woord is gevoerd, hopen wij U 
in het nummer van volgende week een verslag te brengen. 

Burger Hamiet'' ')') 

Stikker of geen Stikker, dat is de vraag 
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zwaar te incasseren, tegen de nadelen te 
hitsen, de centraal geleide loonvorming 
te blijven prediken, en als klap op de 
vuurpeil volkomen vrije loonvorming te 
willen bedrijven (c.a.o. grafische in
dustrie). 

Ook prof. Oud had er oog voor dat het 
niet gemakkelijk is op een vrijer loonbe
leid over te schakelen nadat lange jaren 
een streng gedirigeerd loonbeleid is ge
volgd. 

Minister-president De Quay zette uit
een, dat het het recht en de plicht der 
regering is in te grijpen indien de vrijere 
loonvorming tot een algemene prijsstij
ging zou leiden omdat anders de mis
lukking van een kernpunt van haar be
leid zou worden bevorderd. Hangende 
het overleg over de moeilijkheden kon 
hij geen gedetailleerde mededelingen 
doen. 

• • • 

De meerderheid van de Kamer is het 
kabinet-De Quay wederom niet 

onwelwillend tegemoet getreden. Alleen 
over het landbouwbeleid was men be
paald ongerust. Dat heeft prof. Oud bij 
de replieken nogeens onderstreept. 

Hij vond de heren Bruins Slot (AR) en 
Tilanus (CH) achter zich, die eveneens 
aandrongen op overleg met het Land
bouwschap vóór de begroting van Land
bouw in de Kamer aan de orde komt. 

Prof. De Quay antwoordde, dat de da
tum voor het overleg reeds is vastgesteld. 

• • • 
Aan het slot van de algemene politieke 

beschouwingen heeft de heer Bur
ger (PvdA) zich nog kwaad gemaakt over 
het feit, dat de minister~president niet 
wilde antwoorden op zijn vraag of oud
minister Stikker is aangezocht voor de 
portefeuille van defensie als opvolger van 
de heer Van den Bergh. 

Hij was van oordeel daar recht op te 
hebben op grond van artikel 104 van de 
grondwet, dat zegt dat de ministers het
zij mondeling, hetzij schriftelijk aan de 
Kamers de verlangde inlichtingen geven, 
waarvan het verlenen niet strijdig kan 
worden geoordeeld met het belang van 
de Staat. 

Prof. Oud zette uiteen, dat het recht 
geldt voor de Kamer als geheel, maar niet 
voor elk lid individueel. Als een indivi
dueel lid inlichtingen verlangt moet hij 
een uitspraak van de Kamer vragen. 

In dit verband maakte prof. De Quay 
er op attent, dat een individueel lid im
mers ook toestemming van de Kamer 
nodig heeft om via een interpellatie in~ 
lichtingen van de regering te verkrijgen. 

De socialisten bleven protesteren tegen 
de uitleg van prof. Oud. De heer Burger 
citeerde onvolledig uit een boek van prof. 
Oud, die daarna de niet vermelde zin 
voorlas. Een regen van interrupties klet
terde in de zaal. 

Het slot was dat de heer Burger toch 
toestemming verzocht de regering te mo
gen interpelleren over de bezetting van 
de ministerzetel van Defensie na het af
treden van minister Van den Bergh. 

Over dit verzoek zal worden beslist in 
de eerstvolgende vergadering, decideerde 
de voorzitster, mevrouw Stoffels-Van 
Haaften. 

Zij toonde aldus besluitvaardigheid en 
zij was ook onpartijdig, want alleen prof. 
Oud had van haar een terechtwijzing ge
kregen toen hij zich in het vuur van zijn 
betoog rechtstreeks tot een afgevaardigde 
:wendde in plaats van tot de voorzitster. 

Ik kan alleen maar buitengewoon waar
'deren, antwoordde prof. Oud ad rem, dat 
u mijn Jessen beter heeft onthouden dan 
ik ze op het ogenblik zelf in de praktijk 
breng. 

V.v. D. 



Het algemeen politiek debat • 
lll de Tweede Kamer 
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Nu moet ik tot mijn leedwezen verkla
ren, dat ik in dit opzicht niet helemaal 
gerust ben en dat wij met name van som
mige kanten in dat Europa van de Zes 
een ontwikkeling zien, die voor ons, Ne
derlanders, zeker geen gelukkige ont
wikkeling zal z~jn. 

Toen wij - ik meen, dat het nu 
ongeveer twee jaar geleden is - in 
de Kamer hebben behandeld het wets
voorstel tot goedkeuring van het 
Verdrag betreffende de Europese 
Economische Gemeenschap, is ook in de 
J(amer reeds een zekere bezorgdheid uit
gesproken, dat het bij de ontwikkeling 
van die E.E.G. zo zou kunnen gaan, dat 
wij als het ware zouden worden opge
~loten in een protectionistisch blok en dat 
wij afgescheiden zouden raken van dat 
Europa, dat wij dan nu het Europa van 
de Zeven noemen. 

Wat nu in het Europees Parlement ver
leden week is gebeurd, heeft toch wel 
aanleiding gegeven onze ongerustheid te • 
vergroten. Ik citeer uit een verslag in 
de "Nieuwe Rotterdamse Courant" van 
26 september jl. een redevoering van de 
Franse afgevaardigde De la Malène, waar
in ik lees, dat deze heeft gezegd, dat de 
'Voordelen van de gemeenschappelijke 
markt ongedaan zouden worden gemaakt, 
als men overging tot een algemeen vrij_; 
handelsverkeer. De nauwe band tussen 
protectie en integratie zou op die manier 
worden verbroken en deze laatste zou 
daardoor onmogelijk worden. 

De heer N e d e r h o r s t (PvdA)): Hebt 
U gelezen, wat de voorzitter van de 
liberale groep, de heer Pléven, heeft 
gezegd? 

De heer 0 u d (VVD): Ik praat op 
het ogenblik over mijn eigen standpunt 
hier. 

De heer Nederhorst (PvdA): U ci
teert hier een extreme figuur. 

De heer 0 u d (VVD): Ik citeer mis
schien een extreme figuur, maar ik citeer 
hier toch een zekere beweging, die gaande 
is en waartegen ik gaarne wil waarschu
wen. Ik heb niet de indruk gekregen, dat 
het standpunt, dat de Nederlandse afge
vaardigden daar innamen, zo algemeen 
werd gedeeld als ik gaarne zou willen, 
dat het werd gedeeld. Op dat punt is er 
waarschijnlijk tussen de geachte afge
vaardigde de heer Nederhorst en mij geen 
verschil van mening. 

Ik heb dit willen citeren, omdat het 
weleens nodig is, te laten uitkomen wat 
gezegd wordt door iemand, van wie ik 
mag aannemen, dat hij nogal nauwe 
betrekkingen met de tegenwoordige Fran
se bewindslieden heeft. Daarom dacht ik, 
dat het goed was hierop te wijzen en van 
mijn kant nog eens te onderstrepen, 
welke gevaren er in dit opzicht bestaan. 

De Benelux 
Ik wil in dit verband ook nog gaarne 

enkele woorden zeggen over de Benelux 
en daarbij in de eerste plaats vooropstel
len, dat ik het eens ben met de uitspraak 
In de Troonrede, dat de Benelux voor het 
gezamenlijk optreden in Europees verband 
van grote betekenis is. In het algemeen 
ligt er in een samenwerking in inter
nationaal verband het gevaar, dat er een 
hegemonie van de groten ontstaat. Tegen
wicht kan worden geboden door groeps
vorming van kleinere Mogendheden. Ik 
leg er nogmaals de nadruk op dat ik het 
bepaald niet wens uit het oogpunt van 
rivaliserende groepen, doch om geleide
lijk van het kleinere verband tot het 
grotere op te klimmen. 

De Nederlanden in de algemene zin van 
het woord nemen ook in het licht der ge
schiedenis een eigen plaats in. Ik zou in 
dit verband willen herinneren aan een 
publikatie van Huizinga. Het is twee jaar 
geleden, dat ik toevallig in het verband 
van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse 
samenwerking een kort woord moest 
spreken. Ik heb toen getracht mijn his
torische kennis op te frissen en heb op
geslagen wat U vindt in de verzamelde 
werken van Huizinga in het tweede deel, 
.,Uit de voorgeschiedenis van ons natio
naal besef", waarin hij schrijft over het 
thema van de eendracht der landen. Dat 
zijn de noordelijke en zuidelijke Neder
landen. 

Hij verhaalt daarin van een vergade
ring van de Staten-Generaal in Gent in 
1482 na de dood van Maria van Bourgon
dië en dan zegt hij, dat het de afgevaar
digden van Brabant zijn, die op eenvou
dige, doch welsprekende wijze het ge
luid laten klinken van de eendracht van 
de landen, en dan citeert hij wat de afge
vaardigden van Brabant zeggen, nl. 

"dat men broeders mocht willen blij
ven, samen vereend, en door een ware 
unie en eendracht, goeden wil en moed 
mocht hebben, de landen en heerlijk
heden te bewaren. Wanneer Gij en :wt;t, 

en wij en Gij één van overtuiging en 
eendracht zijn, zonder verdeeldheid, 
dan zal de koning ons niet kunnen 
schaden, of wij zullen hem weerstaan, 
en als wij niet vereenigd zijn, zal hij 
sommige der landen kunnen teisteren, 
en het zou de algeheele ondergang van 
ons allen kunnen worden. En derhalve 
moeten wij, om ons en U te bewaren, 
in ware unie en zonder tweedracht 
zijn, en leven en sterven in de verde
diging van elkanders landen." 

Het gevaar van de Koning, waarop de 
Staten van Brabant wezen, is het gevaar 
van de Franse koning Loctewijk XI. 

Wij hebben achtereenvolgens het stre
ven naar hegemonie gezien van de kant 
van Spanje en Frankrijk en wij hebben 
geleden onder de Duitse hegemonie. Dat 
alles is een bedreiging voor onze vrij
heid geworden. 

Wij hebben hieruit, geloof ik, wel ge
leerd, dat het, willen wij die vrijheid 
handhaven, nodig is tot eendracht te 
komen. 

Ik geloof, Mevrouw de Voorzitster, 
wel te mogen zeggen, dat die gevaren 
van de kant van Spanje, van Frankrijk en 
van Duitsland nu voorbij zijn. Ik meen, 
dat men op het ogenblik kan zeggen, dat 
de koning niet meer heet Loctewijk XI, 
maar Chroesjtsjev. Tegenover hem moet 
het gehele Westen zonder tweedracht 
zijn of het zou de algehele ondergang 
van ons allen kunnen worden. Ik geloof, 
dat dit vooral de waarschuwing is, die 
wij voor ogen moeten houden. 

Het landbouwbeleid 
Ik ga thans over tot de binnenlandse 

politiek. Daarbij wens ik mij te beperken 
tot enkele hoofdlijnen. De bijzonderhe
den komen vanzelf aan de orde bij de 
behandeling van de afzonderlijke hoofd
stukken der begroting. Het gaat thans 
om enkele algemene aspecten. Daarbij 
wil ik in de allereerste plaats graag iets 
zeggen over een zaak, die mijn politieke 
vrienden en mij nogal zwaar op de maag 
ligt. Dat is het probleem van ons land
bouwbeleid. 

Ik neem als uitgangspunt, dat, naar ik 
vertrouw, ook door de Regering zal wor
den gedeeld, dat het regeringsbeleid 
moet zijn gericht op het bevorderen van 
een evenwichtige behartiging van de be
langen der verschillende volksgroepen. 

In de terminologie van Thomas van 
Aquino, die ik in dit geval bij voorkeur 
aanhaal, omdat ik het gevoelen heb, dat 
die terminologie zowel de Minister-Pre
sident al8 de Minister van Landbouw bij
zonder zal aanspreken, is dit: het be
trachten van een verdelende rechtvaar
digheid, die ernaar streeft ieder het zijne 
te geven. 

Daarbij speelt dan in onze dagen een 
zeer grote rol het beleid, dat gevoerd 
wordt met het oog op de belangen van 
de agrarische bevolking. 

Het is de Regering niet onbekend, dat 
er in de kringen van de landbouw grote 
ongerustheid heerst over het beleid, dat 
met name de Minister van Landbouw 
voornemens is te gaan voeren. De voor
zitter van het Koninklijk Nederlands 
Landbouwcomité heeft daaraan in de bij
eenkomst ter herdenking van het 75-
jarig bestaan van het comité ook uitdruk
king gegeven. 

De Minister-President zal zich herin
neren, dat ik bij het debat over de rege
ringsverklaring ook mijnerzijds al van 
enige ongerustheid had doen blijken. De 
regeringsverklaring was mij op het stuk 
van het landbouwbeleid niet in alle op
zichten duidelijk voorgekomen. Blijkens 
die verklaring streefde de Regering twee 
doeleinden na. Zij wenste enerzijds te 
bevorderen een redelijk bestaan voor 
hen, die werkzaam zijn in het agrarische 
bedrijf, zij wenste anderzijds een verla
ging van het producentensubsidie. Was 
dit, zo vroeg ik mij af, nu wel met elkan
der te rijmen? 

Daarbij komt nog iets anders. Wij heb
ben ook de tijd gekend, dat de landbou
wer voor zijn produkt minder ontving 
dan hij zonder de bemoeiingen van de 
Regering zou hebben kunnen ontvangen . 
Toen is terecht in uitzicht gesteld, dat 
dit regeringsbeleid te zijner tijd even
tueel zijn tegenhanger zou moeten vinden 
in het toekennen van een hogere prijs 
dan de gewijzigde marktsituatie zou toe
laten. 

Men kan dit naar mijn mening niet 
zien als de toezegging van een vorig Ka
binet, waarvan een opvolgend Kabinet 
zich zonder meer zou kunnen losmaken. 
Want al is een opvolgend Kabinet niet 
aan de beloften van een vorig gebonden, 
het zal altijd rekening moeten houden 
met het beleid, dat in het verleden ge
voerd is. Als het in de aard van dit inder
tijd aanvaarde beleid ligt, dat in de toe
komst een bepaalde lijn wordt gevolgd, 
dan is het voor het vertrouwen, dat ook 
ook de landbouwende bevolking in het 

algemeen in de Regering moet kunnen 
stellen, van het grootste belang, dat 
daarmede rekening wordt gehouden. 

Aldus mijn standpunt bij de bespre
kingen over de regeringsverklaring. Ver
schillende andere geachte afgevaardig
den hebben zich in gelijke geest uitgela
ten. De Minister-President heeft er zich 
toen in zijn antwoord tot bepaald, nog 
eens te onderstrepen wat in de regerings
verklaring stond, dat de Regering zich 
bij haar beleid zou gedragen naar de zo
even vermelde doeleinden. Op deze basis 
zou de Regering zich dus op het te vol
gen landbouwbeleid verder bezinnen. 

De Minister-President heeft daaraan 
nog toegevoegd, dat de Regering het 
wenselijk achtte, te komen tot een ver
mindering van de jaarlijkse lasten van 
het garantiebeleid, met name door ver
mindering van de kosten, die verband 
zouden houden met het producentensub
sidie op melk. Hij wees er daarbij op, dat 
de uit de melkveehouderij verkregen in
komsten een zeer belangrijk element 
vormen van het landbouwinkomen in het 
algemeen, doch dat tegelijkertijd de melk
prijs een belangrijk onderdeel is van de 
kosten van het levensonderhoud, zodat 
het probleem niet geïsoleerd zou kunnen 
worden bezien. 

Hoezeer dit op zich zelf juist mag zijn, 
het maakte ons op dat moment ten aan
zien van de voornemens der Regering 
niet veel wijzer. Uiteraard was de dis
cussie over de regeringsverklaring niet 
het geschikte moment om op de zaak die
per in te gaan. Ik vond te minder aan
leiding dit te doen, omdat de Regering 
in uitzicht had gesteld, dat er een speci
ale nota zou komen, waarin het in de 
naaste toekomst te voeren landbouwbe
leid nader zou worden uiteengezet. Thans 
beschikken wij over deze nota, die ons 
tegelijk met de landbouwbegroting en de 
daarbij behorende toelichting heeft be
reikt. 

Ik weet wel, dat het bij deze algemene 
beschouwingen niet de tijd en de gele
genheid is om op deze stukken uitvoerig 
in te gaan, maar een enkele opmerking 
moet ik er toch over maken. Het is mij 
dan ook thans nog niet duidelijk gewor
den, hoe de doeleinden van de regerings
verklaring tegelijkertijd met redelijke 
kans op succes nagestreefd kunnen wor
den, zonder hen, die in de lan~bouw en 
met name in de melkveehouderiJ hun be
staan vinden, aan te grote risico's bloot 
te stellen. Voor zover ik het geheel kan 
overzien ben ik er het tegendeel van 
gerust ~p, dat met de redelijke en ge
rechtvaardigde wensen van de landbouw 
in voldoende mate is rekening gehouden. 

Natuurlijk wil ik niet vooruitlopen op 
de behandeling van de lan~bouwb~gro
ting doch het lijkt mij nuttig, dat 1k de 
Reg~ring reeds thans mededeel, dat ik mij 
met het door de Minister v~n Lll:ndbouw 
uitgestippelde beleid allermn~st. m allen 
dele kan verenigen. Meer w1l 1k er . op 
het ogenblik niet van z~ggen, mede. met, 
omdat nog niet bekend 1s op welk mve_au 
de Minister de verschillende garant~e
prijzen zal vaststellen. Zolang dat n~~t 
het geval is, is het uiteraard onmo~ehJk 
een volledig gefundeerd oordeel mt te 
spreken over de vraag, of door ~iddel 
van het te voeren beleid een redehJk be
staan in de aerarische sector op voldoend 
krachtige wijze wordt bevorderd. 

De ernstige twijfel, die er op dit punt 
bij mijn politieke vriend~': en mij ?e
staat doe mij er echter blJ de Regcrmg 
met 'grote ernst op aandringen, zich op 
het in dezen te voeren beleid nog eens 
terdege te bezinnen. 

• 
Decentralisatie en 
mam moetwet 

1\Ievrouw de Voorzitster! Ligt er in dit 
gedeelte van mijn betoog een ietwat kri
tische noot, met meer voldoening kan ik 
spreken over datgene, wat in de Troon
rede is gezegd over het probleem van de 
decentralisatie. Evenals de geachte af
gevaardigde de heer Romme, heb i.k 
daarvan met grote instemming kenms 
genomen. Maar ook ik ben ervan over
tuigd, Mevrouw de Voorzitster, dat h~t 
voor de Regering niet zo erg eenvoud1g 
zal zijn om tegen de wederstrevende 
krachten, die er op dit punt nu eenmaal 
zijn, een ander beleid door te zetten. . 

Wanneer wij praten over decentrail
satie denken wij natuurlijk in de eerste 
plaats aan de vanouds bestaande terri
toriale lichamen. 

Dan denk ik in de allereerste plaats 
aan de gemeenten en aan de provincies • 
en dan speelt daarbij aanstonds een be
langrijke rol - al zeg ik dit niet met de 
bedoeling, hierop bij de algemene be
schouwingen in te gaari - de financiële 
verhouding tussen het Rijk en de ge
meenten. Nu is die financiële verhou
ding aan de ene kant natuurlijk een 
kwestie van geld, 1 de wijze, waarop 
de algemene middelen over het Rijk en 

over de gemeenten worden verdeeld, 
maar het is niet uitsluitend een kwestie 
van geld. Ik wil in dit verband met name 
wijzen op één punt, omdat dit met de 
decentralisatiegedachte zo nauw verbon
den is. 

De commissie, Mevrouw de Voorzit
ster, die ik heb mogen presideren en die 
er een jaar of tien mee bezig is geweest 
om het eindvoorstel, nadat er enige 
noodmaatregelen waren geweest, betref
fende de financiële verhoudinJ.: voor te 
bereiden, had in haar voorstel een raad 
voor de gemeentefinanciën geprojecteerd 
en zij stelde het zich aldus voor, dat aan 
die raad voor de gemeentefinanciën een 
aantal bestuursbevoegdheden zou wor
den gegeven, omdat zij ook daarin zag het 
brengen van de zaak uit de centrale 
sfeer naar de sfeer van gewmenlijke, 
laat ik zeggen, georganiseerde gemeen
ten. 

Bij het wetsontwerp inzake de finan
ciële verhouding, dat door het vorige 
Kabinet-Beel, is ingediend ·- het huidi
ge Kabinet staat er daardoor geheel vrij 
tegenover - is deze gedachte van het 
voorstel van de commissie niet overge
nomen. De moitivering, die de Regering 
daarvoor toen heeft gegeven, gaat in te
gen de grondgedachte, die aan de Troon
rede en ook al aan de Regeringsverkla
ring van dit Kabinet ten grondslag lag, 
nl. het overbrengen van bevoegdheden 
uit een centrale sfeer in een sfeer van 
wat men zou kunnen noemen een geor
ganiseerd maatschappelijk leven, want 
die gemeenten te zamen zijn m.i. ook in 
dat maatschappelijk leven een eigen or
ganisme. 

Duidelijk blijkt daarbij ook, dat iets 
anders, dat de geachte afgevaardigde de 
heer Romme zeide, juist is. De heer 
Romme zeide o.m.: men heeft daarbij 
ook vaak op te roeien tegen allerlei amb
telijke invloeden. 

Mevrouw de Voorzitster! Bij het rap
port van die door mij gepresideerde com
missie waarin de gedachte van de raad 
voor de gemeentefinanciën op deze wijze 
was neergelegd, is een mindtl'heidsnota 
gevoegd; een aantal leden van die com
missie kon zich daarmede nl. niet vereni
gen en wanneer de Regering nu de namen 
ziet die onder die minderheidsnota 
sta;n ,dan zal zij bemerken, dat die leden 
van de commissie bijna allen, op één en
kele uitzondering na, behoorden tot het 
centrale ambtelijke apparaat. Daarin de
monstreert zich duidelijk hoe men zich 
tegenover de gemeentelijke bestuurders 
en de gemeentelijke ambtenaren, die van 
die commissie deel uitmaakten en dus 
opkwamen voor een groter stuk gemeen
telijke zeggenschap, juist van de zijde 
van het centrale ambtelijke apparaat 
verzette. Ik wil de Regering gaarne de 
kracht toewensen om de tendenties in 
het ambtelijk apparaat, die trachten de 
decentralisatie tegen te gaan, opzij te 
schuiven. 

Het gaat voorts niet alleen om de auto
nomie van de territoriale lichamen, het 
gaat natuurlijk ook om de overdracht van 
bevoegdheden op wat wij tegenwoordig 
gewend zijn doelcorporaties te noemen, 
waarvan de waterschappen reeds van 
oudsher een voorbeeld zijn, maar waarbij 
ik dan in het bijzonder op het ogenblik 
denk aan de bedrijfsorganisatie, waarover 
in de Troonrede niet in het bijzonder is 
gesproken. Dit was voor mij ook niet 
nodig. Ik meen, dat, wanneer men de ge
dachte van de decentralisatie wil bevor
deren, dit vanzelf betekent, dat men dan 
ook tracht te gaan in de richting van wat 
ik weleens genoemd heb een zelfbestu
derend bedrijfsleven. 

Men kan deze dingen niet forceren. I~ 
heb er ook altijd tegen gewaarschuwd. 
dat men organen van bovenaf zou op
dringen, wanneer het maatschappelijk 
leven daar niet rijp voor is. Naarmate 
het echter zal gelukken meer bevoegd
heden aan die maatschappelijke organen 
over te dragen, zal men naar mijn me
ning ook het democratisch bestel bevor
deren. 

Ik ga hier nu niet verder op in - de 
tijd laat dit ook niet toe -, maar ik wil 
ook van mijn kant wel uitspreken, dat ik 
het zeer op prijs zal stellen, wanneer wij 
straks de motie, die de geachte afgevaar
digde de heer Romroe ruim een jaar ge
leden heeft ingediend - daargelaten of 
ik het nu met de redactie, zoals die thans 
luidt, geheel eens ben -, zullen kunnen 
behandelen - ik hoop, dat dit in het a.s. 
voorjaar zal zijn - en daarbij het ge
hele probleem van decentralisatie met de 
Regering grondig kunnen bespreken. 
Deze motie geeft hiervoor een goede 
grondslag. 

Een opmerking wil ik in dit verband 
nog maken naar aanleiding van wat wij 
gewend zijn de mammoetwet te noemen. 
Ik geloof, dat de Regering goed zal doen 
zich af te vragen, of wat in de rnammoet
wet wordt voorgesteld niet ingaat tegen 
de gedachte van de decentralisatie, die 
het Kabinet wenst te bevorderen. Wij 
hebben naar aanleiding van de mam
moetwet een adres van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten ontvangen. 

(Zie vervolg op pag. !5) 
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Ik geloof, dat, wanneer de Regering de 
moeite zou nemen dit adres nog eens te 
bezien, zij tot de conclusie zou moeten 
komen, dat de wijze, waarop men t:et ~u 
in de mammoetwet wil regelen, met m 
overeenstemming is met de gedachten 
van de decentralisatie. 

De vrijere loonvorming 
Mevrouw de Voorzitster! In het ver

band van de decentralisa~ie zo~ ik ook 
graag een enkele opmerkmg wll~en ma
ken over de vrijere loonvormmg. Ik 
schakel dat hierbij in, omdat ik ?ok ~e 
kwestie van die vrijere loonvormmg Zie 
als een zaak van decentralisatie, omdat 
men het zwaartepunt wenst te verplaatsen 
ook hier in de richting van het georg~
niseerde bedrijfsleven. Daarom breng Ik 
ook de vrijere loonvorming onder de 
categorie van de maatregelen, di~ beogen 
te gaan in de richting van wat Ik noem
de een zelfbesturend bedrijfsleven. 

Men moet dit echter goed verstaan. 
Volkdige vrijheid van dit bedrijfsleven 
wordt niet verlangd. Toezicht van de 
Overheid als hoedster van het algemeen 
belang is onmisbaar. Ik ben er m~j ook 
van bewust, dat dit toezicht zeker m het 
begin vrij straf zal moeten zijn. Het is 
niet eenvoudig uit de sfeer van een streng 
centraal gedirigeerd loonbeleid naar een 
vrijere sfeer over te schakelen. 

Wat de overschakeling nog extra be
moeilijkt, is, dat de omstandigh~den. voor 
een vrijer beleid op het ogenblik met de 
meest gunstige zijn. De Regering moet er 
terdege tegen waken, dat de loonontwik
keling ons niet in een inflatoire spiraal 
brengt. Het effect zou dan hetzelfde zijn 
als dat, hetwelk wij in het verleden nog
al eens na de algemene loonronden heb
ben zien optreden. 

Aan de andere kant geldt het hier een 
materie, waarbij de Regering niet maar 
alleen decreteren kan. Wijs beleid vor
dert, dat zij openstaat voor overleg. Zij 
moet daarbij het risico aanvaarden, dat 
onwelwillende beoordelaars haar verwij
ten, dat haar beleid onvast is. Zij moet 
zich er dan maar mede troosten, dat de 
kans groot is, dat deze beoordelaars haar 
gebrek aan bereidheid tot overleg zou
den verwijten, als zij onwrikbaar aan 
een eenmaal ingenomen standpunt bleef 
vasthouden. 

Wat het daarbij voor de Regering extra 
moeilijk maakt, is, dat aan door haar 
binnenskamers gevoerde besprekingen 
openbaarheid wordt gegeven voordat de 
besprekingen tot een einde zijn gekomen. 

Ik ben voorstander van openbare be
handeling der zaken, doch er zijn ook 
dinr,en, die naar hun aard niet aanstonds 
in de openbaarheid behoren te komen. 
Dit is met name het geval, wanneer een 
zaak nog in de onderhandelingssteer 
verkeert. 

Karakter van het Kabinet 
Ik wens dan ten slotte nog enige be

schouwingen te houden over- wat ik zou 
willen noemen het karakter van het Ka
binet. Wat het karakter van het Kabinet 
betreft, treft het mij in de allereerste 
plaats, dat er zoveel verwarring is onder 
de socialistische oppositie. 

Toen de Troonrede en de miljoenen
nota verschenen waren - de geachte af
gevaardigde de heer Romme heeft er 
ook reeds in een artikel in "de Volks
krant" de aandacht op gevestigd -, 
schreef "Het Parool": "wie de vraag 
stelt: wordt hier een reactionair beleid 
geformuleerd?, zal in redelijkheid daar
op geen bevestigend antwoord kunnen 
geven." En "Het Vrije Volk" schreef 
zo'n beetje in dezelfde geest, al
leen het werd veel onvriendelijker ge
formuleerd. Men zei: "Wat men in de 
Troonrede niet vindt, is de inlossing van 
de beloften, die met name de VVD aan 
de kiezers heeft gedaan." Dat betekent 
dus: men kan niet zeggen, dat het reac
tionaire beleid, dat de VVD zou willen, 
door het Kabinet wordt gevoerd. 

Maar ongeveer tegelijkertijd, dat dit in 
"Het Vrije Volk" werd geschreven, 
treedt in Bellevue In Amsterdam als 
spreker op de geachte afgevaardigde de 
heer Hofstra en volgens het verslag in 
,.Het Vrije Volk" van 18 september zegt 
de heer Hofstra daar: 

"Wat men - dat is dus het Kabinet -
in werkelijkheid voert, is een conven
tioneel" - ik denk haast, dat het een 
drukfout is voor conservatief, maar 
dat weet ik niet - "een conventioneel-
liberale politiek, de overheersing van 
de VVD." 

Zo ziet U, Mevrouw de Voorzitster, 
"Het Vrije Volk" zegt: van overheersing 
van de VVD geen sprake, van de inlos
sing van de verkiezingsbeloften geen 
sprake. De geachte afgevaardigde de heer 
Hofstra zegt: de VVD overheerst. Ik ge
loof, dat het goed is, dat wij nuchter pro-

beren hier de werkelijkheid vast te stel
len, en die is, dat er een beleid wo~dt 
gevoerd, gegrond op de s~~enwerkm:i: 
van Ministers van vier partiJen, waarbiJ 
het uitgesloten is, dat een partij haar 
program aan de andere partijen oplegt. 

Ons verkiezingsmanifest 
Gelukkig is er zoveel overeenstemming 

tussen de zie.,swijzen der vier, dat er op 
de hoofdpunten van het sociaal-econo
misch beleid geen compromissen behoef
den te worden aangegaan. Daarbij is het 
een miskenning van de feiten te stellen, 
dat de VVD haar beloften aan de kiezers 
zou hebben veronachtzaamd. 

Ik heb nog eens ons . verkiezingsmani
fest opgeslagen. Dan ziet men daa~in, 
dat wij hebben gesteld, dat men zich 
moet hoeden voor twee uitersten, nl. 
voor staatsalmacht aan de ene kant en 
staatsonthouding aan de andere kant. 

Wij hebben in dit manifest gesteld, dat 
beschermen van het zwakke door collec
tieve voorzieningen onmisbaar was, doch 
dat collectieve voorzieningen in beteke
nis achterstonden bij voorzieningen, die 
beogen de individuele mens sterker te 
maken. 

Er heeft in heel het manifest geen 
woord gestaan over afbraak van ons 
stelsel van sociale zekerheid, wel van 
aanvulling door individuele voorzienin
gen. Het is volkomen in onze lijn, wat de 
Regering heeft aangekondisd met be
trekking tot haar voornemens op het 
stuk van de bezitsvorming. 

Er is in ons manifest een waarschu
wing tegen inflatie gegeven. Ook de !l-e
gering is er volkomen van overtmgd, 
dat een inflatoire ontwikkeling moet 
worden tegengegaan. Er is in ons mani
fest gesproken van de plicht van de 
Overheid om te waken tegen uitschake
ling van het prijsmechanisme door eco
nomische machtsconcentraties. 

Als ik de memorie van toelichting van 
hoofdstuk X goed heb gelezen, is dat 
geheel in de lijn, waarin de Minister van 
Economische Zaken ook wil gaan. Daar 
is het belangrijke punt van de belastinG
politiek. 

Drastische belastingverlaging is van de 
zijde van de VVD niet in uitzicht gesteld. 
Ik wil nog eens voorlezen hoe wij het ge
formuleerd hebben. Wij hebben gesteld: 
Aan de voortdurende toeneming der 
overheidsuitgaven worde paal en perk 
gesteld, opdat de stijging van de .. belas
tingopbrengst, die het gevolg zal ZIJn van 
de vermeerdering van het nationale in
komen, voor zover daaruit geen conjunc
tuurreserve moet worden gevormd, zal 
kunnen worden benut voor de verlaging 
van de belasting. 

Daar is van enige drastische belas
tingverlaging geen sprake en ik begrijp 
volkomen wat in de miljoenennota is ge
schreven wanneer de Minister van Fi
nanciën schrijft over het gevaar, dat be
lastingverlagingen in een tijd van, laat 
ik zeggen, hoogconjunctuur ertoe kun
nen bijdragen, dat wij opnieuw in een 
tijd van overbesteding komen. 

Aan de andere kant - ik meen, dat de 
geachte , afgevaardigde de heer Romme 
ook daarop heeft gewezen, als ik hem 
goed heb verstaan - moet men dan niet 
zeggen, wanneer wij weer eens. in een 
periode komen, dat de hoogconJunctuur 
voorbij is: Ja, maar thans kan er uit bud
gettaire overwegingen van belastingver
Iaging geen sprake zijn; immers, dan is 
het gevolg, dat er van belastingverlaging 
nimmer meer sprake is. 

Daarom zou ik van mijn kant toch wel
eens gaarne aan de Regering in overwe
ging willen geven de gedachte van de 
conjunctuurreserve en in het bijzonder 
ook van de belastingvrije conjunctuur
reserve voor het bedrijfsleven. 

Wanneer men nu de geachte afgevaar
digde de heer Burger hoort, zegt deze: 
Waar ook de Minister van Financiën op 
wil aansturen, is een verlaging van de 
directe belastingen. Dan stelt hij dat in 
dit licht: dat is, evenals het verwijderen 
der kunstmatigheden in onze economie, 
allemaal maar voldoen aan de wensen 
van de VVD en dat is teruggaan in die 
dan door hem natuurlijk zozeer veraf
schuwde liberale richting. De geachte 
afgevaardigde was blijkbaar vergeten, dat 
het Kabinet-Drees verleden jaar al en 
niet alleen verleden jaar - het was zelfs 
al eerder gezegd - aankondigde, dat die 
kunstmatigheden zoveel mogelijk uit 
onze economie, zal ik maar zeggen, 
moesten worden verwijderd. 

Maar nu de directe belastingen. Het is 
geen liberaal geweest, het was de socia
listische Minister van Financiën, de heer 
Lieftinck, die gesteld heeft, dat er een 
juiste verhouding moest zijn tussen di
recte en indirecte belastingen, en hij zag 
als juiste verhouding die van fifty-fifty. 
Thans is volgens de cijfers van de mil
joenennota de verhouding voor de directe 
belastingen 56,7 pct. en voor de indirecte 
belastingen 43,3 pct. Wij zijn dus van wat 
Minister Lieftinck de juiste verhouding 
noemde, een eind afgeraakt. Als wij die 
juiste verhouding willen herstellen, zal 
dat moeten gebeuren door een verlaging 

van de directe belastingen tegenover de 
indirecte. Dan heet dat nu, nu er geen 
socialistische Minister meer achter de 
groene tafel, de regeringstafel, zit! l!b~
rale politiek. Destijds was het sociahsh~ 
sche politiek. 

Mevrouw de Voorzitster! De heer Bur
ger is nog eens teruggekomen op de 
vraag van de tijdelijke verlenging van de 
belastingen van verleden jaar. Het is erg 
moeilijk om het de heer Burger duidelijk 
te maken hoe de juiste gang van zaken 
in dat opzicht is geweest, want telkens 
en telkens horen wij weer: Gij gaat straks 
aan dit Kabinet geven, wat Gij verleden 
jaar aan het vorige Kabinet, in het bij
zonder aan Minister Hofstra, hebt ge
weigerd. Dat is niet juist. Dat is bepaald 
onjuist. 

Wij hebben aan de heer Hofstra voor 
1960 zijn belastingen niet geweigerd. Wij 
hebben alleen gezegd: Wij willen daar op 
het ogenblik de beslissing niet over ne
men. In een motie van de heer Romme is 
uitdrukkelijk uitgesproken, dat wij ons 
daarover in de loop van 1960 wilden be
raden, en het was de heer Hofstra, die 
er zich niet met ons over wilde beraden. 

Zo is het geweest. Nu is het, geloof ik, 
maar erg gelukkig, dat wij - de meer
derheid van de Kamer, wel te verstaan 
- geweigerd hebben om verleden jaar 
die belastingen voor 1960 toe te staan, 
want ik maak mij sterk, als wij dat zou
den hebben gedaan, nu niets meer te ver
tellen hadden. Die belastingen waren 
dan toegestaan voor 1960 en dan zouden 
wij de belastingverlaging voor ongehuw
den niet hebben gekregen, want in so
cialistische kringen wordt wel veel ge
praat over belastingverlaging voor onge
huwden, maar men heeft er nooit een 
hand voor uitgestoken en als ik mij goed 
herinner, was de gedachtengang van de 
heer Hofstra geweest, dat wij een verla
ging van de belasting voor ongehuwden 
wel konden krijgen, maar dat er com
pensatie tegenover moest staan, die dan 
gevonden zou moeten wordren in een be
lasting op de vermogensvermeerdering. 
Dat was de gedachtengang van de PvdA. 
Men heeft het recht, op dat standpunt te 
staan, dat spreekt vanzelf, maar dan 
moet men het hier niet zo voorstellen, als
of wij verleden jaar zonder meer gewei
gerd zouden hebben aan de heer Hofstra 
de verlenging van de belastingen voor 
1960 toe te staan. 

Het socialistische 
t'erkiezingsprogram 1956 

De heer B u r g e r (PvdA): Wij leggen 
ons verkiezingsprogram niet zo naast 
ons neer. 

De heer 0 u d(VVD); U legt Uw ver
kiezingsprogram niet naast U neer. Ik 
zal het U eens even vertellen en dan 
neem ik vóór mij Uw program van 1956. 

De heer Burger (PvdA): Neen, van 
nu. 

De heer 0 u d (VVD): Neen, Uw pro
gram van 1956, toen Uw Ministers in de 
Regering zaten. Ik ga mij niet beroepen 
op het program van nu. Gij verwi!t ons, 
dat wij ons verkiezingsprogram m de 
steek hebben gelaten, nu de liberale 
Ministers aan de. Regering deelnemen en 
dan zegt Gij tegen mij bij interrupt~e: 
Wij leggen ons verkiezingsprogram met 
naast ons neer. Dat zal ik U dan vertel
len en dan neem ik het program van 1956. 

In dat program hebt U gevraagd een 
bestemmingsheffing van de verhoogde 
huren. Gij hebt U er rustig bij neerge
legd, al kwam er dan een slechte met~o~e 
van blokkering voor in de plaats. Dit IS 
één punt van Uw program van 1956. Ik 
heb ze allemaal uit Uw program geno
teerd. Ik heb er een bloemlezing van ge
maakt, ziet U. Ik had er veel meer _uit 
kunnen halen maar ik heb een kleme 
ruiker gemaakt - U weet, dat ik U altijd 
erg graag mag - om U die te kunnen 
aanbieden. Daarom heb ik dat gedaan. 

Ik heb in Uw program gevonden een 
wettelijke regeling van de grondprijzen. 
Ik heb in Uw program gevonden over
heidstoezicht op de omvang en de rich
ting van de investeringen. Ik heb in Uw 
program gevonden socialisatie van. het 
mijnbedrijf en het levensverzekermgs
bedrijf. Ik heb in Uw program gevonden 
vestigingseisen voor beginnende agrari
sche ondernemingen. Ik heb in Uw pro
gram gevonden, dat het behoefte-ele
ment moest worden ingevoerd bij de ves
tiging van middenstandsbedrijven. Naar 
al die, wat in Uw terminologie :-- ik ge
bruik dat woord tegenover U met, maar 
U hebt het tegenover mij gebruikt 
verkiezingsbeloften zijn, hebt Gij prak
tisch - althans naar een aantal daarvan 
- geen hand uitgestoken. 

De heer B u r g e r (PvdA): Aan het 
punt van de grondprijzen is het Kabinet 
kapotgegaan. Dat is een van de eerste 
punten geweest. 

De heer 0 u d (VVD): Het Kabinet is 
niet kapot gegaan aan de bestemmings
heffing van de verhoogde huren. 

De heer Burger (PvdA): Ja. 
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De heer 0 u d (VVD): U hebt U er rus
tig bij neergelegd, dat die er niet kwam. 

De heer Burger (PvdA): Neen, hele
maal niet. 

De heer 0 u d (VVD): Ja, Mevrouw de 
Voorzitster, de heren worden nu zo ru
moerig. 

De heer Burger (PvdA): Maar er 
zijn grenzen aan wat men van het spreek
gestoelte af kan zeggen aan onjuistheden. 

De heer 0 u d <VVD): Wat hebt Gij ge
daan aan de socialistatie van het mijnbe
drijf en het verzekeringsbedrijf? Er is een 
aantal jar.en geleden een rapport geweest 
over de socialisatie. 

De heer R om me (KVP): Dat had er 
nog moeten bijkomen dat ze er wel wat 
aan hadden gedaan. 

De heer 0 u d (VVD): Dacht de heer 
Romme, dat wij erop waren gesteld, dat 
het socialistisch program volledig werd 
uitgevoerd? U moet het in het licht zien 
van waarom het gaat. Men zegt tegen 
ons: Gij belooft van alles in Uw verkie
zingsprogram aan de kiezers en Gij lost 
die beloften niet in. Ik toon duidelijk aan, 
dat het in het algemeen met die verkie
zingsbeloften van ons nogal meevalt. Ik 
zou ook kunnen wijzen op de huurverhó
ging zonder huurbelasting. Die krijgen 
wij nu. Dat is ons program. Afschaffing 
van de huurblokkering: Krijgen wij, dat 
is ons program. Ruimer gelegenheid voor 
particuliere bouw: Krijgen wij ook; dat is 
ons program. 

Legalisatie van de voetbaltoto: dat is 
ook ons program. Nu plaats ik mij daar· 
tegenover en ik bied de heer Burger een 
bloemruiker aan van allerlei schone pun· 
ten uit zijn eigen program en ik zeg daar· 
bij alleen: Die punten hebt Gij ook niet 
kunnen verwezenlijken en een aantal 
punten hebt Gij zelfs niet trachten te ver• 
wezenlijken. Zeg ik nu tegen de PvdA: 
Gij zijt Uw verkiezingsbeloften niet nage• 
komen? Ik denk er niet over, Mevrouw 
de Voorzitster! Ik weet te goed, dat in 
ons bestel geen enkele partij haar pro· 
gramma integraal kan doorvoeren. Ik 
mag dan echter ook verlangen, dat men 
een dergelijke dwaasheid ook niet tegen 
de VVD zegt. 

De omgebogen lijn 
Mevrouw de Voorzitster! Ik kom tol 

het einde van mijn rede. Wat is er nll 
eigenlijk geschied met het optreden van 
dit Kabinet? De geachte afgevaardigde de 
heer Romme heeft het in het teken van 
wat hij noemt de continuïteit gezet, hier 
en daar, zoals hij zeide, met een ander 
accent; op het ene punt wat zwaarder, op 
het andere wat lichter. 

Mevrouw de Voorzitster! Ik zie het zo, 
dat er met het optreden van het Kabine~ 
een lijn is omgebóten. U moet daar~IJ 
goed begrijpen, dat, wanneer een liJn 
wordt omgebogen, dit volstrekt niet bete• 
kent dat men ogenblikkelijk grote ver· 
ande'ringen ziet. Wannee~ men een lijn 
ombuigt, gaat men langzamerhand een 
andere kant uit. 

Nu is er naar mijn mening met het op
treden van dit Kabinet een lijn omgebo
gen in deze zin, dat wij in de richting ~an 
meer vrijheid voor de maatschappeliJke 
krachten gaan. De PvdA heeft daarvoor 
naar mijn zienswijze onvoldoende oog. 
Daarom was ik vóór de verkiezingen van 
oordeel dat er moest worden aangestuurd 
op een' Kabinet zonder social~ste~. Toch, 
Mevrouw de Voorzitster,ben Ik met zon
der hoop, dat, als de re~u1t3;ten van een 
anders georiënteerd beleid zichtbaar zul
len worden ook de socialisten voor de 
goede kant~n daarvan oog zullen .~rijgen. 

Bedrieg ik mij niet, dan WIJSt het 
nieuwe program van de Duitse partij al 
enigszins in die richting. Met conservatis
me of reactie heeft dit niets te maken. 
Het is altijd weer de vraag, wat men wil 
behouden en waartegen men reageert. 
Teruggaan naar meerdere vrijheid bete
kent niet teruggaan naar de negentiende 
eeuw. Ik zou het zo willen zeggen .. Me· 
vrouw de Voorzitster, dat de ontwikke· 
ling in het algemeen als een spiraal gaat. 
Men klimt hoger en komt dan, al hoger 
klimmende, weleens op een zelfde punt 
terug, maar dan hoger dan het punt, 
waarvan men is uitgegaan. 

Ik weet niet, Mevrouw de Voorzitster, 
of U weleens de mooie spoorreis van Lu· 
zern naar Göschenen hebt gemaakt. .u 
zult zich dan herinneren hoe de trem 
daar in de bergen klimt en hoe daar h~t 
kleine dorpje Wassen ligt, waar de. trei~ 
driemaal omheen gaat en waar Je bij 
iedere volgende keer een stuk hoger 
komt. Zo, Mevrouw de Voorzitster, zie i.k 
ook de ontwikkeling in de maatschappiJ. 
Daarom komen wij, wanneer wij zeggen: 
wij willen wel teruggaan naar meerdent 
vrijheid, op een hoger punt; wij p~sserea 
dan bij wijze van spreken het dorpJe Was. 
sen voor de tweede of derde keer, maal" 
op een hoger punt dan bij ~e v~rige gele• 
genheid. Zo zie ik het en Ik Zie dus dii 
Kabinet als een, dat aldus wil gaan naal' 
een hoger punt in de richting van grotere 
vrijheid. 
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Strijd met de 
grondwet? 

Prof. C. W. de Vries sch,·ijft ons het 
navolgende: 

In het nieuwe, tweede deel (Mei 1959) 
van het "Hándboek voor het Nederlands 
gemeenterecht", schrijft prof. Oud (pag. 
691) inzake de Woonruimtewet over en
kele overwegingen, ontleend aan een ar
rest van de Hoge Raad, welk<' naar het 
oordeel van de schrijver geen recht doen 
wedervaren aan de bedoeling van de WPt
gever. Prof. Oud vervolgt dan: "Ik zeg 
dit zeker niet, omdat ik bewondering heb 
voor de Woonruimtewet. Integendeel, ik 
ben van oordeel, dat de wetgever zich op 
dit terrein nimmer had moeten begeven. 
Zelfs meen ik. dat hij met deze wet het 
grondwettelijk recht van onschendbaar
heid der woning heeft aangetast." 

"Geruststellend is echter het oordeel" 
(over de vraag of de wet in overeenstem
ming is met de grondwet) ,.aan de wet
gever en aan hem alleen". 

Dit geldt dan voor de praktijk. Er zijn 
geen verdere moeilijkheden. 

In de literatuur blijft toch de vraag of 
een door de wetgever aanvaardde tekst 
"in strijd is met de grondwet". 

Indertijd, op het college van Krabbe, 
werd wel eens een opsomming gegeven 
van gevallen. waarin de wetgever in 
strijd heeft gehandeld (of zou hebben ge
handeld) met de grondwet. 

Eén voorbeeld was het tegenwoordige 
artikel 61 gr.w., tweede lid: ,,De militaire 
officieren worden door hem (de Koning) 
benoemd. Zij worden door hem bevor
derd, ontslagen of op pensioen gesteld, 
volgens de regels door de wet te bepa
len". 

In strijd met de woorden en ook in 
strijd met de bedoeling van de grondwet, 
stelt. de wet echter mede regels omtrent 
dit benoemingsrecht, dus omtrent de uit
oefening van het benoemingrecht. 

Er is een mogelijkheid aan deze strijd 
met de grondwet een einde te maken. Bij 
de grondwetsherziening van 1887 werd 
de nieuwe tekst van de,grondwet aange
past aan de wet. 

Dit was ook het systeem van de Fran
se grondwet van 1946. In de vierde repu
bliek is inderdaad eefl wetsontwerp voor
gedragen dat naar de mening der meer
derheid in de Assemblée Nationale in 
strLid was met de grondwet. Bij het è.ebat 
veridaarden sprekers uit de meerder
heid, dat zij bereid waren de nieuwe wet
tekst aan te nemen, wanneer tegelijker
tijd de grondwet zou worden herzien. 

Zo zal in de toekomst, wanneer het 
standpunt wordt voorgedragen dat een 
wettekst met de grondwet in strijd is, 
een beslissing kunnen worden gevraagd 
tot het tegelijker tijd herzien van de 
grondwet. 

Ik neem een actueel geval. Het ont
werp-Cals "voortgezet onderwijs" past in 
het onderwijs-systeem van de Jatere wet
geving: 

1 kleuter-onderwijs, 
2 basis-onderwijs, 

3 voortgezet-onderwijs, 
4 wetenschappelijk-onderwijs, 

5 post-universitair onderwijs. 

Deze wet-tekst is in strijd met de wet
tekst van de grondwet. De woorden: .,al
gemeen vormend middelbaar en voor
bereidend hoger onderwijs", zijn met de 
nieuwe instellingen niet te benoemen, 

Is hier nu strijd met grondwet, welke 
moet voeren tot het tegenstemmen bij de 
eind-redactie van de wetten, hierboven 
genoemd. Of zal men zeggen, dat deze 
nieuwe wetteksten, grondwettelijk staan 
"op zeer losse schroeven"*). Niet vol
doende reden om op principiële gror.d te. 
gen te stemmen? 

Een andermaal is er sprake van de 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
V.V.D. 

Koninginnegracht 61 . 
's-Gravenhage 

Tel. 01700 • 111768. 114375 
Giro 67880 

vraag of men enige wettekst van on
grondwettigheid kan betichten**). Niet 
voldoende reden om op principiële grond 
tegen te stemmen. 

Er is tegen de tekst van de wet P.B.O. 
gestemd omdat de grondwet zegt: "De 
wet kan voor bepaalde beroepen (enz.) 
lichamen instellen, ten einde regelend op 
te treden. 

De grondwettelijke tekst had :mnnen 
luiden (overeenkomstig een tijdig inge
diend advies): Voor bepaalde beroepen 
en bedri.iven (enz.) kunnen door de wet 
of krachtens de wet enz. 

Er is niet gepoogd deze bdcre grond
wettekst tijdig aan te brengen, eventueel 
tegelijk met de wet P.B.O. 

Hoe nu met de Woonruimte-wet van 
4 augustus § H. 291 1947? 

Bij de eindstemming over deze wet 
meldde zich niet één tegenstemme!'. Het 
was de tiid van Wendelaar, Louwes, Bie
rema. Korthals. 

Strijd met de grondwet werd van Jibe. 
rale zijde niet gesteld. 

Minister Beel bracht de wet in het 
Staatsblad. Thans stelt Mr. Oud, dat het 
zoeken dezer materie niet ligt op de weg 
van de Staat. 

Juist omdat de vraag in deze materie 
niet meer actueel is, kan theoretisch 
worden vastgesteld of "strijd met de 
grondwet" dan toch wel bestond. 

Is de vraag, welke normen thans moe
ten worden aangelegd om te komen tot 
een afwijzing van een wetsontwerp "we
gens strijd met de grondwet", nu belang
rijk genoeg op een debat-dag, theoretisch 
te worden behandeld in èigen liberale 
kring. Dit debat zou mede van invloed 
kunnen zijn bij het beslissen van de 
vraag of de wetsontwerpen-eals in strijd 
zijn met de grondwet. 

Welke is nu de goede methode van 
interpretatie van een grondwetsartikel? 

*) Het hier aangeduide werk van 
Mr. Oud, pag. 56, 

**) Het hier aangeduide werk man Mr. 
Oud, pag. 105 en pag. 681. 

Liberale Sociëteit te 
Leeuwarden verliet oude 

pleisterplaats 

Onder bijzonder grote belangstelling 
werd op 2 okt. j.l. de maandelijk~e bij· 
eenkomst gehouden. De voorzitter mr. 
D. F. Went, zich verhèugend over deze 
massale opkomst, memoreerde in zijn 
openingswoord het feit, dat het de laat
ste maal was, dat de sociëteit in het oude 
vertrouwde gebouw bijeenkomt. 

Het hotel de Nieuwe Doelen gaat n.L 
verdwLjnen om plaats te maken voor een 
modern winkelbedr~if. 

De spreker, onze wethouder de heer H. 
Pols, had als onderwerp gekozen "Onze 
Stad", Hij wees op het streven van het 
gemeentebestuur om Leeuwarden als 
woonoord aantrekkeliik te maken, zodat 
zijn inwoners met liefde over "onze stad" 
zullen spreken. 

Door de sp!'eker werden op voortref· 
felijke wijze alle problemen als industria
lisatie, ontvolking. woningnood en finan. 
ciën op uitvoerige wijze belicht. De :r:ood. 
zakelijk geachte voorzieningen, voor het 
leefbaar maken van de stad, zijn in een 
z.g. vijfjarenplan uitgewerkt. 

De kosten hiervan worden op rond 80 
miljoen begroot. Hierbij wordt uitge
gaan van de schatting, dat Leeuwarden 
in 1980 plm. 125.000 inwoners zal hebben. 
Aan de hand van grote plantekeningen 
en maquettes slaagde de heer Pols er 
volkomen in de aanwezigen een indruk 
te geven van de grote moeitijkheden en 
problemen, waarmee een gemeentebe
stuur te kampen heeft. 

Met een daverend applaus dankte de 
aanwezigen de spreker voor zijn interes
sante en leerzame avond. 

De voorzitter deelde mede, dat tie vol
gende bijeenkomst op 7 november in Ho
tel de Klanderij zal worden gehouden. 

Als dank voor de immer genoten gast
vrijheid en spontane medewerking, werd 
aan de U<-heidende eigenaar van het hotel, 
de heer A. Blankestijn een herinnering 
aangeboden. Voor mevr. Blankcnstijn 
waren er bloemen, 
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STUDIE--CONFERENTIE van de 

Vereniging van Staten- en Raadsleden van de 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie~ 

te hnuden op zaterdag 10 en zondag ll oktober 1959 in 

het conferentie-oord "Woudschoten" te Zeist 

AGENDA 
ZATERDAG 10 OKTOBER 

16.00 uur: Opening door de voorzitter der Vereniging. 

16.15 uur: ,.Bovengemeentelijke Organen", door prof. mr. P. J. Oud, voorzittPr van 
de V.V.D. 

Gemeenschappelijke avondmaaltijd, 

20.00 uur: "Salariëring van de ambtenaar; taakanalyse en mel'itrating" door mr. H. 
van Riel, lid van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

Na de inleidingen zal gelegenheid bestaan tot het stellen van vragen. 

ZONDAG 11 OKTOBER 

9.30 uur: Morgenwijding door de heer G. A. de Ridder, oud-voorgangPt' \'an de 
Protstantenbond te Beilen. 

10.30 uur: Forum ter beantwoording van vragen over het verlenen van ~uhsidies 
door provincie en gemeente. 

Het forum zal staan onder leiding van mevrouw dra. J. F. Schouwenaar-Fnmssen te 
Bilthoven, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en voorzitster van de Cultu
rele Commissie van de V.V.D. 

De leden van het forum zijn: mevrouw mr. E. Veder-Smit wethouder van de g~>meente 
Zeist; 

de heer K. H. Brandt, directeur van het Bureau voor Gemeentepolitiek van de Vereni
ging van Staten- en Raadsleden te 's-Gravenhage; 

de heer R. Th. J. Ie Cavelier, voorzitter van de V.V.D.-gemeenteraadsfradie te 
Amsterdam; 

De heer mr. L. F. J. Wijsenbeek, directeur van de Dienst voor Schone Kunsten te 
's-Gravenhage. 

Gemeenschappelijke koffiemaaltijd. 

H.OO uur: Voortzetting van het forum. 

± 15.00 uur: Sluiting. 

Vervoer: Vanaf het station Utrecht bestaat een busverbinding met "Woudschoten" 
(de Veenendaalse bus van de firma Wed. A. W. de Haas, welke is gestationee!·<l recht 
tegenover het station Utrecht). Deze bussen vertrekken tien minuten over het hele 
uur uit Utrecht en hebben bij het conferentie-oord ,.Woudschoten" een halle-plaats. 
Duur van de rit pl.m. een half uur. Voor extra bussen zal worden zorggedragen. 

Ter informatie van ·de deelnemers, die per auto komen, diene dat ",Voudschoten" 
gelegen is aan de oude weg Utrecht-Arnhem (over Woudenberg/Scherpenzeel). Ko
mende uit de richting Utrecht dient men in Zeist dus richting Woudenberg/Scherpen
zeel te rijden. Ongeveer 4 km na deze afsplitsing bevindt zich aan de rechterzijde van 
de weg de afsplitsiug naar het conferentie-oord, aangegeven door een gedeeltelijk in 
de bomen verscholen bord met het woord "Woudschoten". 
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F __ li_ts_e_n __ v_a_n_H_et_B_i_n_n._en_h_o.....:..f_....:.(ll) 
De kopij over het c1·ematiedebat 
in de Eerste Kamer op 22 sep
tember heeft vee1·tien dagen ge
leden door onverklaarbare oor
zaak de zetterij niet bereikt. 
Voor de documentatie wordt de 
bet7·effende Flits alsnog geplaatst. 

Eerste Kamer over de vriiheid van begraven of cremeren • 
Hoogst persoonliik element • VVD verkoos in 1955 de praktiik van 
de geesteliike vriiheid boven bezwaarliike wetteliike regeling • 
Technische wiizigingen aanvaard • Medewerking van gemeenl'en 
aan de bouw van crematoria bliift verboden • In afwachting van 
principiële wiizigingen. 

\_ _) 

Met algemene stemmen heeft de 
Eerste Kamer op 22 september 

het wetsontwerp aangenomen met enkele 
technische (dus geen principiële) wijzi
gingen van de wet op de lijkbezorging. 

De wens betreffende de wijze van ter
aardebestelling is een hoogst persoonlijk 
element, zei onze geestverwante, me
vrouw J. F. Schouwenaar-Franssen. Tot 
1955 kwamen in ons land beide vormen, 
begraven en verassen, naast elkaar voor 
en kon men spreken van een gewoonte
recht, dat vrijheid gaf. 

In 1955 is onder een ander kabinet van 
andere politieke samenstelling de ver
assing in de wet opgenomen en geregeld. 
Naar de mening van mijn fractie, aldus 
onze woordvoerster, is daarmee een stap 
achteruit gedaan en is de vrijheid in deze 
hoogst persoonlijke beslissing ingeperkt 
doo,·dat in de wet beide gebruiken, be
graven en verassen, niet naast elkaar 
werden gezet, maar daar principieel 
werd vastgelegd: 

begraven is regel; verassen is toe
gestaan, mits de wens daartoe expressis 
verbis in testament of codicil is te kennen 
gegeven, terwijl voorts nog een aantal 
de crematie belemmerende tlepalingen 
daarin werd opgenomen. 

De VVD heeft zich tegen het aannemen 
van deze wet verzet, omdat zij van 
mening was en is, dat begraven en ver
asgen op één lijn dienen te worden gezet. 
Zij beeft dus deze wet in deze vorm 
nimmer gewild en zij wil haar nog niet. 

* * 

On deze wet is nu een wijziging inge
•liend. Deze verandert aan het prm

cipe, dat aan de wet ten grondslag ligt, 
niets. Zo blijven behouden de eis van de 
expressis verbis, de bepalingen inzake 
minderjarigen, die in een inrichting of 
huisgezin zijn opgenomen en het verbod 
van deelneming aan de bouw van crema
toria door publiekrechtelijke lichamen. 

Men kan van deze wijziging wel consta
teren dat zij beoogt gebleken leemten 
aan te vullen (het testament of codicil 
is nu gelukkig vervangen door notariële 
akte of verklaring) en verder dat zij be
oogt een zekere soepelheid te brengen bij 
het ontbreken van een dergelijke ver
klaring. 

Men kan dus spreken van een verbete
ring van de wet in zuiver technische 
zin. Principieel is er niets veranderd, 
maar binnen dit gegeven raam kan aan 
de persoonlijke wensen nu beter worden 
tegemoet gekomen en in deze zin achtte 
de VVD-fractie de wijzigingen een ver
betering. 

Men kan er over kibbelen of men 
verbetering in een op zichzelf nog niet 
naar wens geregelde toestand kan aan
vaarden. Naar de mening van onze fractie 
zal geen zinnig mens, dus stellig geen 
minister, de kans op verbetering in een 
op zichzelf ongewenste toestand niet 
grijpen wanneer die wordt geboden, daar
bij uiteraard het einddoel geenszins uit 
het oog verliezend. 

* * 

Het zit ons nog altijd dwars, zei hier
na de heer In 't Veld (PvdA), dat de 

VVD het heeft voorgesteld alsof haar 
stemmen tegen de wijziging van de 
begrafeniswet in 1955 het duidelijke bewijs 
leverde, dat alleen bij haar de geeste
lijke vrijheid veilig was. Het was voor 
ons alleen een uiterst moeilijke beslissing. 
Het was daarom een kwestie van heel 
zorgvuldig afwegen van de nadelen tegen
over het grote voordeel, dat gelegen was 
in het feit, dat een onwettige toestand 
zou worden gelegaliseerd. 

Het feit, dat in het wetsontwerp uit
drukkelijk werd bepaald, dat de ge
meenten niet zelf een crematorium mo
gen bouwen en geen steun zouden mogen 
verlenen aan de bouw, heeft voor de 
heer In 't Veld de doorslag gegeven om 
ten slotte in 1955 toch tegen te stemmen. 

Het moge juist zijn, merkte de heer 
Seegers (CPN) op, dat de heer In 't Veld 
met enigen van zijn fractiegenoten tegen 
heeft gestemd, het neemt niet weg, dat 
het in de wet aanwezige kwaad met de 
medewerking van de leden van de PvdA 
in de regering en in de Tweede Kamer 
tot stand is gekomen. D'e PvdA draagt 
dus voor de inhoud van deze wet de 
volle verantwoordelijkheid. 
Wij hebben in 1955 gemeend, zei mevrouw 
Schouwenaar-Franssen in de replieken, 
dat geen compromis moest worden ge-

MEVROUW 
SCHOUWENAAR-FRANSSEN 

. . PvdA negeert belangrijk verschil . . 

sloten en wij hebben toen de praktijk 
van de geestelijke vrijheid verkozen 
boven een wettelijke regeling, die achter
af vele bezwaren bleek te hebben. 

* * 

De PvdA heeft er pleizier in de voor
stelling te wekken, dat de liberale 

minister Toxopeus op grond van het ver
kiezingsprogram van de VVD verplicht 
zou zijn met principiële wijzigingen van 
de wet op de lijkbezorging te komen. 

De PvdA negeert dan een belangrijk 
verschil. Voor een positieve wijziging is 
de liberale minister thans afhankelijk 
van de medewerking van anderen. De 
socialistische ministers hadden louter 
door een negatieve houding de vrije keuze 
tussen begraven en verassen kunnen 
handhaven, zoals de anti-rev. ministers 
door een negatieve houding de wettelijke 

regeling van de voetbaltoto hebben tegen 
gehouden. 

Toch wilde de heer In 't Veld van de 
minister de verzekering krijgen, dat hij 
een siml)€le wijziging zal voorstellen, 
waardoor het verbod voor de gemeenten 
wordt opgeheven medewerking te ver
len aan de bouw van een crematorium. 

Wanneer hij op grond van de verhou
dingen in het kabinet daartoe niet zal 
kunnen komen, aldus de socialistische 
woordvoerder, dan zou er misschien aan
leiding zijn voor de Tweede Kamer-frac
tie van de VVD met een initiatiefvoor
stel op dit punt te komen. 

Ik ben overtuigd, dat de PvdA het ini
tiatief gaarne aan de VVD zou willen 
overlaten, maar ik hoop, als dat niet ge
beurt, onze vrienden in de Tweede Ka
mer dat initiatiefvoorstel zullen willen 
indienen. 

De PvdA had dat initiatief ook in 1955 
kunnen nemen. Het zou wel erg door
zichtig zijn als zij het nu pas doet nu zij 
in de oppositie is. 

* * 

De regeling van de crematie is ge
baseerd geweest op een tussentijds 

rapport van de commissie tot algehele 
herziening van de wet op de lijkbezor
ging. Thans ia het eindrapport versche
nen. 

Op de vraag het in de nabije toekomst 
mogelijk te maken, dat de gemeenten 
crematoria kunnen stichten, antwoordde 
minister Toxopeus, dat het eindrapport 
om advies is gezonden aan diverse in
stanties. Er is thans nog geen eindstand
punt vastgelegd. Het kabinet moet zich 
beraden en heeft zich nog niet uitge
sproken. Als ik de adviezen heb ontvan
gen, kunnen wij nagaan of er een groei 
in een bepaalde richting (ten gunste van 
crematie) te constateren is en of het 
juist zou zijn met bepaalde wijzigingen 
voor de volksvertegenwoordiging te ko
men. 

Ik wil wel verzekeren, verklam;de de 
minister, dat het niet zo is, dat ik, wat 
er nu ook verder uit de bus zal komen, 
niet meer naar die zaak kijk. Wanneer ik 
persoonlijk geen tegenstander ben van 
crematie - het behoeft geen geheim te 
zijn, dat ik mij persoonlijk niet zal laten 
cremeren - dan zou ik uit hoofde van 
mijn beginsel toch die vrijheid willen 
zien gegeven. 

rH-au HBu, 
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Onze bankservlee staat ter beschik-~ 
nederlandse zakenman, 

I 
die prijs stelt op een vlotte en juiste I 
behandeling van zijn belangen, 

waar ook ter wereld. 

I I I ~h voor U: de HBU J I 
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.v. 
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MINISTER TOXOPEUS 
.. wel naar de zaak blijven k~jken . . 

De KVP'er mr. Kropman wilde de 
Kamer niet in het ongewisse laten 

omtrent de houding van zijn fractie in
dien de minister er inderdaad toe zou 
overgaan principiële wijzigingen voor te 
stellen. 

Wij hebben, zei hij, tegen crematie 
· ernstige bezwaren, geen dogmatische 
maar toch wel ethische bezwaren. Voor 
ons is de begrafenis een godsdienstige 
plechtigheid met een traditie van eeuwen 
en een liturgie, die tegelijkertijd aangrij
pend en vertroostend is. 

Voor ons is de begrafenis een christe
lijk erfgoed en wij zijn van oordeel, dat 
in een volk, dat zich een christelijk volk 
noemt, geen opvattingen en gewoonten 
moeten worden bevorderd, die aan het 
behoud van dat erfgoed afbreuk doen . 

De heer Kropman wilde hiermee vol
strekt niet zeggen, dat de voorstanders 
van crematie geen goede christenen kun
nen zijn. Overigens betoogde hij, dat 
vóór 1955 crematie eigenlijk bevoorrecht 
was (dat noemde de heer In 't Veld een 
grap), waartegenover mevr. Schouwe
naar opmerkte, dat van misbruik van de 
vrije keuze in ieder geval niets is ge~ 

bleken. 
Vreemd was ook de redenering van de 

heer Kropman, dat een gewoonte om 
welbewust tegen de wet te handelen, 
nooit recht kan scheppen. In het alge
meen passen wetten zich aan bij de ge
woonten en daarom worden wetten met
tertijd vaak gewijzigd. Waarom heeft de 
KVP zich zo druk gemaakt voor de voet
baltoto? 

I k ben er huiverig voor, verklaarde 
de heer Kropman tenslotte, de ge

meenten het recht toe te kennen zelf
standig crematoria op te richten omdat 
de zaak van cremeren nu eenmaal een 
twistpunt is, niet alleen tussen confessio
nele mensen, maar ook tussen anderen. 
De gemoederen worden dan gemakkelijk 
verhit en tegen elkaar opgestookt. 

Ik geloof, zei hij, dat het wel degelijk 
zin heeft voorlopig - men weet natuur
lijk nooit hoe de crematie zich in het 
volk zal ontwikkelen - ernstige bezwa
ren te maken tegen het toekennen van 
het recht aan de gemeenten een crema
torium op te richten in verband met de 
openbare orde en rust. 

Er is nota van genomen dat de heer 
Kropman "voorlopig" bezwaren heeft. 

V. v.D. 

(Afdelingssecretarissen ""\ 
opgelet 

U wordt drin~nd verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginne
rracht 81 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding o:f 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 
draagt zorg, dat de 

Secretariaat 
afdellug 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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Indrukken • 
Uit 

en 
Tsiechoslowakije 

Polen 
Een verslag van onze delegatieleden naar de Interparlementaire Unie 

In ons vorige nummer ,&'af een medewerker enige bijzonderheden over de bijeen
komst van de Interparlementaire Unie in Wa-rschau en over bet aandeel van de tot 
de V.V.D.-fractie in de Tweede Kamer behorende delegatieleden in de daar gehouden 

discussies en besprekingen. 
Wij hebben thans het genoegen, het informele, maar daardoor juist zo belangwek

kende "reisverslag" van onze delegatieleden te laten volgen, waarin zij enige indruk

ken weergeven uit Tsjecb.oslowakije en Polen. 

Bayreuth was voorzien als laatste hal
teplaats voor de gang door het ijzeren 
gordijn. Aan Parsifal was het offer voor 
de Wagnercultus gewijd. 

Op de indrukwekkende beleving van 
het mysterie der Graalsage volgde een 
tocht tot de 40 km afgelegen Tsjechische 
grens, welke voerde door zeer schoon 
bergland zonder enig verkeer. 

De grensovergang was een droeve ge
waarwording. Een zeer strenge controle 
temidden van veel prikkeldraad en een 
drievoudige doorlaatpost, bewaakt door 
politiemensen bezield door nauwelijks 
verholen xenophobie. 

Tot Pilsen een troosteloos landschap. 
In deze stad geen enkele aanlokkelijke 
gelegenheid voor het laven van de dorst 
met gerstenat, welks herkomst van hier 
is. 

Tegen het einde van de werkdag biedt 
Praag nog het verkeersbeeld en de druk
te van een W est-Europes hoofdstad. 
Spoedig is dit voorbij. Dan wordt men 
voelbaar overtrokken door 'n grauwe ter
neergeslagenheid. 

In Praag ziet men geen lach of glim
lach meer op het gelaat van de mensen, 
die men op de straat tegenkomt. Spreken 
met elkaar doen zij niet. Men krijgt het 
gevoel, alsof deze mensen gelaten be
rusten in hun politieke lot en het vertrou
wen in elkaar hebben opgegeven. 

Als de avond valt doet Praag denken 
aan een vrouw, wier jeugdige schoonheid 
vroegtijdig vervallen is bij gebreke aan 
verzorging. 

Al wat wit zou dienen te zijn ziet er 
grauw uit. Tot aan het herhaaldelijk ver
stelde tafellinnen dat, ongewassen, voor 
de zoveelste maal dienst moet doen voor 
het serveren van een hoogst eenvoudige 
maaltijd, die op de rand van het karige is. 

Tussen 10 en 11 uur 's avonds is al het 
leven uitgeblust. 

Wedergeboorte van 
Warschau 

Wij hebben na de oorlog in Europa 
geen stad. gezien, waar de verwoesting 
van de laatste oorlog thans nog zo merk
baar en zichtbaar is als in Warschau. 
Voor ons was het bombardement van 
Rotterdam de ergste verschrikking in het 
eigen land. Na de oorlog zagen wij de 
vernietiging der steden in Duitsland. Wat 
thans nog zichtbaar is in Warschau, 
overtreft alles. 

ningnood nog bitter groot is, geleefd naar 
het devies van: "geef het volk brood en 
spelen". Getuigenis daarvan vormen een 
waarlijk kolossaal stadion, dat 100.000 
mensen kan herbergen, opgericht ter her
denking van het 10-jarig bestaan der be
vrijding, alsmede het Paleis voor Cultuur 
en Wetenschap. Deze wolkenkrabber een 
geschenk van de Russen, welke het 
standsbeeld alom beheerst, bevat o.m. een 
schouwburgzaal van groter omvang dan 
welke andere in West-Europa ook. Het is 
merkwaardig te ervaren, dat veel van het 
rollend verkeer rond dit soort bouwwer
lten nog bestaat uit paardentractie. 

Geen mechanisatie 
in de landbouw 

Dit stemt overeen met het beeld ten 
plattelande. Wie in Nederland gewend is 
om alleen nog maar een paard te ontmoe
ten op een race of voor de bierwagen van 
Heineken of Amstel, waant zich in e,en 
andere wereld als hij op het Poolse plat
telan:d ervaart, dat aldaar van mechani
satie van landbouw en veeteelt nog zeer 
weinig sprake is. Het paard beheerst het 
landsbeeld. En de Poolse landman, die 
weet, dat hij voor zijn bestaan is aange
wezen op zijn paarden houdt deze vier
voeters in hoge eer. 

Bij net herstel der Poolse economie is 
het sterkste accent gelegd op de in
dustrialisatie, hoofdzakelijk in genationa
liseerd verband. Ruim tweederde deel 
van het nationaal inkomen is afkomstig 
van staatsbedrijven. Hoezeer het zwaarte
punt is gelegd op de industrie blijkt wel 
uit het feit, dat gedurende het laatstelijk 
afgelopen 5-jaren-plan in de industrie drie 
maal zoveel geïnvesteerd is als in de 
landbouw. 

Deze bron van welvaart is ook in de 
minste mate door de staat overgenomen. 
Weliswaar is bij de wet op de landhervor
ming van 6 september 1944 het groot
grondbezit goeddeels afgeschaft, maar de 
opbrengst der voornaamste landbouwpro
dukten was laatstelijk voor bijna 90% af
komstig uit particuliere boerderijen, voor 
nog geen 10% van staatsbedrijven en voor 
de rest van coöperatieve boerderijen. 

De veeteelt vindt nog voor het 
grootste gedeelte plaats in volkomen 
kleinbedrijf. Hoezeer de laatste oorlog 
op het land gewoed heeft, moge blijken 
uit het feit, dat 97 °/o van de veestapel ge
slacht, vernietigd of weggeroofd is. Geen 
wonder, dat in 1958 de rundveestapel nog 
niet de vooroorlogse omvang bereikt had. 

Langs de grote landwegen ziet men legio 
mannen en vrouwen elk een klein aantal 
stuks vee hoeden. Het doet bemoedigend 
aan, dat naast de vele oude vervallen 
kleine boerenwoningen allerwege nieuwe 
behuizingen voor de boeren verrijzen. 

Triest beeld 

Altegaar is het beeld, dat het platte
land biedt, nog triest. 

Een kijkje in Praag, 

de Gouden Stad. 

Het is tot dusverre weinigen mogelijk 
geweest een reis over 's Heren wegen te 
maken door de landstreken van Tsjecho
slowakije, het vroegere Duitse gebied en 
de landstreek van het voormalige Bres
lau tot Warschau. 

In Polen wordt met ontegenzeggelijk 
élan gewerkt aan de economische voor
uitgang. Nochtans wordt men op een 
tocht als deze overmeesterd door een 
neerdrukkende triestheid, vooral bij het 
bereizen van het agrarische platteland. 
Men beseffe b.v. dat, hoewel er hard ge
werkt wordt aan elektrificatie, meer dan 
50 °/e der dorpen nog niet beschikt over 
elektrisch licht. 

Krakau is, vergeleken met Warschau, 
praktisch ongeschonden uit de oorlog ge
komen. Een tocht naar deze oude ko
ningsstad en haar omgeving, biedt sterk 
contrasterende ervaringen. De stad zelf 
is vol oude cultuurschatten van wereld
lijke en religieuze herkomst. In de oude 
koningsburcht herleeft de geschiedenis 
van het oude koninkrijk Polen, waarvan 
Krakau eeuwenlang de hoofdstad was, 
niet alleen administratief, maar ook op 
cultureel en wetenschappelijk gebied. 

Bij het in- en uitgaan van de middel
eeuwse Heilige Mariakerk ondervond een 
honderdtal Parlementariërs uit het Wes
ten de allervriendelijkste bejegening van 
de plaatselijke bevolking. Tevoren had
den zij enorme ijzer- en staalwerken be
zocht, gelegen op 7 km afstand van Kra
kau, te Nowa Huta. Bekostigd door de 
Russen, draagt dit complex van hoog
ovens, vergelijkbaar met de onze te 
Velsen, niet voor niets de naam van Le
nin. Hetgeen niet wegneemt, dat het 
voor de Polen van heden het symbool 
vormt van hun opkomst op industrieel 
gebied. 

In de nabijheid van deze sinds 1948 
verrezen ijzer- en staalindustrie is een 
nieuwe stad gebouwd waarin nu al onge
veer 100.000 mensen wonen. Tot dusverre 
is er evenwel in de gehele agglomeratie 
nog geen enkele kerk gebouwd. Men 
vindt, dat er genoeg kerken zijn in Kra
kau, op 7 km afstand! Hier is duidelijk te 
proeven, dat het régime het geloof niet 
vijandig gezind is - het ijverig kerkbe
zoek allerwegen legt getuigenis af van 
het tegendeel - maar dat men weinig 

I 

Bij het uitbreken van de oorlog had 
Warschau 1.300.000 inwoners. In de perio
de aanvangende met het beruchte bom
bardement van 1 september 1939 en ein
digende met het Sovjet-offensief van 
januari 1945 zijn van dit inwoneraantal 
in totaal 700.000 mensen omgekomen, 
waarvan meer dan 200.000 gedurende de 
opstand van augustus 1944. Het is ge.en 
wonder, dat de wederopbouw van War
schau nog lang niet zover is als die van 
Rotterdam. Men denkt thans nog 10 jaren 
nodig te hebben om alle sporen van de 
oorlog uit te wissen. DE VRIES ROBBE & CO 

In de wijze van wederopbouw weerspie
gelt zich een merkwaardige mengeling 
van westers aandoend cultuurconservatis
me en totalitair collectivisme. 

Aan de hand van bewaard gebleven 
oude kaarten en afbeeldingen is het 
marktplein in de oude stad, van een allu
re als de Grote Plaats te Brussel, her
bouwd in het kader van een minutieus 
copieerwerk als dat der restauratie van 
het Parlementsgebouw in Londen. 

Daarnaast heeft men, terwijl de wo-

GORINCHEM 

staalconstructies 
metalen ramen en deuren 

gelegen laat liggen aan de verbreiding 
van het geloof door middel van uitbrei
ding van het kerkentaL 

Auschwitz 

Rond 30 km westelijk van de hyper
moderne zware industrieshow van Nowa 
Huta, laten de Polen niet af hun bezoe
ker te confronteren met de rudimenten 
der nazibarbarij in Auschwitz. Voor wie 
na de oorlog ervoer, dat dit de plaats was 
waar Joodse dierbaren hun levenseinde 
vonden, kan een gang door de barakken 
en executieplaatsen van dit kamp 
slechts geschieden in de gemoedsstem
ming van een diepe verslagenheid. 

Misschien is het wel gelukkig, dat de 
gaskamers zelf niet meer te zien zijn, 
dank zij het feit, dat de S.S.-lciding juist 
voor de bevrijding van het kamp er nog 
in kon slagen deze infernale verblijven 
in de lucht te laten springen. Wat er wel 
over is brengt nog altoos een zodanige 
ontmoediging en verslagenheid teweeg, 
dat een beschrijving de lezer onthouden 
blijve. 

Wel is het te begrijpen, dat naar dit 
oord iedere zondag door honderden Pool
se families een bedevaartsgang wordt 
gemaakt, indien men verneemt, dat hier 
niet alleen meer dan een miljoen mede
mensen uit alle delen van Europa zijn 
omgebracht, maar ook 2,5 miljoen van 
de in totaal 8 miljoen Polen, die in de 
laatste oorlog om het leven zijn gebracht. 

Ons ligt het aankweken en koesteren 
van haat niet. Maar dat vele Polen nog 
niet toe zijn aan een verzoening met hun 
voormalige tegenstanders kan hen niet 
aangerekend worden. Daarvoor zijn nog 
te vele wonden niet geheeld. Wij mogen 
slechts hopen, dat ook hier de tijd zijn 
helende werking zal hebben. 

Bij een slotoverpeinzing, gewijd aan 
het land en volk van Polen, overheerst, 
hoe dan ook, de factor van positieve 
waardering. Dit volk werkt nog immer 
gestadig aan zijn wederopbouw. De le
vensstandaard is nog laag en het leven 
is niet van uitbundigheid vervuld. Aan 
alle kanten ziet en voelt men echter de 
vooruitgang en verbetering als resultaat 
van stug volhouden. 

Wij mogen nimmer vergeten, dat dit 
volk is moeten oprijzen uit een diepte 
van vernietiging en ontbering, welke 
groter waren dan voor enig ander volk 
in Europa. Nergens is 25 °/o der bevolking 
omgekomen. 

Wat de politiek betreft, laat daarover 
geen twijfel bestaan. Al gedraagt dit volk 
zich minder passief tegenover het Sov
jet-regime dan de Tsjechen, een alom 
voelbare hunkering om op zo kort moge
lijke termijn los te komen van het Sov
jet-blok, hebben wij niet kunnen be
speuren. 



OVERHEID EN MENSELIJKE FEILEN 
0. nze geestverwant, de heer E. Henny 

nam met enige verbazing kennis 
van sommige gedachten van de heer H. 
D. Louwes in diens antwoord aan drs. 
Hazenbosch, gepubliceerd in ons num
mer van 19 dezer. 

Naar de opvatting van de heer Louwes 
"heeft de mens van aanleg veel in zich 
dat boos, zelfzuchtig en zondig is, en dat 
juist daarom de overheid zich met tal 
van economische daden moet bezig hou
den". 

De heer Henny concludeert hieruit, 
dat de heer Louwes, "evenals vele idea
listische socialisten en marxisten, de 
anonieme overheid als een super-orgaan 
postuleert, dat niet aan zelfzucht, boos
heid en zonde onderhevig is". 

De heer Henny merkt hiertegenover 
op, dat de uit gewone mensen bestaande 
"overheid" echter vanzelfsprekend aan 
dezelfde morele kwalen m o e t lijden 
als degenen, die haar samenstellen en 
kiezen. En juist daarom strijdt waar
achtig liberalisme tegen een teveel aan 
overheids-bemoeienis, dirigisme, enz. 

De menselijke feilen worden in een 
steeds groeiend overheidsapparaat a.h.w. 
publiekrechtelijk geconsolideerd en ge
camoufleerd en voor ieder, die niet zien
de blind is, acht hij het duidelijk, dat het 
toenemende dirigisme en etatisme van 
deze eeuw de nationale en internationale 
tegenstellingen verscherpt. 

Ernstig bezwaar heeft onze briefschrij
ver ook tegen de stelling van de heer 
Louwes, "dat het Christendom als per
soonlijk geloof beleden, een totalitair 
geloof is, dat zeggingskracht opeist op 
allerlei terreinen des levens, ook op po
litiek en sociaal terrein." 

De heer Henny meent echter, dat 
Christendom niets te maken heeft met 
totalitairisme, noch met opgeëiste zeg
gingskracht op politiek en sociaal terrein. 
Het Christendom predikt: naastenliefde 
en barmhartigheid; louter morele of 
zedelijke factoren. 

Het gaat er nu om, of deze mogelijk
heid van ordening in het mensenleven 
halt moet houden, daar waar het econo
misch leven begint; beiden zullen wij 
hier een grens trekken, maar het wil mij 
voorkomen, dat de heer Henny die grens 
eerder trekt dan ik en dat ik daarom nog 
niet bij idealisten, ~ocialisten en marxis
ten behoef te worden gerekend. Ook de 
in het economische en sociale leven orde
nend ingrijpende overheid wordt gevormd 
door mensen, wie ook zelfzucht, boos
heid en zonde eigen is, maar evenals op 
het terrein van politie en justitie kan 
hun arbeid toch onmisbaar en zegenrijk 
zijn. 

Waar moeten wij de grens trekken? 
Hoe moeilijk dit is wil ik met een voor

beeld aantonen. In het midden van de 
dertiger jaren kon het voorkomen, dat 
een landarbeider, die het land van de 
boer wiedde, een uurloon had van 25 
cent, terwijl een andere arbeider, die de 
spoorbaan wiedde, ongevee'r het dubbele 
verdiende. Het is stellig aan te tonen, 
dat de geschoolde landarbeider zeker 
niet lager moet worden geclassificeerd 
dan de spoorwegarbeider. De landarbei
der evenwel werkte in de meest mee
dogenloze concurrentie met zijn buiten
landse collega's en tegen een door dum
ping verontruste wereldmarkt, terwijl 
de spoorwegarbeider werkte in de sfeer 
van het beschutte overheids- en semi
overheidspersoneel, waar meer een zeker 
besef van redelijkheid en politieke in
vloed de loonsbepaling mee kon bepalen. 

Velen waren met mij van mening, dat 
die toestand onhoudbaar was en de uit
weg is niet gevonden door de sfeer van 
beschutting van de spoorwegarbeider te 
verbreken, doch door ook voor het land
bouwbedrijf en dus ook voor de land
arbeider een zekere beschutting op te 
bouwen om te voorkomen, dat zijn loon 
misschien tot 20 cent en lager zou dalen. 

In zijn consequenties bracht dit onze 

gehele zo ingewikkelde landbouwpolitiek 
mede. 

Neemt de heer Henny het nu voor zijn 
verantwoordelijkheid, dat deze ingreep 
niet was geschied? Ik doe dat niet en hier 
ligt dus misschien tussen ons een ver
schil van inzicht. 

Nu kom ik nog even terug op mijn 
uitspraak, dat het christendom als per
soonlijk geloof beleden een totalitair ge
loof is. Misschien is het woord totalitair 
door vroegere nationaal-socialistische 
doctrines enz. wat te zwaar beladen, 
maar in die richting heb ik natuurlijk in 
het geheel niet gedacht. Persoonlijk ge
loof is een zich gegrepen weten door een 
macht, die bovenmenselijk en bovenaards 
is en die wij God noemen en Wiens wezen 
wij mogen kennen in de figuur en de 
blijde boodschap van Jezus Christus. 

Wie door dit geloof gegrepen is, moet 
trachten daarmede in harmonie te leven 
op alle terreinen des levens, ook op die 
van de politiek. Van die opdracht kan 
de mens nooit ontslagen worden; hij kan 
er ook geen vakantie van nemen. Dit 
houdt allerminst in, dat deze gelovige lid 
moet zijn van een christelijke partij, 
noch dat hij zijn kinderen naar een chris
telijke school stuurt, noch dat hij daar
van bij voortduring getuigt. Het geloof 
is een innerlijke levenshouding, waaruit 
ook naastenliefde en barmhartigheid 
moeten voortvloeien en waarmede ook 
een zekere nuchtere kijk op de gesteld
heid van mens en mensheid is verbonden. 

Het is evenwel een versimpeling van 
de problematiek van het toegepast chris
telijk geloof, wanneer men de grenzen, 
waarbinnen de overheid wel en waar
buiten zij niet mag ordenen, zo scherp 
trekt als de heer Henny doet. Het beste 
bewijs daarvan is, dat er nog nimmer 
enig politiek stelsel gevonden is, noch 
enige vorm van maatschappelijke en 
economische samenleving, waarin niet 
allerlei bezwaren zich uiten; het heeft 
niet aan deze stelsels gelegen, maar het 
ligt altijd aan de mens, die nu eenmaal is 
zoals hij is en het goede niet altijd goed 
toepast. 

De wereld, zo meent hij, zou er heel 
wat beschaafder, harmonischer en chris
telijker uitzien, wanneer èn de overheid 
èn de politici intensiever aandacht zou
den besteden aan deze elementaire mo
rele beginselen dan 11an de dagelijkse 
mat·~riële problemen, want in een vrije 
en christelijke samenleving zullen de 
materiële vraagstukken min of meer 
automatisch tot oplossing komen. 

Nog eenmaal: HET LANDBOUWSCHAP 

In onze moderne, ambtelijk gediri
geerde, verpolitiekte en materiële huis
houding moeten de problemen en 
spanningen echter toenemen, gelijk we
reldoorlogen I en II bewijzen, om van 
de V~gcnwoordige nationale en interna
tionale disharmonie maar niet te spre
ken. 

Antwoord van de heer Louwes 

De heer H. D. L o uwe s was zo vrien
delijk, ons ook hierop weer een antwoord 
te zenden. 

Hij schrijft: 

De kern van het verschil van in:dcht 
tussen de heer Henny en mij bestaat ge
loof ik hierin, dat ook de heer Henny 
wel overtuigd zal zijn, dat de mens, door
dat er in zijn aanleg veel is wat boos, 
zelfzuchtig en zondig is, de bewaking 
nodig heeft van politie en justitie om de 
enkeling en de gemeenschap in het rechte 
spoor te houden; ook de opstelling van 
het recht en de bediening ervan geschiedt 
door mensen, wie niets menselijks 
vreemd is. En toch kunnen wij hun ar
beid niet missen. 

Naar aanleiding van het antwoord 
van de heer Louwes onder het stuk 

van de heer G. S. P o s t m a in ons blad 
van 26 september, haalt de heer Postma 
ten besluite van deze discussie o.a. het 
oordeel aan, dat .,De Zakenwereld" on
langs over de P.B.O. gaf. 

Genoemd blad betoogde, dat ons be
drijfsleven niets voelt voor de P.B.O.
binding, welke van bovenaf wordt op
gelegd en dat het niet het minste ver
trouwen heeft in de resultaten daarvan. 

Daarom zou het volkomen doelloos zijn, 
de ontwikkeling te forceren. Als de bus 
niet uit eigen beweging op gang weet te 
komen, moet men haar rustig laten 
staan. 

Ook anderen uitten, zo brengt hij in 
herinnering, kritiek van gelijke aard. 

Tegen de "dwangmaatregelen" van het 
Landbouwschap blijft onze briefschrijver 
ernstige bezwaren koesteren. De contri
butie voor het Landbouwschap moet z.i. 
niet verplicht worden gesteld, maar zal 
een vrijwillige bijdrage moeten worden. 

Een andere briefschrijver, die ongeveer 
denkt als de heer Postma, vraagt zich 
op die grond af, of het wel juist is, dat 
de heer Louwes, die voorzitter is van 
het Landbouwschap, tevens (voor de 
VVD} lid is van de Eerste Kamer. 

Redactionele aantekening: 

Ten besluite van deze gedachtenwis-

seling over het Landbouwschap willen 
wij nog eens in herinnering brengen, 
dat de heer Louwes in zijn antwoord 
heeft voorop gesteld, dat er inderdaad 
P.B.O.-organisaties zijn. waar men 
niet met de fundamenten is begonnen, 
maar met het dak. Met andere woor
den dus: dat die zonder voldoende 
voorbereiding of misschien zelfs zonder 
dat daar d1·ingend behoefte aan be
stond, zijn opgericht. 

Dat men de P.B.O. zeker niet moet 
forceren, is een algemeen aanvaarde 
gedachte in de VVD. Wat de Telders
stichting daaTOver heeft geschreven, 
leeft sterk in onze gelederen. 

De heer Louwes heeft echte1· even
eens getracht aan te tonen, hoezeer 
juist het Landbouwschap op een orga
nisatorische ontwikkeling van meer 
dan een eeuw is gebaseerd. 

Ook het rapport van de Telders
stichting over de P.B.O., dat door de 
fervente voorstanders van de P.B.O.
gedachte vrij sterk is best1·eden en 
voor onze briefschrijvers in dit opzicht 
dus toch wel een onverdachte bron 
moet zijn, erkent de bijzondere positie 
van de landbouw in dit opzicht, waarin 
reeds tijdens de dertige1· jaren de 
grondslag is gelegd voor een publiek
rechtelijke opbouw van deze bedrijfs
tak. 

,,De instelling van een bedrijfschap 
voor de landbouw en van verschillende 

produktschappen in de agrarische sec
tor betekent dan ook in feite niets 
anders dan een bestendiging van de 
bestaande toestand", aldus genoemd 
rapport. 

Onzerzijds willen wij daar nog dit 
aan toevoegen. 

Geen enkele organisatie is feilloos, 
ook het Landbouwschap niet. Wij vin
den het voortreffelijk, dat degenen, die 
behoefte hadden hun hart daarover 
eens te luchten, dat de laatste tijd dan 
ook gedaan hebben in ons blad. 

Het heeft geen zin, bezwaren en 
spanningen met betrekking tot het 
Landbouwschap, die er stellig zijn, te 
verzwijgen. Het is beter, dat die nu en 
dan eens worden uitgesproken en dat 
dan degenen, tegen wie of wier orga
nisatie die bezwaren zijn gericht, daar 
hun (defensieve) mening en ervaring 
tegenover kunnen. plaatsen. 

Onder geestverwanten moet het mo
geHik zijn (en blijkt het gelukkig ook 
mogelijk), daarover in alle vriendschap 
van gedachten te wisselen. 

Men moet echter de redelijkheid in 
acht nemen. Het Landbouwschap is 
geen organisati.e, opgericht om de boe-
1'en nu eens flink te knechten. In 
tegendeel, het verricht taken, die het 
agrarische bestaan zeer ten goede ko
men en die, wanneer het Landbouw
schap niet bestond, door anderen tóch 
moesten worden verricht. 

Wat is opgebouwd, is erop ge1·icht, 
de boer een redelUk bestaan te ver
schaffen. Zou dit systeem wegvallen, 
dan zouden de boerenbedrijven bij 
honderdtallen worden geëxecuteerd 
omdat de boeren dan meedogenloos 
zouden z~jn overgeleverd aan de prij
zen van de wereldmarkt. 

Wie zich ve1·zet tegen betaling van 
de contributie voor het Landbouw
schap, behoort ook niet te willen pro
fi.teren van de p1·ijsgaranties, die de 
overheid geeft. 

Het gaat niet aan, zich over gemis 
aan vrUheid te beklagen ais men be
talen moet, doch de voordelen van het 
mede en in de eerste plaats dank zij 
de adviezen, de studies en de invloed 
van het georganiseerde agrarische be
d1·ijfsleven tot stand gebrachte stelsel 
'rustig te aanvaarden. 

De heer Louwes, die als vertrou
wensman uit de georganiseerde land~ 
bouw is voo1·tgekomen. is belast met 
de uitvoering van de besluiten van het 
Landbouwschap. 

Hem die toepassing te verwUten, 
lijkt ons even onredelijk als wanneer 
men een verkeersagent verwijten zou, 
dat hij het verkeer op bepaalde mo
menten en bepaalde plaatsen verplicht 
te stoppen. 

De automobilist, die dan niet kan 
doorrijden, wordt eveneens in zijn vrij
heid beperkt, maar de goede gang van 
zaken in zijn geheel wordt hierdoor 
bevo1·derd. 

In het jongste verleden is duid~lij.k 
genoeg gebleken, welke grote pnnct
piële verschillen er besta?-n tussen ~~ze 
voor ieder in het agransche bednJfs
leven geldende "verkeersregeling." ?P 
een aantal hoofdpunten en de ~o.ctalts
tische strevingen, waarvan 3utst de 
heer Louwes bij verschillende gelegen
heden zo duidelijk heeft aangetoond, 
dat zij zouden uitlopen op een sociali
satie van de landbouw. 

Zowel uit zijn betogen op onze land
bouw-congressen als uit zijn werk in 
de Eerste Kamer blijkt telkens weer, 
dat de heer Louwes in de agrarische 
sector de meest principiële tegenstan
der is van het socialisme. 

En wat nu zijn lidmaatschap dier 
Kamer betreft: Onze Kamerleden be
kleden m·ijwei allen belangrUke func
ties in het maatschappelijk leven. 
Voor het Eerste-Kamerlidmaatschap 
ligt het bovendien nog zo, dat dit, veel 
meer dan het Tweede-Kamerlidmaat
schap, een nevenfunctie is. De hoofd
werkzaamheid van haar leden ligt ei
deTs, op het bestuurlijke, economisc~e 
of maatschappelijke (sociale) terretn. 

Waarom nu juist het voorzitterschap 
van het Landbouwschap niet zou zijn 
te combineren met dat van de Eerste 
Kamer, is ons niet duidelijk. 

VOOR 5 GULDEN PER JAAR kunt u geen dagblad als de NRC lezen, dat uitmunt in parlementaire voorlichting en dat de algemene oriëntatie dient 
als geen enkel ander dagblad. 

V 0 0 R 5 GULDEN PER JAAR kunt u wèl kennis nemen van beschouwingen over maatschappelijke en politieke vraagstukken, op verschillende wijzen 

uitgaande van liberale beginselen. 

V 0 0 R 5 GULDEN PER JAAR kunt u ook op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het denken van de liberale academische generatie van vandaag, 
de liberale politici van morgen. 

Dat zijn de verdiensten van het tweemaandelijkse liberale studentenblad LIBERTAS, dat weliswaar uw NRC niet kan vervangen, maar dan ook slechts f 5,- per jaar 
kost, waarmee u bovendien het liberale denken in studentenkringen bevordert. 
Als u, liefst va~daag nog, f 5,- overmaakt op postrekening 13500 'aem. Giro A'dam voor rek.no. L-6254 van Libertas, Jan Luykenstraat 43, te Amsterdam, dan ontvangt 
U LIBER TA S ingaande het eerstvolgende nummer een jaar lang. 



Noordbrabantse activiteiten op onderwijsgebied 

vragen nogmaals de aandacht 

Is de noodsituatie Ln het Zuiden minder 
Er worden in het rapport "Maatregelen en voorzieningen ten behoeve van het gewoon 

lager onderwijs in Noord-Brabant" veel behartigenswaardige opmerkingen gemaakt, 
maar als men het geheel heeft gelezen, rijzen er toch wel enkele vragen! 

Ik heb eens nagegaan wat de samenstellers van dit rapport verwachten van de 
Brabantse onderwijzers. Dat is heel wat! 

In mijn vorige bijdrage heb ik al opgemerkt, dat de leerkrachten in dit gewest zeer 
geïnteresseerd zijn bij hun werk en daarvan herhaaldelijk blijk geven. Wanneer zij 
echter, net als ik heb gedaan, zich de moeite willen getroosten een rijtje te maken van 
wat in deze brochure wordt geacht te behoren tot de taak van een onderwijzer aan 
een lagere school, zullen ze mijn verzuchting stellig begrijpen. 

Eerlijk gezegd: ik vind het gehele ge
val wat pijnlijk voor mijn Brabantse col
lega's, die met het gros van de Neder
landse onderwijzers, dag in dag uit con
stateren, dat in de huidige omstandig
heden de schooltaak uitermate zwaar is. 

Talrijken zijn er niet meer tegen op
gewassen en moeten rust nemen. Het 
aantal gevallen van overspanning neemt 
toe. Misschien zou het zijn nut hebben 
eens te onderzoeken hoeveel onderwij
zers er momenteel "buiten gevecht" zijn 
gesteld. 

Nee, ik bedoel het heus, zoals het hier 
staat: "buiten gevecht", want, het is de 
laatste jaren niets minder dan een ge
vecht, dat de onderwijzers hebben te 
leveren tegen de overstelpende moeilijk
heden. 

Ik zal die hier niet opsommen: ik heb 
dat nu al sinds verscheidene jaren in dit 
orgaan gedaan. Maar dit wil ik er toch 
nog wel van zeggen: nimmer heeft men 
in de onderwijzerswereld zo vaak kun
ncil horen, dat het "plezier er af" is of 
dat men "er best uit zou willen stappen". 

Dergelijke verzuchtingen tekenen de 
situatie duidelijk. 

In het rapport stapelt men rustig de 
ene taak op de andere. Zeker, er wordt 
nergens iets gevraagd, dat de aandacht 
niet verdient. Alle activiteiten zijn be
langrijk genoeg en ik ben ervan over
tuigd, dat de Brabantse onderwijzers dit 
zelf ook wel weten. 

De adviezen en wenken van de sub
sectie zijn in geen enkel opzicht wereld
schokkend. Natuurlijk weten de Bra
bantse onderwijzers zeer wel, hoe be
langrijk huisbezoek is, hoe belangwek
kend het is de creativiteit van de kinde
ren tot haar recht te laten komen, hoe 
prijzenswaardig het is zwakke kinderen 
bij te werken, van hoeveel waarde het 
voor de kinderen kan zijn als de onder
wijzer zich bezighoudt met de kunstzin
nige vorming, met hen een schoolkrant 
samenstelt, hun films laat zien, hen naar 
de t.v. leert kijken, met hen tentoonstel
lingen inricht, jeugdconcerten bijwoont, 
toneelstukjes speelt, een goede school
bibliotheek exploiteert, hen stimuleert 
lid te worden van een jeugdvereniging 
en hen ten slotte ook nog het een en an
der bijbrengt op het gebied van lezen, 
schrijven, .rekenen, etc. 

Niet alleen orde-handhaver 
Maar ik heb zo de indruk, dat de Bra

bantse collega's ook weten, dat een et
maal slechts 24 uren heeft, waarvan een 
aantal bestemd is om te rusten teneinde 
overdag te kunnen werken, een aantal 
dient om de kinderen te onderwijzen en 
op te voeden en een aantal gebruikt mag 
worden om te studeren, primair om op 
de hoogte van het vak te blijven, in de 
tweede plaats om net als ieder ander iets 
te bereiken. 

Ik denk verder, dat mijn Brabantse 
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collega's evenals alle andere leerkrach
ten in Nederland, verlangend uitzien 
naar de dag, waarop zij niet meer als 
orde-handhaver voor een overbezette 
klasse staan, - of voor twee klassen, 
wanneer een collega ziek is en een plaats
vervanger nergens te vinden is - maar 
onderwijzer-opvoeder kunnen zijn. 

Of de ~ubsectie dan helemaal niet aan 
de hedendaagse moeilijkheden aandacht 
heeft geschonken? 0, jawel. Zo onder 
het hoofdstukje: doubleren, waarin wordt 
vastgesteld, dat bijna de helft van elke 
school-generatie, die het lager onderwijs 
volgt, een of meer malen doubleert. Dit 
doubleren, zeggen de samenstellers, zal 
tot redelijke proporties moeten worden 
teruggebracht. 

"Verbetering in deze situatie kan voor
al verwacht worden van het geven van 
gedifferentieerd onderwijs. Dit is echter 
bij de huidige bezetting der klassen zeer 
moeilijl' of vrijwel niet mogelijk. Daar
om zal zo spoedig als dit mogelijk is de 
leerlingenschaal moeten worden ver
laagd. Deze maatregel stuit echter mo
menteel niet alleen op financiële bezwa
ren, doch tevens op het bezwaar van het 
tekort aan onderwijzers. Daarom moet 
daarvan op dit moment worden afge
zien." 

Het klinkt nogal gematigd, al zal, dunkt 
mij, toch ook de commissie wel beseffen, 
dat juist deze moeilijkheden het gros der 
voorgestelde maatregelen en voorzienin
gen illusoir maken. 

Ik kan mij vergissen, maar het rapport 
wekt de indruk, dat de noodsituatie in 
het onderwijs aan de subsectie is ont
gaan of in Brabant veel minder ernstig 
is dan in andere delen van ons land. 

Sociaal-cultureel klimaat 

Een groot deel van het rapport wordt 
gewijd aan het sociaal-cultureel klimaat, 
dat, het onderzoek had dit uitgewezen, 
het onderwijs sterk blijkt te beïnvloeden. 

Terecht wordt opgemerkt, dat de be
ïnvloeding van het sociaal-cultureel kli
maat niet uitsluitend de taak van de 
school kan zijn. 

Niettemin: ook de lagere school kan op 
dit terrein heilzaam werk verrichten. Als 
middelen worden genoemd: creatieve 
vorming, kunstzinnige vorming, biblio
theekvoorziening, lichamelijke vorming, 
jeugdbeweging en jeugdorganisatie. De 
school kan hierbij betrokken zijn of sti
mulerend werken. De leerkrachten kun
nen een werkzaam aandeel hebben in de 
diverse activiteiten. 

Wat ik in dit alles mis is evenwel de 
aanduiding van de specifieke eisen, die 
stad en platteland op dit terrein stellen. 

Ik veronderstel, dat zulks nader aan 
de orde zal komen in de regionale sec
ties. De beïnvloeding van het sociaal
cultureel klimaat ten plattelande, zoda
nig, dat het karakter ervan niet verloren 
gaat, lijkt mij een zeer belangwekkende, 
maar tegelijkertijd enorm zware taak. 

Ik ben uiterste benieuwd, hoe men dat 
denkt te doen en welke ervaringen zullen 
worden opgedaan. 

Aandacht is geschonken aan het vraag
stuk school en huis. Noord-Brabant heeft 
nagenoeg alleen bijzondere scholen. 

Gebleken was, dat het instituut ouder-
commissies gesproken wordt over 
oudercomité's en ouderavonden nu 
niet bepaald in deze provincie floreert. 
De invloed der ouders is, uitgezonderd 
bij de prot. chr. scholen, niet groot. 

"Hoewel de wenselijkheid van de op
richting van oudercomité's op hoger ni
veau vrijwel nergens meer wordt bestre
den (!) laat de realisering van deze ge
dachte op vele. plaatsen en aan vele scho
len nog zeer te wensen over". 

Er is een wantrouwen om de ouders 
systematisch bij het onderwijs te be
trekken: zij zijn daartoe niet deskundig. 
Maar, terecht wordt dit onderstreept, het 
is nooit de bedoeling geweest de ouders 
zeggenschap te verlenen in zaken, die zij 
niet deskundig kunnen bekijken. 

Het gaat om het samenspel tussen 
school en huis, en daarvan kan nooit 
sprake zijn, als een der partijen buiten-

ernstig dan elders? 
gesloten blijft. "Het is daarom gewenst, 
dat zowel schoolbesturen als het onder
wijzend personeel meer ontvankelijk 
worden voor de goede werking die van 
de oudercomité's op het onderwijs uit
gaaL" 

Samenspel tussen school 
en huis 

Het lijkt mij, dat het wezenlijke pro
bleem hier niet scherp uit de verf komt. 
Ik meen nl. dat in het algemeen de on
derwijzers wel belang stellen in ouder
comité's, omdat zij nu eenmaal heel goed 
weten dat het samenspel tussen school 
en huis de taak in de school verlicht. 

Moeilijker lijkt mij de situatie: school
bestuur en oudercomité. Wanneer een 
schoolbestuur uit personen bestaat, die 
geen kinderen op de betreffende school 
hebben en het krijgt naast zich een 
oudercomité, bestaande uit personen met 
schoolgaande kinderen, liggen de moei
lijkheden voor de hand! 

Het rapport is wat zwevend ten aan
zien van dit probleem en zoekt de oplos
sing in het opnemen van enkele ouders 
in het schoolbestuur. 

Het pleidooi voor de instelling van 
oudercommissies kan ik dan ook niet 
bijster krachtig vinden. De door mij al 
vroeger gemaakte opmerking, dat in tal
rijke openbare scholen de invloed der 
ouders duidelijker aan de dag tréédt en 
kán treden, dan in menige bijzondere 
school, wordt hier niet weerlegd. Inte
gendeel! 

Toch geloof ik, dat ook in Brabant de 
ouders meer en .meer zullen aandringen 
op wat zeggenschap, als er ernst wordt 
gemaakt met de beïnvloeding van het 
sociaal-cultureel klimaat. En zeker, als 
de sociaal-pedagogische beïnvloeding 
vruchten gaat afwerpen. 

Deze sociaal-pedagogische activiteiten 
worden in het rapport betrekkelijk uit
voerig en vooral goed behandeld. 

J. VAN MOURIK. 

UIT DE PARTIJ 
Mr. H. van Riel 

sprak te Apeldoorn 
Op vrijdag 2 oktober 1959 sprak in de 

Bordelaise te Apeldoorn voor een be
hoorlijk gevulde zaal mr. H. van Riel, 
onder-voorzitter der Partij en fractie
voorzitter van de VVD in de Eerste Ka
mer. Spreker was er dankbaar voor eens 
door een afdelingsbestuur in de gelegen
heid te zijn gesteld een niet-politiek on
derwerp te kunnen behandelen. Het ging 
deze avond n.l. over het Nederlands bui
tenlands beleid in verleden en heden. 

Op de hem eigen grondige en onder
houdende wijze zette de heer Van Riel 
uiteen, hoe het buitenlands beleid van 
een land door de eeuwen heen deels aan 
bepaalde vrij onveranderlijke voorwaar
den blijft gehouden. Geografische lig
ging, bevolkingsaantal, rijkdom. Daar
naast werd stilgestaan bij de invloed die 
binnenlandse politieke verhoudingen, 
ook al tijdens de Republiek der Verenig
de Nederlanden, op het buitenlands be
leid des lands hebben gehad. 

Ook het ideëel element kreeg zijn 
plaats. Mr. Van Riel wees o.m. op de rol 
die Nederland, mede in eigen belang 
overigens, bij de internationale rechts
vorming heeft gespeeld, en op het feit, 
dat tijdens het bestaan der Republiek 
Nederland immer bereid is geweest zich 
stellig niet op de laatste plaats door het 
belang der ware gereformeerde religie, 
zoals dat toentertijd door de Staten werd 
aangevoeld, te laten leiden. 

Als specimen van het buitenlands be
leid van een klein land vertelde de heer 
Van Riel tenslotte het een een ander over 
onze politiek t.a.v. de Russisch-Japanse 
oorlog en in de jaren kort voor 1914. 

Na de pauze kwam, door een vraag van 
een der aanwezigen, Nieuw-Guinea in 
het centrum der belangstelling. 

De voorzitter van de afdeling Apel
doorn, de heer J. Kroes, sloot omstreeks 
10 uur met een opwekkend woord de 
vergadering, waar wij ook enkele aan
wezigen uit omliggende afdelingen op
merkten. 

Apeldoorn zette de· wintercampagne 
goed in! Deskundige voorlichting van de 
leden der afdelingen op allerlei gebied is 
ten behoeve van een gefundeerde opinie
vorming binnen de Partij meer dan ooit 
noodzakelijk. 

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

Onze iaarliikse conferentie 
17 en 18 oktober op de J>le!Rrsberg 

in Oosterbeek 

Een laatste herinnering hieraan. 
Op het ogenblik, dat wij dit 

schrijven, kunnen wij •t nog niet pre
cies weten, maar wij vermoeden, dat 
er nog wel een paar plaatsjes over 
zullen zijn voor haar, die vergaum 
zich op te geven. Doet U dat nu met
een. 

Alweer één 

Het seizoen is nauwelijks begon
nen, of er valt al weer een 

nieuwe plaatselijke vrouwengroep te 
vermelden nl. Veenendaal. 

Voorzitster is: mevr. E. M. C. Wild
bergh-Merhotten, Dr. Colijnstr. 30; 
secretaresse is: mevr: A. J. W. van 
Dellen-van der Ley, Dr. de Visser
str. 47. Wij wensen haar vcd succes 
toe. 

Ter navolging 

Van de vrouwengroep Schiedam 
kregen wij een jaarvcrslag van 

september 1958 tot september 1959. 
Het is een goed voorbeeld, hoe men, 
door het aangename met het nuttige 
te verenigen, met zo'n vrouwen
groep te werk kan gaan. Daarom ne
men wij er hier wat uit over: 
Oktober 1953: Bustocht naar de Beek

huizense bossen. In het restaurant 
lezing door de secretaresse aan de 
hand van de vragenlijsten en later 
verslag van de landelijke conferen
tie door de voorzitster. 

Een week later: deelgenomen aan een 
lunch van de Rotterdamse vrouwen
groep; na afloop politiek gesprek. 

November: bezoek aan Vredespaleis 
Maart: naar provinciale dag in Delft. 
April: naar Schiphol. 

Over al deze activiteiten schreef de 
secretaresse kleine berichtjes, die zij 
geplaatst kreeg in de plaatselijke bla
den, zodat de VVD telkens even de 
aandacht had. 

"Het lijkt niet veel, wat wc doen; 
het lijkt vooral zo weinig polilielc Het 
voornaamste is echter, de mc•nsen bij 
elkaar te krijgen, met ze te spreken 
en ze geleidelijk aan wat politiek bij 
te brengen. 

De VVD vergaderingen van de af
deling bijv. werden door meer dames 
bezocht dan vroeger. 

Door verhuizing naar Vlaardingen 
kon mevrouw Schade van Westrum 
niet langer een plaats bezetten in het 
Centraal Vrouwencomité Schiedam. 
Hiervoor vonden wij Mej. N. van 
Buysen bereid. 

Dit jaar was er in Schiedam polio
inenting op grote schaal. Vele VVD
dames waren daarbij ingeschal,eld. 

Bij collecten, bij de verzorging van 
vacantiegenoegens voor de jeugd, in 
besturen van liefdadige of gemeente
lijke instellingen, overal zijn de VVD 
vrouwelijke leden zeer gewaardeerde 
krachten. 

Mijns inziens worden ze meer en 
meer zich ervan bewust, dat ze een 
politieke taak hebben: dat ze VVD
ers zijn." 

Aldus de secretaresse, mevrouw 
A Moll-Lips, 

J. H.S. 

~-----------------
Kamercentrale Leeuwarden 

houdt iaarvergadering 
Het bestuur van de Kamercentrale 

kwam op donderdag 1 oktober bijeen om 
o.a. de agenda voor de a.s. jaarvcrgade
ring vast te stellen. 

Deze vergadering zal op zaterdag 31 
oktober des middags te 14 uur te Lceu 
warden worden gehouden, 

Met het oog op het stemrecht van de 
afgevaardigden is het nodig, dat de af
delingen hun financiële verplichtingen 
over 1959 hebben voldaan. De agend1\ 
wordt dezE'r dagen aan de afdelingen toe
gezonden. 
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verspilling 
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"Woudschoten" werd een volledig succes 
Levendige gedachtenwisse~ingen • IR een prettige sfeer 

De tweedaagse studieconferentie op Woud
schoten van de Vereniging van Staten

en Raadsleden van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie is in alle opzichten een volledig 
succes geworden. 

Daarover zal wel ieder, die haar van het 
begin tot het eind heeft meegemaakt, het 
eens zijn. 

Een succes in de eerste plaats wat de op
komst betreft. Er zullen zeker tweehonderd 
deelnemers (meer nog dan op de officiële 
lijst stonden vermeld) zijn geweest, die dus de 
moeite hebben genomen, naar het prachtig
maar voor velen toch ook wel ver weg -
gelegen Woudschoten te komen en bereid 
waren, hun weekend "op te offeren ·• voor 
gezamenlijke bespreking van niet zo gemakke
lijke onderwerpen van algemeen belang. 

Een succes vervolgens wat de sfeer betreft. 
Het was een ontmoeting van oude bekenden 
en een hoogst plezierige kennismaking met 
nieuwelingen in onze zo sterk uitgebreide kring 
van geestverwanten. 

Van die uitbreiding kon voorzitter Dett
meijer met grote voldoening gewagen, toen hij 
vaststelde, dat in het afgelopen jaar, dank zij 
de zo gunstige verkiezingen van 1958, het 
ledental der Vereniging van Staten- en Raads
leden met 350 tot totaal 905 leden was gestegen. 

Een wel zeer frappant gevolg van onze 
electorale vooruitgang, dat door· de speciale 
verwelkoming van het eerste V.V.D.-raadslid 
uit Roermond, de heer T. van Heeswijk, nog 
werd geaccentueerd. 

* * 

Bovenal echter werd Woudschoten. een 
succes door hetgeen geboden werd, zo

wel van achter de tafel als uit de zaal. 
Geboden werden in de eerste plaats inleidin

gen van twee van de meest prominente figuren 
üit de partij: prof. mr. P. J. Oud en mr. 
H. van Riel. 

Prof. Oud voelt zich weliswaar thuis in 
welhaast iedere materie, maar in de. theorie 
en de praktijk van het gemeenterecht is deze 
auteur van het standaardwerk over gemeente
recht, oud-burgemeester van Rotterdam en 
vroegere voorzitter van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten toch wel bij u i t
s te k deskundig. 

Men voelde dit ook duidelijk uit de wijze, 
waarop hij het toch niet zo eenvoudige onder
werp van de bovengemeentelijke organisatie 
en de bovengemeentelijke organen voor zijn toe
hoorders wist te behandelen. 

Het originele licht, dat mr. Van Riel, de 
ondervoorzitter van de partij, op onverschillig 
welk onderwerp, waarover hij het heeft, weet 

te werpen, heeft in en buiten de partij reeds 
een grote faam gekregen. 

Wie het genoegen heeft, een speech van de 
heer Van Riel tegemoet te mogen zien, weet, 
dat hij zeker geen verzameling van gemeen
plaatsen over zich heen zal h~ven laten gaan, 
maar iets van wezenlijk belang te horen krijgt, 
dat bovendien zijn toehoorders meestal ook 
tot zelf-denken aanzet. 

Zo was het ook zaterdagavond weer bij zijn 
inleiding over de ambtenaar, taak-analyse en 
merit-rating. 

* * 

Er is nog iets anders, dat ons zeer ver
heugd heeft. Zowel na de inleidingen 

als - uiteraard - in het bijzonder bij het 
forum-gesprek, werd zeer levendig en met volle 
overgave van gedachten gewisseld. 

Wat ons hierbij trof was de heldere wijze, 
waarop ook de overgrote meerderheid van 
onze liberale vertegenwoordigers in de lagere 
publiekrechtelijke lichamen, die hier meest 
aan het woord kwamen, hun gédachten weten 
te formuleren en naar voren te brengen. 

Dit bevestigde onze indruk, dat wij aller
minst ongerust behoeven te zijn, dat de kwali
teit van onze V.V.D.-vertegenwoordigers in 
deze lichamen aan de kwantiteit zou zijn ten 
offer gevallen. 

Ten slotte past een woord van bijzondere 

,.Een blik in de volle zaal". 

hulde en waardering voor de wijze, waarop ons 
Eerste-Kamerlid, en voorzitster van de cultu
rele commissie van onze partij, mevrouw dra. 
J. F. Schouwenaar-Franssen, de forum-discus-. 
sie heeft geleid. 

Met grote intelligentie, puntig en geestig, 
wist zij aan het wederzijdse gesprek leiding 
te geven. Haar slagvaardige opgewektheid 
schiep juist die sfeer, welke nodig is om een 
dergelijke gedachtenwisseling onder geestver
wanten serieus, maar zonder een anders 
spoedig tot verveling leidende zwaarwichtig· 
heid te voeren. 

Haar grapje: "Hij is de enige "Brandt", 
die ons uit de brand helpt", toen voor nader• 
gegevens weer naar de heer K. H. Brandt, 
directeur van het bureau voor Gemeentepolitiek 
van de Vereniging van Staten- en Raadsleden 
uit de V.V.D., kon worden verwezen, sloeg 
daverend in en was tegelijk een joyeuse hulde 
aan de voortreffelijke documentatie van de 
heer Brandt, welke nooit faalt en waarop onze 
plaatselijke bestuurders en vertegenwoordigers 
nimmer tevergeefs een beroep doen. 

Deze studie-conferentie op Woudschoten 
was, al met al, dus een ontmoeting in een geest, 
welke mocht worden verwacht voor een partij, 
die zo grote successen heeft geboekt en thans 
heeft zorg te dragen, dat de voedingsstoffen 
voor een voortgezette groei regelmatig en op 
tijd worden toegevoegd. 

A.W. A. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Mr. H. 
te 

van Riel sprak 
Veenendaal 

eerste staatkundige figuur des lands, en 
of deze wel uitmuntte op het punt per
soonsbeoordeling. 

Wil het grootse doel bereikt kunnen 
worden, en daar zullen wij liberalen al 
onze krachten voor geven, dan moeten 
de technische capaciteiten der ministers 
niet minder zijn dan die van de heren 
Drees, Suurhoff of Mansholt bijvoor
beeld. Succesvol regeren eist nu eenmaal 
niet alleen goede bedoelingen - daaraan 
twijfelt niemand - maar grote politieke 
vakkennis en, juist in de tegenwoordige 
tijd, grote beleidstechnische vermogens. 
In onze liberale ministers hebben wij vol 
vertrouwen. 

Op 7 oktober 1959 was in de grote zaal 
van het Ontspanningscentrum voor Be
jaarden in Veenendaal een flink aantal 
belangstellenden uit de plaats zelf, zo
lllede uit Scherpenzeel, Ede en Amers
foort opgekomen om te luisteren naar 
wat onze onder-voorzitter hen te ver
tellen had. 

Deze begon met zijn tochoorders er op 
te wijzen, dat men na de prachtige uit
llag van de in 1958 en 1959 gehouden ver
kiezingen de aandacht vooral niet mocht 
laten verslappen. De leidende confessio
nele politici moeten als goede democra
ten rekenen met de wijzigingen, die zich 
in de politieke wilsvorming van het Ne
derlandse volk voltrekken; het is daar
om wel grotendeels te danken aan de 
winst van de VVD, dat aan de samen
werking der rechtse partijen met de so
cialisten een eind is gekomen. Wil dit zo 
blijven, dan moet de groei van de VVD 
voortgaan. Ik hoop dat de kiezers van 
Veenendaal en Scherpenzeel Uwe acti
viteit met nieuwe winst zullen belonen, 
aldus spreker tot het bestuur. (Zoals 
bekend vinden in Veenendaal en Scher
penzeel verkiezingen plaats in verband 
met de grenswijziging die kort geleden 
afkwam). 

Mr. Van Riel vervolgde met het geven 
van een positieve schets van hetgeen het 
liberalisme op het ogenblik in Nederland 
wil bereilcen, niet zonder te waarschu
wen tegen negativisme. Ook make de 
liberaal het zich niet te makkelijk en 
formulere hij de politieke tegenstellingen 
zuiver. Dat de socialisten tegen de vrij
heid zijn of vóór het dirigisme is niet 
veel meer dan een versleten kreet. Het 
is niet aan de echte liberaal zich daar
van te bedienen. Hij omschrijft daarte
genover scherp welke inhoud wij aan het 
vrijheidsbeginsel willen geven, in posi
tieve zin, en vermeldt daarbij slechts zo 
nodig wat de verschillen met anderer 
interpretatie zijn. Voor wat het dirigis
me betreft geeft de liberaal aan tegen 
welke geestelijke achtergrond hij de be
grenzing van iedere ordening van boven
af· trekken wil. 

Als hèt grote probleem zag de heer Van 
Riel twee zaken. In de eerste plaats het 
door hem op economische gronden ver
wachte achterblijven van de kleine zelf
standigen en de gepensioneerden der 
particuliere bedrijven, en tenslotte de 
spaarders en lijfrenteniers, bij de algeme
ne welvaartsstijging. Progressief politiek 
denken moet zich thans, anders dan in 
het verleden, op deze mensen richten 
naar de mening van de inleider. 

Vervolgens de verdere integratie van 
de industrie-arbeider in de samenleving. 
Ook op dat punt ging de heer Van Riel 
dieper in, en hij wees o.m. op de nood
zaak de arbeider niet alleen financieel 
maar ook moreel sterker bij het wel en 
wee van de eigen onderneming te be
trekken. 

Tenslotte sprak Mr. Van Riel nog over 
de vrijere loonvorming, in beginsel door 
de liberalen zeer toe te .iuichen. Ieder 
anens immers heeft recht op het verkrij
gen en behouden van de volle tegen
waarde zijner economische prestatie. 
Vandaar ook onze aandrang om de pro
gressie van de inkomstenbelasting en de 
lUCcessiebelasting te verlagen. 

Wel moest spreker even attent maken 
C>P het feit, dat het doorvoeren van de 
vrijere loonpolitiek ingewikkeld en ge
f!ompliceerd is, en dat monetaire gevaren 
dreigen, voornamelijk ook door het sa
mengaan, in het systeem der regering, 
van vrijere loonvorming en overcompen
satie bij de huurverhoging; als het ware 
een algemene loonronde tussen de vrijere 
loonvorming door. 

De heer Van Riel, die van dit Kabinet 
op zichzelf grote verwachtingen heeft, en 
meent dat hier een bijzondere mogelijk
heid is geopend om voor het Nederlandse 
volk een niet-socialistische toekomst van 
voorspoed en gerechtigheid op te bou
wen, achtte zich gehouden de vraag te 

STALEN 
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stellen of de leiding bij de heer De 
Quay wel in voldoende sterke handen 
was, de minister-president gezien als 

Ten aanzien van de heer De Quay is 
nog geen gefundeerd oordeel mogelijk. 
Wij moeten rustig maar scherp waarne
men, aldus de heer Van Riel, en onder 
geen beding toelaten dat door technisch 
falen kansen die misschien maar één 
keer voorkomen worden gemist. Des te 
sterker men geporteerd is voor de geest 
waaruit het nieuwe Kabinet wil leven, 
des te hoger eis moet men stellen. 

Het nieuwe Kabinet staat los van de 
partijen. Voorlopig past ons constructief 
kritisch meedenken, en onder omstan
digheden waarschuwen, als hoofdzake
lijke bijdrage. Onze ministers hebben het 
voorrecht aan de directe opbouw dage
lijks mede te werken. 

Bij de benoeming van 
Staatssecretaris E. G. Stijkel 

Een van de eigenschappen, waarover 
een goed bestuurder moet beschikken, is 
de gave, juiste medewerkers op de juiste 
plaats te kiezen. 

Minister Korthals is naar algemeen 
oordeel in dat laatste uitstekend ge
slaagd door de heer E. G. Stijkel voor te 
dragen als staatssecretaris aan zijn De
partement van Verkeer en Waterstaat. 
Deze benoeming is thans inmiddels ge
schied, met ingang van 15 oktober. 

De heer Stijkel werd op 17 november 
1918 te Arnhem geboren en was van 1944 
tot 1946 werkzaam bij het Nederlands 
Economisch Instituut te Rotterdam. 
Daélrna werd hij wetenschappelijk mede-

Deze Burger 

werker van het Centraal Planbureau te 
's-Gravenhage. 

In 1948 ging hij over naar het bureau 
van de regeringscommissaris voor het 
Economisch Hulp-program. 

Twee jaar later trad hij op als chef 
van het kabinet van de voorzitter van 
de O.E.E.S., belast met de onderhande
lingen, welke geleid hebben tot de tot
standkoming van de Europese Betalings 
Unie. 

In de jaren 195:l tot 1958 was de heer 
Stijkel chef van het kabinet van de vice
president der Hoge Autoriteit van de 
K.S.G. te Luxemburg. In laatstgenoemd 
jaar ging hij tenslotte over naar de func-

heeft alles wat de Engelse verkiezingen betreft met de belangstelling 
die deze politieke gebeurtenis van de eerste mng verdiende, gevolgd. 

De libemlen van Jo Grimmond hebben het goed gedaan. Hun 
stemmental is mooi gestegen. Doch zij komen toch weer met hun zessen 
in het parlement terug. Als ik iets vind pleiten tegen het districten
stelsel en vóór het - overigens in 't geheel niet feilloze - stelsel der 
evenredige vertegenwoordiging, dan is het dit: dat het 't parlement 
geen zuivere afspiegeling doet zijn van de politieke situatie en dus: 
van de wil des volks. 

Een opvallend verschijnsel was. dat de polls, de politieke opinie
peilingen weer eens braaf hebben gefaald. Die voo1·spelden een nek
aan-nek-race tussen de Tory's en de Labour. Geen van hen heeft de 
uitslag benaderd. 

Een niet zo opvallend, want altijd zich herhalend verschijnsel, niet 
alleen in Engeland, doch ook bij ons en elders, was, dat alle drie 
partijleiders bij voorbaat ,,wisten", dat de wind in de zeilen van hun 
partij-scheepje blies. 

Nu begrijp ik heel wel, dat niemand mag verwachten, dat een pa1·tij
leider vóór de verkiezingsdag zal zeggen dat zijn paTtij zal veTlieze.n. 
Dit optimisme-van-hogeThand behóórt er nu eenmaal bij, maar dat het 
veel invloed heeft op de ik-weet-het-nog-nieters betwijfel ik. De 
gemiddelde kiezer is, geloof ik, niet zo dom, dat hij zich door dit 
kwasi-optimisme in een bepaalde 1·ichting laat leiden. Men kan het 
beter vóór zich houden en het electoraat niet met bakerpraatjes aan 
boord komen. 

De heer Gaitslcell heeft, ex professo, allerlei mogelijke argumenten 
genoemd voor het feit dat Labour de nederlaag heeft geleden. Het 
enige, of althans het belangrijkste juiste argument was daar niet bij: 
het feit dat de oorspronkelijke doelstellingen van het socialisme, voo1· 
een groot deel in ieder geval, b er e i kt zijn, zodat er niet heel veel 
meer over is om strijdlustigheid ten behoeve van het socialisme te 
rechtvaardigen. 

Dit is bij ons in Nederland evenzeer het geval. Wanneer de mens 
bezit wat hij begeert wordt hij ook in de letterlijke zin van dat 
woord ,,behoud"zuchtig. Alles heeft zijn tijd van bloei en van sterven; 
de bloemen, de bomen, de mensen en de politieke part~ien. Vooral 
geestdriftige partijgangers valt het moeilijk dit te geloven en te aan
vaarden. 

Alles kent zijn op- en z\in neeTgang. 
Dat die neergang van het socialisme duideli.ik is begonné'n is de 

stellige overt1ti ging van 
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Mevrouw 

B. Boon-v.d. Starp t 
Als wij alles wat Me\TOII w B. 

Boon-v. d. Starp in haar WNk
zaam leven voor de liberale g('dach
te heeft gedaan, zouden wi!lt'Jl op
sommen, dan zouden vele kolom
men nog niet voldoende zijn. Wij 
willen daarom volstaan met op de
ze plaats een eerbiedige nagr•dach
tcnis te wijden aan deze vrouw. die 
in de tijden, dat het zo m<JI'ilijk 
was de liberale gedachte ing;~J>g te 
doen vinden - in de jaren vont' de 
Tweede Wereldoorlog - met on
verflauwde energie en m<'t een 
nooit aflatend enthousiasm•· in 
honderden spreekbeurten de libe
rale gedachte heeft uitgedrag<'ll en 
gemaakt heeft, dat bij degenen. die 
haar hoorden spreken, opnieuw de 
geestdrift voor de door haar bele
den idealen ging leven. 

Zij heeft veel werk verricht voor 
het totstandkomen van het Drt'ssel
huysmonument te Den Haag. 

Als vrouw van de secretaris van 
de Vrijheidsbond, Mr. G. A. Hoon. 
heeft zij ook in de huiselijke ]<l'ing 
de lasten die dit secretariaatsschap 
met zich meebrengt, gedrag<'<l. 

Voor al datgene, wat zij g<•daan 
heeft, passen woorden van grote 
erkentelijkheid en dank. 

Zij ruste in vrede. 

tie, welke hij bekleedde tot het ogenblik, 
dat op hem een beroep werd ged<~<~n, zich 
voor de functie van staatssecretaris be
schikbaar te stellen. Hij werd toen n.l. 
directeur-generaal voor de industrie en 
economie bij de Euratom-commissie te 
Brussel. 

Dit wat de internationaal gerichte 
werkzaamheden van de nieuwe staats
secretaris betreft. 

De Nederlandse politiek is hen1 echter 
evenmin onbekend. 

In een interview, dat .,Het V<lli<'rland'' 
met hem had, vertelde de heer Stijkel 
zelf, dat minister Korthals en hij .,oude 
strijdmakkers"' zijn, zij het dan op <~nder 
terrein dan dat van Verkeer en Water
staat. 

Onze samen\verking - aldus dt\ nicU\\·e 
staatssecretaris - dateert uit d<' tijd on
middellijk na de tweede wer<'ldoorlog, 
toen de oude Liberale Staatspart ij werd 
gelikwideerd en in de plaats hi<'rvan tot 
oprichting van de Partij van de Vrijheid 
werd overgegaan. In die tijd hl'llhen we 
elkander regelmatig ontmoet "" goed 
leren kennen. 

Zelf was de heer Slijkel op d<il tijdstip 
lid van het hoofdbestuur van d<' Bond 
van Jong-Liberalen. Vrij snel werd hij 
ook, na de eerste na-oorlogse g•·meente
raadsverkiezingen van 1946, lid van de 
Goudse gemeenteraad. 

"Ik ben erg dankbaar geweest dat de 
politiek mij gelegenheid heeft gegeven 
lid van die gemeenteraad te zijn en daar 
ervaring op te doen, welke mij l<1it>r goed 
tepas is gekomen." 

Het is juist dat politieke leven, dat 
hem zoveel heeft geschonken en dat de 
heer Stijkel ertoe bewoog gehoor te geven 
aan het verzoek van de heer Korthals om 
voor deze Nederlandse functie zijn inte
ressante internationale werk in de steek 
te laten. 

"Ik ben met de partij meegegroeid en 
zij heeft mij op zeker tijdstip van m'n le
ven in 'n bescheiden functie veel gegeven. 
Dat schept verplichtingen", aldus onze 
geestverwant, die het volste vertrouwen 
heeft, dat hij tot een plezierige samen
werking met minister Korthals zal komen 

Het moet anderzijds voor minister 
Korthals, die met de zaken van zijn de
partement, het vice-premierschap en de 
aan deze laatste functie verbonden co
ordinerende werkzaamheden met betrek
king tot de West de handen vol moet 
hebben, een rustige gedachte zijn, dat hij 
een deel van zijn werk te zamen met een 
zo goede bekende en met een op het in
ternationale terrein zo ervaren man kan 
verrichten. 

Het internationale terrein, dat ook mi
nister Korthals zelf, voor zover het de 
"politieke landkaart" betreft, naar men 
weet trouwens allerminst vreemd is. 

De taak van de nieuwe staatssecreta
ris zal nog nader worden omschreven, 
maar het ligt voor de hand te verwach
ten, dat hij wel in het bijzonder zal 
worden belast met de internationale ver
voersvraagstukken, waaronder begrepen 
de Rijnvaartkwestie en het waterwegen
vraagstuk in het kader van de Benelux. 

Wij wensen de ons geestverwante 
staatssecretaris veel succes en ook veel 
persoonlijke voldoening in zijn verctnt
woordelijke werkkring. 

A.W. A. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

~J-an WEEK to.t WEEK 

I'ory-vreugd en Labour-leed 

De meerderheid van de conservatieven in het 
Britse Lagerhuis is door de jongste verkie~ 

zingen bijna verdubbeld. Bestond deze aanvanke~ 
lijk uit 56 stemmen, thans is zij uitgegroeid tot 102 
stemmen. Met andere woorden: in het nieuwe La~ 
gerhuis beschikken de Tories over 365 zetels te~ 
genover 338 in het oude. 

De socialisten gingen achteruit van 278 tot 258 
zetels en de liberalen wisten hun 6 zetels te be
houden. 

Dit is de betekenis van de verrassende uitsla~ 
gen van de pariemeuts verkiezingen in het oude 
Albion. 

Eeu spectaculaire verschuiving inderdaad, die 
zowel nationaal als internationaal belangrijke po
litieke gevolgen zal hebben. 

Maar is deze uitslag nu werkelijk zo spectacu
lair? Gezien binnen het kader van het Engeise 
kiesstelsel inderdaad. 

Beschouwt men echter de uitslagen tegen de 
achtergrond van ons eigen kiesstelsel van de 
evenredige vertegenwoordiging, dan blijkt die uit~ 
slag toch minder spectaculair te zijn. 

Bezien wij de stemmencijfers dan blijkt, dat op 
Labour 12.2 miljoen stemmen zijn uitgebracht en 
op de conservatieven 13.7 miljoen. Aldus bezien 
ontloop de aanhang van beide partijen elkaar niet 
veel. 

Projecteert men ons kiesstelsel op het stabiele 
zeteltal van de Britse liberalen, dan komt men tot 
nog merkwaardiger conclusies. Immers, de libe
ralen behielden. hun zes zetels, doch boekten een 
aanzienlijke stemmenwinst. 

Zij kregen n.l. ruim anderhalf miljoen stem~ 

men. Dat betekent een verdubbeling in vergelij
king met de verkiezingen van 1955. 

Waarmee we maar willen zeggen, dat naar Ne
derlandse maatstaven gemeten, de Engelse ver
kiezingsuitslagen een vertekend beeld geven en 
geen nauwgezette weerspiegeling vormen van het 
politieke oordeel van het Britse volk. 

Cliché' s en toch winst 

Dat men met laatdunkende uitlatingen de fei~ 
t~n niet kan veranderen, bleek vorige 

week tijdens de Britse verkiezingsstrijd. De Lon~ 
dense correspondent van Het Vrije Volk meldde 
aan zijn blad, dat in het Britse parlement en in de 
verkiezingsstrijd de regering altijd het laatste 
woord heeft en zodoende de Britse premier Mac
Millan als laatste spreker in de verkiezingscam~ 
pagne voor de Britse televisie kon verschijnen. 

Veel goeds wist de correspondent van l'viac~ 
Millan' s rede niet te vertellen. 

Volgens hem beperkte de Britse premier zich 
tot een herhaling van .. alle vanouds bàende con~ 
servatieve cliché's". 

Niettemin: die oude cliché' s, hebben een La~ 
bournederlaag niet kunnen verhinderen. 

Opnieuw een bewijs, dat men ook in de politiek 
de dag niet moet prijzen voordat de avond is ge
vallen. Met dergelijke opgeblazen en denigreren
de uitlatingen maakt men zich alleen maar be
lachelijk. 

Troonrede met kortere zinnen 

I n het voorlopig verslag op de begroting van 
Algemene Zaken hebben Kamerleden de 

wens te kennen gegeven, de Troonrede in het 
vervolg uit kortere zinnen samen te stellen dan 
voorheen gebruikelijk. Zij betogen, dat vooral de 
uitzending der Troonrede door radio en televisie 
het gebruik van kortere zinnen wenselijk maakt. 

Een wens, die ons zeker redelijk voorkomt. Wil 
men de band tussen kiezer en parlement verste~ 
vigen, dan is het een eerste vereiste, dat er in een 
zo eenvoudig mogelijke taal wordt gesproken, die 
door iedereen wordt verstaan. Dit klemt des te 

meer, omdat de politieke vraagstukken van deze 
tijd steeds ingewikkelder worden. 

Een duidelijker en bondiger taalgebruik lijkt 
ons daarom de aangewezen weg om parlement en 
volk nader tot elkaar te brengen. De democratie 
kan er in zijn praktische uitwerking slechts mee 
worden gediend. 

Lintjes 

Een andere vraag van Kamerleden heeft be
trekking op het uitreiken van Koninklijke 

onderscheidingen. 
De vragenstellers geven in- feite de regering in 

overweging, bij het uitreiken van lintjes minder te 
letten op aantallen dienstjaren als wel op wezen
lijke verdiensten. 

Ook ten aanzien- van deze suggestie menen we 
positief te moeten reageren. 

Te veel mist men bij het verlenen van onder
scheidingen het spontane element d.w.z. dat de 
verdienste te veel wordt gekoppeld aan jarenlan
ge werkzaamheden, aan rangen en standen en aan 
leeftijd. 

Te veel ook zijn de onderscheidingen gebonden 
aan een strak opgesteld schema, waarbij de ver
lening als het ware automatisch volgt. 

Een ander, nogmaals, spontaner gebruik zou de 
waarde dezer onderscheidingen inderdaad belang
rijk doen toenemen. 

Waarlijkeverdienste is niet altijd een zaak van 
zo of zo lang te hebben "meegelopen", doch geldt 
veeleer een daad als zodanig, die voor de maat~ 
schappij van betekenis kan zijn. 

Het doorbreken van een zekere starheid in deze 
lijkt ons daarom bevorderlijk om de term .,lintjes
regen" op een meer praktische en meer sympa
thieke wijze te interpreteren. 

Gelukkige 'Weerklank 
tegen verspilling 

Op deze plaats hebben wij de laatste weken 
meermalen geageerd tegen de_ ergelijke 

verspilling aan geld en energie bij de Kolen en 
Staalgemeenschap, zoals die onlangs aan het licht 
is getreden. 

Wij spraken daarbij enige malen de wens uit, 
dat ook onze regering haar stem hiertegen zou 
verheffen en werkzaam zou zijn iets positiefs te 
doen tegen deze funeste gang van zaken. 

De lezer zal zich herinneren, dat het hier met 
name ging om het opzienbare rapport-Vaes. 

Het zal velen met ons deugd hebben gedaan, 
dat premier prof. De Quay bij de Algemene Be~ 
schouwingen in de Tweede Kamer heeft ver
klaard, dat de regering alles zal doen om te 
bevorderen, dat een herhaling van de in het rap
port-V aes gesignaleerde misstanden zal worden 
voorkomen. 

Naar de Volkskrant in dit verband weet te mel
den, zal de Hoge Autoriteit van de Europese Ge~ 
meenschap voor Kolen en Staal verdere maatre
gelen nemen om verspilling en verkwisting in het 
apparaat van de gemeenschap te voorkomen. 

Binnen een half jaar zal het Europese parle
ment worden ingelicht over wat is gedaan. 

De Nederlandse regering, aldus luidt het he~ 
richt verder, is zeer verontrust door het rapport 
Vaes. Zij zal de kwestie aan de orde stellen in de 
Europese raad van ministers om herhaling te 
voorkomen. 

Inmiddels, aldus de Volkskrant, is reeds het 
een en ander gebeurd. Prof. De Quay suggereer~ 
de, dat ook het Europese parlement zich met de 
kwestie zou kunnen bezighouden. Dit is reeds in 
juni 'geschied. 

Het Europese parlement heeft de wens uitge
sproken, dat de rapporten van de onafhankelijke 
door de Hoge Autoriteit aangestelde "financiële 
commissaris" - dat is prof. Vaes - beknopter 
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en overzichtelijker zullen worden, zodat zij bevat~ 
telijker worden voor de parlementsleden en ge~ 
makkelijker dan nu in de publiciteit zullen komen. 

De hoge autoriteit werd uitgenodigd maatrege~ 
len te nemen om de spaarzaamheid te bevorderen, 
minder aanleiding te geven tot kritiek en te rap
porteren aan de bevoegde commissies van het 
Europese parlement over de genomen maatrege~ 
!en. 

Nogmaals, wij kunnen ons over deze berichten 
slechts verheugen. Er blijkt uit, dat de openbare 
kritiek in deze niet tevergeefs is geuit. 

Niettemin zullen we waakzaam moeten blijven. 

Zaanse KVP verontrust 

Naar het Algemeen Dagblad weet te melden. 
heeft de heer M. Klitzie, voorzitter v;ut 

de afdeling Zaandam van de KVP op een leden~ 
vergadering gezegd, dat velen binnen de KVP 
met grote zorg de liberale koers van het kabi~et 
gadeslaan. 

De vergadering achtte het voorts onjuist, dat 
de voorzitter van de Partij, mr. Van Doorn, te~ 

vens Kamerlid is. 
Voor lagere functionarissen van de KVP acht 

het h'bofdbestuur, aldus het bericht, een combina~ 
tie van het Kamerlidmaatschap onverenigbaar. 

De afdeling meende, dat dit dan zeker moet 
gelden voor de gehonoreerde partijvoorzitter, die 
aan zijn eigen taak genoeg werk heeft. Het afde~ 
lingsbestuur zal deze mening in het kringbestuur 
bespreken. 

Tot zover het bericht uit het Algemeen Dag~ 
blad. 

Wij achten deze ,.oppositie" nogal vreemdsoor
tig en wij willen ons van nader commentaar maar 
onthouden. Het bericht als zodanig aan onze Ie~ 
zers evenwel niet. 

"Kortzichtigheid" 

W ij hebben reeds eerder geconstateerd, dat, 
nu de PvdA in de oppositie is, Het Vrije 

Volk zijn "strijdbare" toon aanmerkelijk heeft 
verscherpt. Daar zou niets tegen zijn, indien het 
niveau niet tot een zeer bedenkelijk peil afzakte. 

De hoofdredactie schijnt dat niet te de~ 

ren. Dit blijkt overduidelijk uit de inhoud van het 
blad, dat de toon van de vroegere SDAP-propa~ 
ganda al aardig te pakken krijgt. 

Ook ten aanzien van haar toegestuurde inge~ 
zonden stukken is de hoofdredactie bepaald niet 
kritisch en zij publiceert ze zonder commentaar, 
ongeacht het feit, dat deze bijdragen van het zui~ 
verste demagogische water zijn. 

Ziehier een fraai voorbeeld. Onder het op~ 

schrift "Kortzichtigheid" laat zij een zeker heer 
J. van Rijssel te Vlissingen aan het woord, die het 
navolgende fraais aan het papier toevertrouwde. 

Meneer Van Rijssel schrijft dan als volgt: 
"Het roer moet om", zou dan de leuze zijn van 

de huidige regering, die in wezen regeringsschuw 
is en gespeend van elke ruime toekomstvisie. Laat 
onze moderne beweging de regering kort en goed 
te verstaan geven, dat zij met een openlijke of ver
kapte reactionaire politiek de ongewilde vijfde co
lonne van het Kremlin is. 

Terwijl de zich democratisch noemende wereld 
zich een mobiele apparatuur heeft geschapen ont 
onze nog lang niet volkomen democratie en onze 
nog maar schuchtere cultuur te beveiligen tegea 
mogelijke agressie, maakt het (denkend) deel der 
natie zich in een ontstellende kortzichtigheid vol
gens een primitief klasse-instinct op, datgene aan 
de tegenstander uit te leveren, waarvan het zich 
de hoeder bij uitstek waant". 

Tot zover de socialistische ingezonden-stukken
schrijver. 

De hoofdredactie van het Vrije Volk laat dit 
alles zonder enig commentaar in haar .,democra~ 
tisch socialistisch dagblad" opnemen. 

Duitse bezetting en Hongarije zijn kennelijk als 
diepe ervaringsfeiten aan haar voorbijgegaan. 
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MELKOVERVLOED WERD 
MELKSCHAARSTE 

Waarschuwing aan al te ijverige plannenmakers 
Terwijl Nederlaml vorig jaar zo onge,eer in de melk verdronk en de verwijten niet 

van de lucht waren, dat de boeren er maar op los produceerden, verl<eren we op het 
ogenblik in een toestand van melkschaarste, hoewel de produktie over 1959 tot nu 
toe omstreeks 2% groter is geweest dan in hetzelfde tijdvak van 1958. 

de prijsgarantie voor 5 miljard kg, m"lk 
kan worden verwacht. Deze prijs werd 
nl. berekend op omstreeks 27 cent. 

Dit feit illustreert afdoende welke 
enorme spanning er tussen marktwaarde 
van de melk en garantieprijs was ont
staan. 

den. die niet of nauwelijks door de men.'! 
zijn te regelen. 

Zelfs de omvang van de vr:u:g is on
voorspelbaar en om deze reden lijkt net 
verstandiger de produktiviteit van onze 
veehouderij niet kunstmatig aan te tas
ten. doch in de eerste plaats te streven 
naar een rationele produktie>, teneinde 
de produktiviteit van de arb<>icl zo hoog 
mogelijk op te voeren. 

Waren de prognoses van vorig jaar juist geweest, dan hadden de afzetmoeilijlrheden 
op het ogenblik die van 1957 en 1958 in de schaduw moeten stellen. Het regendeel is 
het geval: de vraag is ongekend groot en overtreft het aanbod, l'en situatil', die 
onvermijdelijk tot scherpe prijsstijgingen moest leiden. 

Uit de huidige schaarstetoestand mag 
men niet afleiden, dat een blijvl'nde sa
nering van de zuivelmarkt is verkregen. 
Slechts is tijdelijk het bedrag, tlat de re
gering moet overbruggen kleiner gewor
den. 

Een afdoende verklaring van deze ge
wijzigde verhouding tussen vraag en 
aanbod is nog niet gegeven. al is het dui
delijk, dat het geforceerd opruimen van 
voorraden in de periode van 1 juli 1958 
tot aan het begin van de grote produk
tie van dit jaar zodanig .schoon schip 
heeft gemaakt, dat de nieuwe produktie 
een grage markt vond. 

Deze .situatie trad met verscherpte 
duidelijkheid naar voren onder invloed 
van de droogt<', die steeds abnormaler 
afmetingen ging aannemen en die mo
menteel voor vele zandbocren het kar'lk
ter van een ramp heeft gekregen. 

Deze zelfde droogte teistert het groot
ste deel van Frankrijk, België en de 
noordelijke helft van West-Duitsland, 
terwijl ook Denemarken, Noorwegen en 
Zweden van een tekort aan regen heb
ben te lijden. Daarentegen is de regen
val overvloedig geweest in Zuid-Duits
land, in Oostenrijk en sommige delen van 
Italië. 

In ons eig<>n land hebben vele laag
&"elegen delen maandenlang geprofiteerd 
van de droogte en de warmte, die juist 
voor vochtige grond bijzondm· gunstig 
waren. Bovendien is in de voorzomer 
veel uitstekend hooi gewonnen, Deze 
•treken hebben zelfs thans nog een 

•elkaanvoer, die iets groter is dan een 
)aar geleden, 

De droogte-gevoelige zandgronden, zo
als de Peel, de Veluwe en mid•Jcn-Dren
te zijn daarentegcn zwaar getroffen en 
t:ien hun positie nog van dag tot dA-g 
verslechteren. 

Aanzienlijke veranderingen 

Mede onder ;nvloed van de boterafzet
moeilUkheden van vorig jaar en tevens 
doordat er dit voorjaar opnieuw vraag 
was naar volle melkpoeder, h<'eft de 
melkbestemming aanzienlijke verande
ringen ondergaan. 

De botorproduktie bedraagt tot nu toe 
niet meer d~n 80 % van vorig jaar. de 
poederproduktie 95%*), terwijl de kaas
produktie met 9% steeg en die van con. 
dens met 23 %. Zonder twijfel is het her
stel van de conjunctuur na de. lichte de
pressie van 1957/58 een der belangrijkste 
oorzaken geweest van de grotere vraag 
naar laatstgenoemde produkten. 

De vraag naar consumptiemelk bleef 
in ons eigen land nagenoeg gelijk, maar 
schijnt in enkele andere West-Europese 
landen, waar doorgaans weinig melk 
wordt gedronken, niet onaanzienlijk te 
zijn gestegen. 

Het meest merkwaardige van het ver
loop van de zuivelmarkt in 19.59 is ge
weest, dat de geleidelijk oplopende prij· 
zen geen vermindering van het verbruik 

Centrale Haarlem vergadert 

Op maandag 26 dezes om 20.15 Ullr, zal 
een vergadering worden gehouden van ûe 
Centrale Haarlem in het Victoria Hotel 
te Amsterdam. 

hebben veroorzaakt. behalve dat de 
scherpe prijsstijgingen van de :aat.ste 6 
weken het binnenlands verbruik van de 
boter hebben doen verminderen. Tot nu 
toe .staat echter een prijsstijging van om. 
streç,ks 40% tegenover een vcrbruilts
daling van 15 %. 

Zonder twUfel is het aanhouden van 
de droogte er de oorzaak van, dat juist 
de laatste weken de prijzen van boter, 
kaas en melkpoeder zo snel omhoog lo
pen. Hierdoor is de zuivelwaarde van de 
melk thans gestegen tot 26 1h cent per 
kg .. waarmee echter nog niet de prijs is 
b0rcikt, die gem i d de 1 d op grond van 

Vooruitzichten onzeker 

Niemand kan voorspellen hoe het ver
dere verloop van de zuivelmarkt zal zijn. 
al is het waarschijnlijk te aéhten, dat de 
schaarste en de hoge prijzen minstens 
zullen voortduren tot a.s. voorjaar. 

De enige les, die men hieruit kan trek
ken is, dat de agrarische produktie en 
samenhangend daarmee de ?"grarlsche 
prijzen, sterk onderhevig zijn aan invloe. 

Voor een straffe J:"eleide economie leent 
zich de melkproduktie wel bijzonder 
slecht. Dit moge een waarschuwing zijn 
aan al te ijverige plannenmakers en een 
beteugeling voor de typisch Nederlandse 
neiging om zich teveel met df' pl·oduktie
regeling te bemoeien. 

Wassenaar. C. F. R. 

*) Bij geringere boterproduktie komt 
ook minder ondermelk voor d•· poeder
fabricage ter beschikking. 
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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, 

'e-Grav~>nhage (telefoon 111 768). 
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················································································································~·········· i • 
: De belangstelling van de overheid Daarna werd de modelwoning be- i 
• blijkt o.a. uit de voorzieningen voor zichtigd. • 
~ de woningwet- en premiebouw. Bij Bij de beoordeling moet rekening •i 
::. de toewijzing aan de gemeente geldt worden gehouden met de zeer spe- i 

tegenwoordig, dat twee eenpersoons ciale bestemming, d.w.z. alleenstaan-
woningen mogen tellen als één gezins- den uit de zg. middengroepen - zij ! woning. Spreker toonde zich voor- die (nog) niet over een maximum sa- i 

: stander van het gemengd wonen te· laris of eigen kapitaaltje beschikken 
; genover het samenbrengen van al- om een flatje te kopen. f 
:::: leenstaanden in grote complexen. Al De huurprijs zou dan ook niet te I 

te duidelijke groepsvorming leidt tot hoog mogen zijn en daarvoor moest 
isolatie, tot schade van de groep en een werkeliJ'ke woning beschikbaar Copie voor dese rubriek te senden noor: t ·· van de maa schapplJ, worden gesteld en niet, zoals de toe-

Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander- Kleine blokjes tussen gebouwen lichting van het Bouwcentrum het 
atroot 16, Hoorlem. met gezinswoningen of eenmansflatjes uitdrukt, een handige woon- slaap-! ondergebracht in gebouwen met gro- kamer in een jeugdhotel of pension en f 

f tere flats verdienen z.i. dus de voor- ook geen verkleinde uitgave van een ; 
: HET .. HUIS VOOR EEN", keur. Behalve, dat de belangen van de gezinshuis. Als resultaat van de di- f 
i een interessante expositie grote groep alleenstaanden met dit verse landelijk en plaatselijk gehou- i' 
i 

soort woningen gediend worden, hoopt den enquêtes naar de wensen der toe- • .. 

O
nder bovenstaande benaming men ook op een doorstroming van de komstige bewoners, is men gekomen 
werd op 6 oktoboo: in het zg. onderbezette huizen en dus een be- tot een eenkamerwoning met eethoek 

• Bouwcentrum te Rotterdam een ex- tere verdeling van de woonruimte. en slaapnis, een volledige keuken, • 

i Persoonlijk meen ik, dat men zich door 'n schuifdeur gescheiden van de :. positie van een modelwoning voor al-
• hier niet te veel van moet voorstel- eethoek, en gecombineerde douche- • leenstaanden geopend. • 
: De uitnodiging, die wij hiervoor ont- lcn. Wie zelfs naar eigen inzicht te toiletruimte. Het geheel binnen een ~ 
f vingen, gaven wij aan een onzer Ie- ruim woont, zal toch niet gauw over- oppervlakte van 5 x 8 meter. 
Î den, die zelf alleen woont, mej. A. gaan tot een beknoptheid als hier In de keuken is plaats ·voor een . 
f G. Kuipers te Den Haag. wordt geboden. gasfornuis en ijskastje en op de gale- t 
: Hier volgt haar verslag: rij komt een kast uit voor vuilnisem- i 
Î Het Bouwcentrum gaf hiermee ge- Geslaagde enquête mer, gas- water· en electriciteitsme- i 
i
• volg aan een opdracht van het Mini- ters en leveranciers. :• 

sterie van Volkshuisvesting en Bouw- Vervolgens sprak mej. A. H. B. van De was. en toiletruimte is ruim en 
• nijverheid. Er werd een werkgroep der Ent als voorzitster van de lande- zeer praktisch. De bergruimte voldoet : 
Îf samengesteld waarin, behalve het lijke Commissie Woongelegenheid al· aan de richlijnen van de Studieraad I 

Bouwcentrum, vertegenwoordigd wa· leenstaande vrouwen. Zij vertelde "Functionele grondslagen voor de 
d N t w · d d Al van de door deze commissie gehou-

·~ Bren e ~ : Aomntgrada ' de N gd. den enquête, resulterende in een Woning··. i. ouwveremgmg ms er am, e e . • 
Huishoudraad, de Centr. Directie van eindrapport, dat met een request op I k 

: de Volkshuisvesting en Bouwnijver- 12 juli 1957 aan de minister werd over- Huisvrouwe ij oog i 
•. he1'd, de st1'chting Landbouwhuishoud- handigd en zij constateerde met grote • · d t · k t d Met een huisvrouwelijk oog beke- • •i kundig Onderzoek en de B.N.A. Bo- voldoemng, a de Ult oms en van e 1 •!:· •t d b t ken, lijken de legkasten zeker vo • 

Velldl·en verleenden nog een paar ar·- enque e een van e ases vorm , d 
h t d ·t doende, maar de hanggelegenhei •i chitecten hun medewerking. waarvan bij et on werpen van 1 t 

nieuwe woningtype is uitgegaan. leek mij althans berekend op een wel •. 
• 1 t 1 d t 1· ht' zeer ,,functionele" garderobe. Iedere • • H • · • Tens ot e vo g e een oe 1c mg ::. 
: UISVesftng voor door een van de architecten over woning bezit een stookplaats (olie· •. 
• alleenstaanden de technische en praktische kanten stook). In het onderhuis zijn behalve : 

I
• van het ontwerp, dat het goedkoopst centrale olievoorziening, bergruimten ·~;~·, 

Bij de opening sprak ir. J. van Et- uitvoerbaar is in kleine blokjes van voor fietsen, kisten, e.d. 
tinger, directeur van het Bouwcen· drie woonlagen( geen lift nodig) en Al met al een verantwoord pro-

i trum, een welkomstwoord waarna ir. in galer.ijbouw. In blokjes van 12 of tbtype van een "huis voor één", dat 1'. 
H. M. Buskens, directeur-generaal van 15 woningen wordt de huurprijs ge. op bescheiden basis, door goede ruim-

I 
de Volkshuisvesting en Bouwnijver· schat op ca. f 60 per maand bij wo- teverdeling en vele met zeer vele zorg 
held een overzicht gaf van de proble· ningwetbouw en op ca. f 83 biJ' pre· uitgedachte details die vaak van spe- J 

.•. 
: 

.:,· men rondom de huisvesting van al• miebouw. Hierbij is uitgegaan van de ciaal vrouwelijk zorg getuigen, een j.:. 
leenstaanden niet alleen uit praktisch, prijzen in de grote steden in het wes- vreugde voor velen kan zijn. 
maar ook uit sociologisch oogpunt. ten. A. G. K. . ......................................................................................................................... . 
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Socialisme van het N. V. V. leidt tot 

merkwaardige • consequenties 

LEIDERS IN EEN MOEILIJKE POSITIE 

(van onze sociale medewerker) 

o11 gezette tijden komen leiders van de Partij van de Arbeid en van het N.V.V., 
het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, met een beschouwing over (le ver
houding van beide organisaties op het tapijt. Enige weken gele(len nog wees de heer 
E. A. Vermeer, voorzitter van de Partij van de Arbeid er op, dat er geen fornwle 

band is, maar dat er wel nauwe personele betrekkingen bestaan. 
Tijdens een interview met de nieuwe voorzitter van ltet N.v.v., drs. D. ltoemers 

stelde een redacteur van Het Handelsblad <lt' "misschien vrePnHle vraag: in hoPw•rrP 

is het N.V.V. socialistisch?". 

De heer Roemers zeide daarop: het 
etiket vind ik niet belangrijk, wie met 
ons beleid instemt kan toetreden, ook 
als hij zich niet als socialist beschouwt. 
De heer Roemers zeide, dat hij persoon
lijk niet hecht aan het adjectief socialis
tisch, maar dat daarover in het NVV 
ook wel anders wordt gedacht. 

Op de vraag of ooit leden van andere 
partijen in het bestuur van het NVV: 
zouden kunnen komen, zeide de heer 
Roemers: ik ziet het niet, al is het ook 
weer niet bij voorbaat uitgesloten. Maar 
ik kan me niet voorstellen, dat iemand 
het zou kunnen opbrengen. Van welke 
partij zou dat moeten zijn? 

Zowel uit wat de heer Vermeer als uit 
hetgeen de heer Roemers zei, proeft men 
duidelijk twee smaken. Ten eerste laten 
de heren er wel geen twij.fel over be
staan, dat er een geestelijke verwant
schap tussen beide organisaties bestaat 
en ten tweede blijkt er een grote aarze
ling te zijn om dat duidelijk in het licht 
te stellen. Het is overigens niet juist, dat 
er geen formele band tussen de beide 
organisaties bestaat, want de N.V. Arbei
derspers, het machtige propagandistische 
bolwerk op het Hekelveld te Amsterdam 
is voor de helft eigendom van het NVV 
en voor de andere helft van de Partij van 
de Arbeid. 

Het is zeker de moeite waard voor een 
liberaal aan de verhouding tussen beide 
organisaties eens wat meer aandacht te 
schenken. 

Voor de oorlog leek het een vanzelf
sprekende zaak, dat SDAP en NVV loten 
van één socialistische stam waren. Na de 
bevrijding toen de Partij van de Arbeid 
werd opgericht, bleek er in beide groe
pen een sterk streven te zijn, gescheiden 
op te trekken. 

Bestuur en leden 
Waar we echter wel zeer aan twijfe

len is, of deze natuurlijke toenadering 
·wel een gelukkige oplossing is. Letten 
we eerst op het feit, dat de besturen van 
het NVV en van de aangesloten bonden 
in overgrote meerderheid gevormd wor
den door actieve socialisten. Daar staat 
echter tegenover, dat lang niet alle Ie~ 
den van het NVV socialisten zijn. 

Nemen we de grote ambtenarenbond, 
de Abva als voorbeeld, verder de bonden 
met kantoorpersoneel. Men heeft in dit 
verband wel eens opgemerkt, dat het 
misschien wel juist is, dat lang niet alle 
leden van het NVV eigenlijk van de bi.i 
het NVV aangesloten bonden, socialisten 
zijn, maar dat het toch wel waarschijn
lijk zou zijn, dat het overgrote deel in 
ieder geval stemt op de Partij van de 
Arbeid, sympatiserend dus. 

We menen, dat deze opvatting hoe lan
ger hoe minder houdbaar is geworden, 
getuige het feit van de groeiende aan
hang welke de VVD vindt in de arbei
derskringen, een verschijnsel, del! wel 
zeer duidelijk aan de dag is getreden bij 
de verkiezingen in 1956. 

Zo heeft de socialistische statisticus dr. 
Van Braam in het tijdschrift Socialisme 
en Democratie aangetoond, dat de groei 
van de VVD sinds 1946 het sterkst is ge
weest in de arbeiderswijken. In de arbei
derswijken bestond het kiezerskorps van 
de VVD in 1956 voor ongeveer % uit 
"nieuwe stemmen", in de gemengde wij
ken voor ruim de helft en in de wijken 
van de beter gesitueerden voor ongeveer 
40 11/o. 

Daarom mogen we aannemen, dat een 
niet onaanzienlijk aantal arbeiders die 
lid zijn van het NVV, liberaal hebben 
gestemd. Dit is een niet onbelangrijk 
feit. Wel zeide de heer Roemers, men 
behoeft geen socialist te zijn om bij ons 
te kunnen komen, maar aan de andere 
kant mag men ook toch de eis stellen, dat 
het bestuur van een organisatie een zo 

Drs. ROEMERS 
.... het etiket niet belangrijk .... 

zuiver mogelijke afspiegeling van het 
ledenbestand is. 

Het zou dus op zichzelf het NVV niet 
misstaan, wanneer b.v. in zijn hoofdbe
stuur een of meer liberalen zitting had
den. Of de liberalen zich thuis zouden 
voelen in dit milieu dat gewend is zo sterk 
socialistisch te spelen, wagen we echter 
te betwijfelen. Maar dat het vraagstuk 
er in dit opzicht is, lijkt ons zel;:er. 

Oppositiepartij 

Bekijken we nu eens de zaak van een 
andere kant. In de periode van na de 
bevrijding, waarin de Partij van de Ar
beid een belangrijke stem had in de Re
gering, leek een nauwe verbinding met 
het NVV voor deze vakorganisatie geen 
voordelige zaak. Men vond immers op 
deze wijze een belangrijke steun in Re
gering in Parlement die gebruikt kon 
worden in het ovcrl<'g met de Wel·kge
versorganisaties, die wat dit betreft veel 
minder goed waren voorzien. 

Thans echter is de Partij van de Arbeid 
in de oppositie. En het NVV? De nauwe 
binding maakt, dat het automatisch ook 
in de oppositie is gekomen. In de prak
tijk is dat echter een onmogelijke figuur, 
want het NVV en de bij hem aangesloten 
bonden hebben zitting in tal van orga
nen met organisaties die wèl sterk rege
ringsgezind zijn, althans niet in de oppo
sitie. We denken aan de S.E.R., de Soci
ale Verzekeringsraad, de Ziekenfonds
raad, produkt- en bedrijfschappen en 
aan de zo belangrijke Stichting van de 
Arbeid. 

Een opvallend voorbeeld levert de hui
dige loonpolitiek op. De gedifferentieerde 
loonpolitiek moge dan een doorn in het 
socialistische vlees zijn, het NVV heeft 
het toch maar op zijn jongste congres 

De Partij van de Arbeid stelde zich 
voor meer een partij van het midden te 
worden en een arbeidersorganisatie als 
het NVV zou daarom een minder goede 
partner zijn. Het NVV had aspiraties een 
alle arbeiders omvattende centrale te 
worden, dus zowel neutrale, socialisti
sche, katholieke en prot. christelijke ar
beiders. 

Het leven bleek echter sterker dan de 
leer, met het gevolg, dat de wederzijdse 
bindingen spoedig sterker werden en 
men kan er thans nauwelijks aan twij
felen, dat het NVV geen socialistische 
organisatie is. 

ONDERBERG 
...J!L-!L-!,I,...lw.__ _______ uur 

bitter-uur 

(Vervolg van pag. 8) 

De huidige I.V. bevat echtl'r nog uit
keringen bij ouderdom en renten voor 
weduwen en wezen. Deze zonder n1eer 
overbrengen naar de A.O.W. en de Alg. 
Weduwen- en Wezenwet is o.i. niet mo
gelijk. De I. W. is een individEele verze· 
kering voor loontrekkenden, die minder 
dan f 6900.- verdienen. Voor dit pro
bleem zal nog een oplossing gezocht moe
ten worden. 

Wij juichen het echter toe dat een be
gin gemaakt is met het combineren van 
de Ongevallenwet, de Ziektewet en de 
Invaliditeitswet tot een arbeidsonge. 
schiktheidswet, waarbij wij de verwach
ting uitspreken dat dan de vc·rschillende 
bezwaren, die aan de uitvoering van deze 
drie wetten kl<>vrn, opgt•he';cn zullen 
worden. 

Ziekenfondsbesluit 
Voor on.s zijn van overwegend belang 

de heilzame gevolgen voor de volks
gezondheid in haar geheel, ö.ie het Zie· 
kenfondsbesluit gehad heeft. 

Hoewel wij de bezwaren van een soms 
onverantwoord gebruik van de facllitei. 
ten, die dit besluit biedt. niet willeD cm
derechatten, is het wel zeker. da.t het 

kosteloos raadplegen van de huisarts be
vorderlijk is geweest voor de beshijding 
van tal van ziekten en klinisch gunstig 
gewerkt heeft voor brede lagen van de 
bevolking. In het kosteloos onderzoek 
door de arts ligt een mogelijkheid tot 
misbruik, doch anderzijds geeft dit grote 
voordelen, ook in volks-paedagogisch 
opzicht. 

Bij een definitieve wet, die spoedig 
voor het ziekenfonds-systeem gewenst is, 
zou naar onze mening o.a. met rlc vol
gende punten rekening gehouden moe
ten worden: 

- De rechtspositie van de pa i iënt0.n 
behoeft nog verbetering. Zij moeten als 
volwaardige patiënten behandeld word0n 
en niet als een soort bedeelden. 

- De loongrens der verzekerd('n be
hoort met de bewegingen van het alge
meen prijsniveau mee te gaan, maal:' een 
"welvaarts-loonronde" mag geen optrek. 
ken van d,C loongrens ten gevolg<l heb
ben. 

- Wat de kleine zelfstandigen betreft, 
zou de mogelijkheid geoper1d moeten 
worden om deel te nemen aan de zieken
fondsen tegen een speciaal proportioneel 
tarief, AnderzUds moet de mogelijkheid 
bestaan voor hen die &ich particulier 
wensen te verzekeren. ciJt te d.oen en dus 
uit het algemene regim• te treden. 

---- Aan de medewerkers dient een re
delijk honorarium te worden toegekend. 
In verhouding tot hun prestl>ties achten 
wij de huidige vergo0ding in lwt alge
nleen te laag. 

Kinderbijslagwet 
De uitbreiding van het gezh in ldndcr

aantal zien wij nipt als een onvoorziene 
omstandigheid buiten de macht van de 
ouders, hoewel wij niet blind zijn voor 
het feit dat deze uitbreiding de economi
sche en ook sociale positie van een deel 
van de volksgemeenschap kar. verzwak
ken. Wij kunnen deze omstandigheid 
echter niet zien binnen het raam van de 
verplichte sociale verzekering. Wij zijn 
van mening dat de gevolgen van de ge
zinsuitbreiding opgevangen moeten wor
den door het loon en door verzachting 
der fiscale druk op grote gezinnen. 
Daarom zullen wij deze wet hier niet 
verder behandelen en hieraan een afzon
derlijke beschouwing wijden. 

A.O.W. 
De uitkeringen van de A.O.W. zijn 

.!!lechts voldoende voor het bestaansmini
mum. Daar deze wet echter minder in 
een calamiteit voorziet dan de andere 

noodzakelijk gevonden te verklaren, dat 
het zijn medewerking aan deze loonpoli
tiek niet zou onthouden. Dat zou ook wel 
niet anders gekund hebben, als men be
denkt, dat het oppositie voeren bij de 
loononderhandelingen tot resultaat zou 
hebben, dat overeenkomsten tussen 
werkgevers en werknemers· ernstig zou
den worden vertraagd. Hoofdzakelijk de 
arbeiders zouden daarvan nadeel hebben. 

Al willen we gaarne aannemen, dat 
door de personele unie (o.a. de heer Roe
mers is voor de Partij van de Arbeid lid 
van de Tweede Kamer) en door de ma
teriële banden de besturen van de NVV
bonden er de voorkeur aan zouden geven 
met de Partij van de Arbeid mee te gaan 
in de oppositie, in de praktijk is dat me
nen we een heel moeilijke zaak, nadelig 
voor de leden van de NVV-bonden. 

Zoëven wezen we er op, dat het voor 
het NVV in de afgelopen periode geen 
onvoordelige zaak was geaffilieerd te 
zijn aan een regeringspartij. Bij de hui
dige integratie van de vakbeweging in 
het maatschappelijke leven, moet het 
dunkt ons voor het NVV niet prettig 
zijn, dat het min of meer vijandig staat 
tegenover de regeringsgezinde fracties 
in het parlement. 

Geen van deze zal zich nu direct ge
roepen gevoelen voor het NVV in de bres 
te springen als dat in het verkeer met de 
Regering nodig zou zijn. De steun van de 
socialistische fractie is eerder een ver
zwakking dan een versterking. 

Zo heeft dus het NVV met zijn bijna 
500.000 leden er heel weinig aan, dat de 
voorzitter lid is van de socialistische 
Tweede Kamer-fractie en dus geroepen 
is oppositie te voeren. Wat dat betreft 
zou de heer Roemers dus beter lid van 
de liberale fractie in de Tweede Kamer 
kunnen zijn! 

Daarom, van welke kant we de zaak 
ook bekijken, we kunnen niet anders 
zeggen, dan dat het NVV zich op een ge
vaarlijke weg bevindt als het blijft vast
houden aan het socialisme. 

r Advertentie) 

MEDEDELING 
Een abonnementsopgave gericht aan: 
NRC Rotterdam komt wel terecht; 
een abonnementsopgave gericht aan: 
LIBERTAS Amsterdam misschien ook wel, 
maar zet u er liever bij: 
Jan Luykenstraat 43. 

Het eenvoudigst bevordert u het liberale 
denken in de studentenwereld door f 5.
te storten op postrekening 13500 van Gem. 
Giro A'dam, voor rekening L-6254 van 
Libertas, dat u daarvoor een jaar lang 
belangwekkende beschouwingen over ac
tuele zaken bezorgt van deskundige 
schrijvers en u bovendien inzicht geeft in 
het denken van de liberale academische 
jeugd. 

sociale verzekeringswetten. moet er te
gen worden gewaakt, dat de uitkeringen 
onevenredig met de uurlonen verhoogd 
zouden worden. De wet moet immc1·s een 
sterke prikkel blijven bevatten tot ,.zelf
doen", zowel van private personen als in 
de werkgever/werknemer-verhouding. 

De huidige situatie, waarbij het per
soonlijke verantwoorde!ijkhr,Jdsgevocl ge
activeerd wordt. lijkt ons de meest juis
te. Zou echter blijlwn dat op de duur be
paalde groepen, al dan niet in georgani
seerd verband. niet zelf een aanvullende 
verzekering kunnen vormen. dan :~al een 
zekf're Vl'rplichting nodig worden om de 
bedeling te voorkomen. 

Werkloosheidswet 
De Werkloosheidswet heeft onze in

stemming. De door de S.E.R. voorgestel
de loongrensverhoging wijzen wij ee:hter 
af. De nadelen zouden o. i. groter zijn 
dan het voordeel van een voor deze per
sonen geringe uitkering van enkele 
maanden. Wellicht past een geringe cor
rectie zich aan de praktijk aan. Een 
meerdere verhoging zou groepen in de 
uitkering betrekken. voor wie naar onze 
mening het risico, waarop deze w"'t be
rust, geen werkelijkheid is." 



Socialistisch Perspectief? 
De verkiezingsresultaten in Engeland 

geven Het Parool aanleiding tot de vol
gende ontboezeming: 

"Voor de Labourpartij is de uitslag een 
geweldige klap. Zij kan en zal ongetwij
feld troost zoeken in het percentage van 
de op haar uitgebrachte stemmen, dat 
immers bewijst dat er nog steeds een so
lide blok van Labourstemmers is. Maar 
al het water van de zee wast niet af dat 
de Labourpartij in de nu vijftig jaar van 
haar bestaan er slechts één enkele maal 
in geslaagd is (1945) een royale meerder
heid te verwerven, waarmee werkelijk 
geregeerd kan worden. Zij heeft na de 
oorlog nu driemaal achtereen (1951, 1955, 
1959) zeer gevoelige nederlagen geleden 
en dat in een land waarvan de bevolking 
voor ongeveer tweederde uit mensen be
staat die als arbeiders of op andere wijze 
in loondienst werken. 

"Dat bewijst wel dat de Labourpartij 
nog geen verhouding heeft gevonden tot 
de naoorlogse maatschappij en de toene
ming en spreiding van welstand, die de 
maatschappij kenmerken. In zoverre be
vestigt deze verkiezing wat ook bijvoor
beeld in Duitsland is gedemonstreerd en 
wat men in minder scherpe contouren 
toch ook in Nederland ziet: voor een 
socialistische partij in West-Europa is het 
op het ogenblik vrijwel onmogelijk op te 
roeien tegen de stroom van welstand. Hoe 
meer welstand er voor steeds bredere 
lagen van de bevolking komt, hetgeen 
de socialisten moeten wensen en bevor
deren, des te geringer worden hun kan
sen op de macht. 

"Geen socialistische partij is zo onre
delijk dat zij daarom een teruggang van 
de conjunctuur zou wensen en inflatie 
en werkloosheid. Treden echter dergelijke 
terugslagen niet in massale vorm op, dan 
zijn socialistische partijen in een welva
rend West-Europa per definitie oppositie
partijen". 

Men vergeve ons voor ditmaal de uit
voerigheid van ons citaat: het belang van 
de zaak waarom het gaat rechtvaardige 
die. We zouden zelfs nog iets verder moe
ten citeren, want Het Parool komt ook 
nog tot conclusies ten aanzien van het
geen Labour nu te doen staat en ook 
daarover valt voor ons nog wel ieis te 
zeggen! 

Bepalen wij ons vooreerst tot het bo
venstaande, dan vinden we daarin al da
delijk een tegenstrijdigheid. Want wel 
handelt Het Parool o.i. juist, door haar 
conclusies niet te baseren op een enkele 
verkiezingsuitslag (die vaak leidt tot wat 
zenuwachtige en dus voorbarige conclu
sies!) Wil men - gelijk Het Parool tracht 
te doen - een partij, wat haar toekomst
kansen betreft - toetsen op de waarde 

harer principes, dan is het inderdaad 
noodzakelijk haar ontwikkeling over een 
langere periode na te gaan. Maar de 
scherpzinnige lezer van bovenstaand ci
taat ontdekt al spoedig, dat er hier in de 
beschouwing van Het Parool iets ram
melt. In de halve eeuw van haar be
staan is het de Labourpartij slechts één
maal gelukt een royale meerderheid te 
verwerven. Dat was bij de eerste na-oor
logse verkiezing, een periode van niet 
slechts materiële maar ook geestelijke 
uitputting voor het Engelse volk. Die hal
ve eeuw omvat echter zowel perioden van 
economische malaise als van welvaart. 
Dat ook in depressies vóór 1939 Labour 
nooit een royale meerderheid verwierf, 
doet aan het betoog van Het Parool dus 
al dadelijk afbreuk. 

Laten we deze kant van het probleem 
nu verder maar buiten beschouwing, dan 
treft ons :n het betoog al dadelijk de 
royale erkenning: hoe meer welstand, des 
te minder kansen voor het socialisme. 

Dat het moderne socialisme - daarge
laten nu wat we daar precies onder heb
ben te verstaan - zich reeds lang van 
Marx' Verelendungstheorie heeft gedis
tancieerd, is bekend. Dat het Engelse so
cialisme nooit bepaald "marxistisch" is 
geweest, eveneens. 

Maar hier gaat het om iets gewichti
gers dan een theorie alle(;n. 

Immers: waaraan dankt West-Europa 
de welvaart, die nu als het grote struikel. 
blok voor het socialisme wordt geschetst? 

Hierop is objectief slechts één ant
woord mogelijk: die welvaart dankt West
Europa (en bijv. ook Amerika) aan wat 
in socialistisch jargon het kapitalisme 
wordt genoemd, het particulier initiatief, 
zoals dat in groot- en kleinbedrijf tot 
ontwikkeling is gekomen. Zeker, de wel
vaartsspreiding is niet buiten bijv. de vak
beweging omgegaan, m.a.w. op het ver
delen van de koek heeft o.m. het socialis
me (maar dit niet alleen) invloed uitge
oefend. Doch de koek zelf komt uit de 
"kapitalistische" oven en het is dit kapi
talisme, dat nog steeds bij voortduring als 
de grote boeman in de socialistische pro
paganda ten tonele wordt gevoerd. 

In een welvarend West-Europa zijn 
(volgens het socialistische Parool) socia
listische partijen klaarblijkelijk per defi
nitie oppositiepartijen. Oppositie - waar
tegen? vragen wij. Een oppositie, die 
slechts - zij het dan stelselmatig - te
gen het regeringsbeleid optornt zonder 
het volk een fundamenteel alternatief te 
kunnen aanbieden, kàn bescheidenlijk 
goed werk doen. Maar daarmee is dan 

LIBERALE GEEST 
In Wilhelm Röpke, die dezer dagen 

zijn zestigste verjaardag vierde, eren wij 
een der allergrootste figuren onzer eeuw. 
Inzonderheid wij, liberalen hebben re
den er trots op te gaan, dat wij deze 
uitzonderlijke mens tot de onzen mogen 
rekenen. Röpke's naam immers is onver
brekelijk verbonden aan het verschijn
sel "neo-liberalisme", een economisch
wijsgerig stelsel, waarmee men het niet 
in alle opzichten eens behoeft te zijn om 
het nochtans te erkennen als een van de 
sterkste impulsen tot herwaardering van 
het liberalisme in heel de wereld. 

Vragen wij ons af, waarin voor ons 
gevoel Röpke's betekenis schuilt, dan 
zien wij die zeer bepaaldelijk in het feit, 
dat bij hem een economisch liberalisme 
samenhangt met, voortvloeit uit een be
paalde, liberale levensvisie. Voor Röpke 
is de economie niet een levensterrein, dat 
hij losmaakt van, doch integendeel inte
greert in heel het maatschappelijk pa
troon. In meer of mindere mate is dit 
voor alle liberale denkers wel steeds het 
geval geweest, maar lang niet altoos zijn 
liberale leidslieden erin geslaagd, dit 
ook voor het bewustzijn der massa dui-

delijk te maken. Röpke bleek hiertoe in 
staat. En dat is te groter verdienste om
dat het liberalisme steeds is erkend als 
wat Dresselhuys pleegde te noemen een 
stad met vele poorten, een politiek ';ter
sel, waartoe men op grond van velerlei 
wijsgerige overtuiging kon naderen, niet 
te binden dus aan één bepaald filosofisch 
systeem, met uitsluiting van ieder ander. 
Welnu, wie Röpke's wijsgerige en reli
gieuze beschouwingen tot zich laat door
dringen, voelt, ook als hij voor zichzelf 
misschien tot andere formulering zou 
komen, dat daarin toch het wezenlijke 
van het liberalisme is geraakt. Waar de 
staatkunde de mens licht al te zeer als 
"homo 'Onomicus" ziet, laat Röpke het 
accent vallen op de "homo religiosus" en 
hij herstelt daarmede -· hoe men dan 
deze laatste term moge duiden het 
evenwicht waarin de mens, ook als ob
ject van staatkundi['e bemoeiing, behoort 
te worden gezien. De noodzaak daartoe 
wordt te meer evident, naarmate de 
techniek sterker haar stempel drukt op 
onze samenleving. 

Is er reden te betwijfelen, of Röpke in 
zijn veelzijdige arbeid bijv. hier te 

LIBERAAl~ PERSPECTIEF 
Liberale zowel als socialistische com

mentaren schijnen het op één punt eens 
te zijn: zelfs het voorlopig kansloze libe
ralisme heeft in Engeland numeriek een 
eclatant succes behaald ten koste van 
Labour. Het liberalisme, erkent een so
cialistisch leider, heeft niet alleen meer 
aantrekkingskracht op jonge mensen, ten 
dele moet de liberale stemmenwinst zelfs 
voortgekomen zijn uit een grote toeloop 
van jonge Labour-mensen. Niet dus van 
jonge mensen zonder overtuiging, die nu 
maar eens liberaal gestemd hebben, neen, 
van jonge Labour-aanhangers. 

Nu hechten wij voor ons nooit te veel 
waarde aan globale conclusies op grond 
van verkiezingsuitslagen getrokken. Er 
ligt veelal slechts een zekere aanwijzing 
in, die grondige analyse behoeft om gel
digheid te krijgen. Dat het befaamde 
opinie onderzoek hiertoe voldoende zou 

zijn, is ook bij deze Engelse verkiezing 
weer niet gebleken! 

Intussen: er is een aanzienlijke stE'm
menwinst, nu ook voor de Engelse libe
ralen, gelijk eenzelfde verschijnsel zich 
ook hier te lande voordeed. En het lijkt 
ons niet al te gewaagd, hier inderdaad uit 
af te leiden, dat het liberalisme ook voor 
de jonge kiezers in toenemende mate aan
trekkelijkheid blijkt te ontwikkelen. 

Voor Labour leidt deze gang van zaken 
tot de noodzaak van bezinning: moet La
bour zich meer naar "rechts" of meer 
naar "links" oriënteren? Het is op dit 
ogenblik zinloos zich aan gissingen hier
omtrent te wagen. Wij kunnen slechts ho
pen, dat Labour zich hierbij niet alleen 
door tactische, electorale overwegingen 
zal laten leiden. Het gaat ten slotte om 
beginselen! 

Ditzelfde geldt voor de Engelse libe
ralen. Hun leider Grimond heeft zich 
reeds in deze zin uitgelaten: het ogenblik 
is gekomen om "progressieve" - te ver
staan als niet-socialistische - Labour
mensen in .één gelid te brengen met de 
liberalen, die immers ook "radicaal" zijn. 
Andere liberale leiders schijnen deze con
clusie als al te voorbarig te beschouwen 
en nader beraad noodzakelijk te achten. 
Wij zijn het met deze eens. Radicalisme 
is een te vaag begrip dan dat men daar
op een innerlijk sterke partij kan bouwen. 
Er gaapt tussen liberalisme en socialisme 
een klove zowel wat uitgangspunt als 
einddoel betreft. E!m liberale partij, wie 
het niet alleen om electorale successen te 
doen mag zijn, zal haar kracht slechts 
hiel'Ïn kunnen vinden: dat zij aan de kie
zers de principiële en fundamentele libe
rale inzichten duidelijk maakt. De R. 
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ook alles gezegd. Van een socialistisch 
"perspectief" is dan geen sprake meer. 

Is juist wat Het Parool stelt - en wij 
zijn geneigd dit toe te geven - dan is 
daarmede erkend, dat er voor socialistisch 
élan in West-Europa geen bodem meer is. 

Maar het zal juist voor de socialistische 
propaganda een hard gelag zijn, dit te 
moeten erkennen, zo opcnlijk als het nu 
door Het Parool erkend wordt. de R. 

lande - de erkenning heeft gevonden, 
die hem toekomt? Wij zijn geneigd, deze 
vraag in positieve zin te beantwoor
den. Zeker, de kritische geest die het li
beralisme nu eenmaal kenmerkt en op 
straffe van zijn functievcrlies niet prijs
geven kan, heeft ons Nederlandse libe
ralisme ook tegenover deze grote libE'
rale denker niet verloochend, speciaal 
op enkele toch wel fundamentele punten 
in zijn economische beschouwingswijze. 
Maar wie daarbij niet blij ft stilstaan, kan 
moeilijk ontkennen dat Hüpke's in vloed 
ook hier te lande diep gewerkt heeft. Is 
er - naar wij gaarne en terecht stellen 

sprake van een l i heraal reveil, 
dan zou men dit schromelijk in zijn be
tekenis tekort doen, zo men het enkel 
zag als een toenemend vcrtrouwen in 
politiek, economisch en sociaal-liberaal 
beleid en niet ook als een wezenlijk 
"reveil", een nieuw oniv.,aken van de 
liberale geest. Wij zouden ons hier zelfs 
sterker willen uitdrukken en zeggen: e,,.'n 
reveil is slechts daar, waar de geest 
nieuw ontwaakt en ontluikt. En dan is 
er geen naam te noemen die daartoe ook 
in Nederland zo krachtig heeft bijgedra
gen als die van prof. dr. Wilhelm Röpke, 
in wie de universele geest van de ware 
liberale cultuur voor onze tijd gestalte 
heeft gekregen. In hem spreekt de stem 
van een edel zedelijk beginsel, dat, hoe 
ook verstaan en geduid, de bron is, waar
uit het liberalisme telkens weer leven
vernieuwende kracht put. 

Dat zijn zestigste verjaardag valt op 
een tijdstip, waarop het liberalisme zich 
in tal van landen weer in de opmars be
vindt, moet Röpke even dankbaar stem
men als allen die zijn onvermoeid en tot 
fundamentele bezinning nopende werk 
ten bate van de liberale geest in zich op
genomen hebben. de R. 
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(Zie pag. 3) 

DE REDE VAN PROF. ROMME VOOR 
DE I(.V.P.-PARTIJRAAD 

Enige uitlatin~·en, die nadere vragen doen •• 
rv~en 

Prof. Romme, de voorzitter 
van de K.V.P.-fractie in de 

Tweede Kamer, heeft op de jong
ste, te Utrecht gehouden partij
raadvergadering van de Katho
lieke Volkspartij, een overzicht 
gegeven van de politieke situatie, 
zoals hij die zag. 

Hij heeft daarbij opvallend veel 
aandacht gewijd aan de V.V.D. 

Dat is op zichzelf reeds een goed 
teken. Er kan op het ogenblik 
geen oriënterende politieke ver
handeling van welke zijde dan ook 
worden gehouden zonder dat de 
V.V.D. en haar positie in het poli
tieke krachténveld daarin een rol 
van betekenis spelen. 

Niets is zo alarmerend voor een 
politieke groepering dan wanneer 
anderen het nauwelijks de moeite 
waard achten, een woord aan haar 
te verspillen. 

Onze V.V.D. behoeft zich daar
over bepaald geen zorgen te 
maken. Elk van haar bewegingen 
wordt nauwlettend gade geslagen 
en van alle zijden door de "concur
renten" van commentaren voor
zien. 

Men voelt zich kennelijk wat on
rustig en vreest haar toenemende 
trekkracht al evenzeer nu zij geest
verwanten in het Kabinet heeft als 
toen zij daarbuiten stond en de 
"oppositie" werd genoemd. 

* * 

De fractievoorzitter van de 
K.V.P. heeft zijn belang

stelling geuit in goed- en afkeu
ringen. Zo men wil: in schouder
klopjes en in een vermanend wijs
vinger-gebaar. 

Mogen wij het uitvoerige en 
belangwekkende verslag in "De 
Tijd-De Maasbode" als betrouw
bare gids aanvaarden, dan begon 
het, wat de V.V.D. betreft, met 
enige goedkeurende schouder
klopjes. 

Prof. Romme sprak niet alleen 
zijn vertrouwen uit in het Kabinet
De Quay, maar ook- zij het met 
"de nodige reserve" - in de ont
wikkeling van de liberale partij, 
"sinds deze mede de verantwoor-

ATTENTIE!! ATTENTIE!! 

Luistert op vrijdag 30 ok
tober a.s. over de zender · 
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19.30-19.40 uur, naar 

"DE STEM VAN DE VVD". 

delijkheid voor het regeringsbeleid 
is gaan dragen". 

Hij stelde voorop, aldus bedoeld 
verslag, dat de liberalen, die nu 
"in de motorwagen" zitten, dus 
ook een belangrijke invloed uit
oefenen. 

Er is echter geen sprake van, 
zo voegde hij daaraan toe, dat zij 
in het Kabinet overheersen. Het 
wantrouwen in de V.V.D., dat 
reeds voordat het tot deze samen
werking was gekomen, werd uit
gesproken (waarschijnlijk had hij 
hier het oog op de K.A.B. en haar 
aanhang) noemde hij ongegrond. 

* * 

Belangrijke liberale invloed, 
maar geen overheersing. 

Het is, nadat nog slechts vijf 
~aanden van een normale rege
rmgsperiode van vier jaar voor
bij. zijn, moeilijk met nauwkeurig
heid vast te stellen, of deze feite
lijke voorstelling van zaken met de 
werkelijkheid overeenstemt. 

Blijkt dat inderdaad het geval 
te zijn (en vooralsnog zijn wij gaar
ne bereid dat aan te nemen), dan 
valt daar echter weinig op aan te 
merken. Drie liberale ministers in 
een regeringsploeg van dertien 
kunnen moeilijk "overheersen", 
maar wel mag worden verwacht, 
dat zij "belangrijke invloed" kun
nen uitoefenen. 

Dat velen in de eigen kring van 
de heer Romme voor die "belang
rijke liberale invloed" nog altijd 
beducht zijn, bleek ondertussen 
wel uit prof. Romme's veelzeggend 
verwijt. 

Hij verklaarde namelijk woor
delijk: "Ik vind het een beetje 
ergerlijk, dat van onze eigen kant 
onze invloed zozeer is onderge
waardeerd". 

De K.V.P.-fractievoorzitter gaf 
de verzekering, dat de K.V.P. zich
zelf zal blijven en in de fractie, 
zo zei hij, is er niemand, die daar
aan twijfelt. 

"Buiten de fractie echter is er 
vaak weinig begrip voor de nieuwe 
mogelijkheden, die zich thans, ook 
voor de katholieken, voordoen, zo
als er ook verschil van mening is 
over wat in de laatste maanden is 
gebeurd, en wat volgens sommigen 
had moeten gebeuren". 

* * 

Dat laatste klinkt wat triest, 
maar zal menigeen, die niet 

zo thuis is in onze vaderlandse 
politiek, in zijn wezenlijke betekenis 
toch niet geheel duidelijk zijn. 

Een goed verstaander heeft 
echter maar een half woord nodig. 
Voor hem is duidelijk, wat de heer 
Romme bedoelde. Er is in de K.V.P. 
nog altijd een belangrijke stroming, 
die vandaag de dag bereid zou zijn, 
wederom met de socialisten samen 
op te trekken. 

V oor hen was ook de traan be
stemd, die de heer Romme demon
stratief wegpinkte, toen hij ook 
bij deze gelegenheid weer met de 
mededeling kwam, dat de K.V.P.
fractie "nagenoeg unaniem be
treurt, dat de samenwerking met 
de socialisten moest worden ver
broken''. 

V oor hen was eveneens bestemd 
de klacht over "guerilla-oppositie" 

van de Partij van de Arbeid en zijn 
waarschuwing, dat de P.v.d.A. 
zichzelf "de weg naar het rege
ringskasteel op die manier zou 
gaan blokkeren". 

Diep leedwezen dus over de -
zij het dan vooralsnog onvermijde
lijke - verbreking van de samen
werking met de socialisten en zorg, 
dat de wijze van oppositie-voeren 
van de P.v.d.A. de kloof tussen 
K.V.P. en P.v.d.A. wel eens zou 
kunnen verbreden. 

Het typeert de situatie in de 
K.V.P. en het is goed, dat onzer
zijds die situatie bij voortduring in 
het oog wordt gehouden. 

(vervolg op pag. 3) 

DIE ,,BEZORGDE'' ROMME TOCH 

"Die jongen van Burger wil zeker nooit meer 
. d ?" zn ,e 'wagen mee. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof Dan horen wij soms van achter de mi
nisterstafel: dit zou een zo omvangrijk 
onderzoek vorderen, dat de regering 
daartegen bezwaar heeft. Interpellatie-Burger over antwoordplicht der regering - Twee 

socialistische moties verworpen • Ministers niet verplicht op alle 
vra9en van individuele Kamerleden te antwoorden • Alleen ver· 
plicht tot inlichtingen aan de Kamers als geheel • Ook in het ver· 
leden kwamen weigeringen voor· Onbevredigde Kamer kan met 
motie tot aftreden dwingen. 

Het komt ook voor, dat een lid van de 
Kamer vraagt om de overlegging van be
paalde adviezen, soms ambtelijke advie
zen. Dan horen wij vaak, dat de regering 
het niet gewenst acht adviezen, die door 
ambtenaren zijn uitgebracht, niet met de 
bedoeling, dat zij zullen worden gepubli
ceerd, over te leggen. 

Het komt dus in de Kamer bij een ge
dachtenwisseling met individuele leden 
bij herhaling voor, dat de regering er 
om bepaalde redenen bezwaar tegen 
maakt inlichtingen te verschaffen en dat 
zij zich excuseert. 

De minister-president, prof. dr. J. E. 
de Quay, heeft ook vorige week in 

de Tweede Kamer geweigerd (op grond 
van beleidsoverwegingen: de vertrouwe
lijke sfeer van kabinetsformaties) te ant
woorden op de vraag van mr. Burger 
(PvdA) of oud-minister Stikker is ge
polst voor de portefeuille van Defensie. 

Voor de heer Burger was dat een reden 
dramatisch te doen. 

Onderstreept met vuistslagen op het 
spreekgestoelte riep hij uit: Als Kamer
lid heb ik rècht op antwoord. Een wei
gering is in strijd met de grondwet. De 
parlementaire positie staat op een kruis
punt. 

Met het doel "te beletten dat de rech
ten van het parlement worden aange
tast", diende hij een motie in om van de 
Kamer de uitspraak te krijgen, dat de 
ministers verplicht zijn op alle vragen 
van de leden te antwoorden. 

* * * 

De heer Burger maakt de zaak dra
matisch, reageerde prof.. Oud, 

maar er is geen enkele reden ons onge
rust te maken. In het verleden zijn even
eens tal van malen inlichtingen gewei
gerd (ook de heer Tilanus gaf daarvan 
voorbeelden) en het is dan aan de Kamer 
uit te maken of zij er genoegen mee 
neemt. Door middel van een motie kan 
de Kamer tot aftreden dwingen als het 
nodige vertrouwen ontbreekt. 

Uitvoerig had prof. Oud reeds uiteen
gezet, dat volgens de grondwet de mi
nisters niet verplicht zijn te antwoorden 
op vragen van de leden individueel, maar 
dat zij gehouden zijn de verlangde in
lichtingen te geven aan de Kamers-als
geheel, tenzij het staatsbelang zich daar
tegen verzet. 

Als bewijs, dat er geen individueel ant
woordrecht bestaat, voerde prof. Romme 
nog aan, dat enkele jaren geleden de 
grote grondwetscommissie-Van Schaik 
waarin ook vooraanstaande socialiste~ 
zitting hadden, geen voorstel heeft willen 
doen tot het introduceren van antwoord
plicht aan de leden individueel, omdat 
men unaniem van oordeel was, dat dit 
te ver zou gaan. 

* * 

De motie van de heer Burger werd 
met 48 tegen 65 stemmen verwor

pen en een motie van prof. Samkalden 
(PvdA), met ongeveer dezelfde strekking, 
werd verworpen met 49 tegen 65 stemmen. 

De socialisten kregen voor hun moties 
lllleen de steun van de communisten en 
de PSP'ers en bovendien voor de motie 
van prof. Samkalden van de heer Ver
steeg (AR). 

Ook prof. Samkalden deed nogal dra
matisch toen hij betoogde, dat het parle
ment met het verwerpen van de moties 
een verworven recht zou prijsgeven. 

Met de verwerping van een motie kan 
de Kamer echter nooit iets prijsgeven 
dat in de grondwet verankerd ligt. D~ 
grodwet wordt niet gewijzigd met inci
dentele moties. 

Prof. Samkalden en mr. Burger bedoel
den, dat beantwoorden van vragen van 
individuele leden gewoonterecht was ge
worden. Inderdaad, maar: behoudens re
delijk geachte uitzonderingen, blijkens 
de voorbeelden uit het verleden. 

Ook in de toekomst zal het geven van 
antwoord aan individuele leden regel 
blijven, behoudens redelijk te achten uit
zonderingen. Er verandert niets. 

* * 

Artikel 104 van de grondwet zegt: 
"Zij (de ministers) geven aan de 

Kamers, hetzij mondeling, hetzij schrif
telijk, de verlangde inlichtingen, waar
van het verlenen niet strijdig kan wor
den geoordeeld met het belang van de 
Staat". 

Wij vinden hier dus een uitdrukkelijke 
verplichting van de ministers, aldus prof. 
Oud, om de verlangde inlichtingen te 
geven. Dat kan in het verband van de 
zin niet anders betekenen dan de inlich
tingen die door de Kamers worden ver
langd aan de Kamers te geven. 

_In het algemeen kan men zeggen, dat 
ntemand toestelfiming tot vragen nodig 
heeft. Een oud Nederlandse gezegde 
luidt: vragen staat vrij. Dat geldt voor 
ons allen; ook in de Kamer. Daarover 
ll:on de grondwet rustig zwijgen. 

PROF. SAMKALDEN 
.... dramatisch .... 

Het is de normale gang van zaken, dat 
de regering zich beijvert vragen zo goed 
mogelijk te beantwoorden. Toch ant
woordt de regering lang niet op alle 
vragen. 

Er zijn allerlei redenen waarom de re
gering meent er beter aan te doen op be
paalde vragen niet te antwoorden zon
der dat zij nu het staatsbelang daarbij 
rechtstreeks in het geding brengt. Soms 
is het voor de regering ook niet zo ge
makkelijk op bepaalde vragen te ant
woorden. 

.. • * 

Het komt voor, dat ten aanzien van 
een bepaalde materie uitvoerige 

inlichtingen worden gevraagd over de 
wijze waarop die zaak in het buitenland 
is geregeld. 

Deze Burger 

Bij mijn weten, aldus prof. Oud, is het 
echter nog nooit voorgekomen, dat een 
lid dan tegen de regering zegt: wanneer 
gij, minister, deze inlichtingen niet wil 
geven zonder dat gij u uitdrukkelijk be
roept op het staatsbelang - een rekbaar 
begrip - dan . voldoet gij niet aan het 
voorschrift van artikel 104 van de grond
wet. 

* * 

Zolang in het debat niet bepaaldelijk 
door de Kamer zelf een inlichting 

wordt gevraagd, blijft artikel 104 van de 
grondwet er buiten. Als de Kamer echter 
een inlichting vraagt, is de regering ver
plicht te antwoorden, tenzij zij zich meent 
te moeten beroepen op het staatsbelang. 

Als de regering zich op het staatsbe
lang beroept kan de plicht tot antwoor
den niet bestaan. Wanneer een minister 
van oordeel is, dat het staatsbelang hem 
belet op een vraag te antwoorden, wil 
dat zeggen, dat hij zijn verantwoordelijk
heid niet kan dragen wanneer hij de zaak 
wel in de openbaarheid moet brengen. 

Dit betekent niet, zei prof. Oud, dat de 
minister onder alle omstandigheden het 
laatste woord heeft gesproken. Het is 
mogelijk, dat de verhouding tussen de 
minister en de Kamer zodanig is, dat de 
Kamer het gevoel heeft: "deze minister 
verschuilt zich al te gemakkelijk achter 
zijn verantwoordelijkheid" of "deze mi
nister heeft over het staatsbelang een 
opvatting die wij niet kunnen delen". 

Dan is het mogelijk, dat de Kamer 
daaromtrent een uitspraak doet, die het 
karakter krijgt van een motie van wan
trouwen en dan weten wij wel welke de 
constitutionele wegen zijn waarlangs een 
dergelijk politiek conflict moet worden 
opgelost. 

" * * 

heeft met brandende belangstelling kennis genomen van wat de heer 
Romme te berde heeft gebracht op z~jn Partijraad-vergadering. Deze 
burger neemt a l tij d met brandende belangstelling kennis van á ll es 
wat de heer Romme te berde brengt. Dat is plicht van ied're jongen 
wien 't landsbelang ter harte gaat. 

Daar heeft die aardige man met de bril en de rose wangetjes zó maar 
een heel grote bal opgeworpen over de mogelijkheid van een Eerste 
Macht in de Staat, één partij van Katholieken, Anti-Revolutionairen 
en Christelijk-Historischen; niet maar zo een terugkeer naar de aloude 
rechterZIJde, maar een hecht betonblok, een Christelijk-Democratische 
Partij. Geen kleinigheid. 

De heer Romme wierp dat betonnen balletje zo maar luchtig - ge 
zoudt bt)na zeggen: spelendeTwijs - op, als een denkspelletje-vooT-de
toekomst. Het kan dooien en het kan vriezen en áls het er komt dan 
ligt het nog in het verre verschiet. ' 

Maar zelfs de spelletjes van grote heren waTden niet zó maar als 
louter spelletje gezien. Als grote heren spelletjes spelen, dan doen zij 
dat, na ampele overwegingen, met een zeer bepaald doel. Er is rtiemand, 
d1e gelooft aan hun alleen-maar-speelsigheid. 

Als u of ik zo'n spelletje zouden spelen, zou niemand er zich ook 
maaT een habbekTats aan laten gelegen liggen. De mensen :zouden 
zeggen: ,,kijk eens, daar speelt er weer een een spelletje; hoe kan een 
volwassen man zich· met zó iets onledig houden?" 

Maar wam;-eer de heer Romme in de rol van illusionist het podium 
betree~t en JOngleren gaat, houden de politieke ingewandenkijkers de 
adem tn en Zlt de volle zaal met open mond naar het goochelwerk 
te kijken. 
.~én G1'0te Eerste Macht. . . . geen kleinigheid, al moet ik het zien 

vaaT t!c g_e~oven kan dat de Zijlstra's en de Tilanussen het opgeworpen 
balletJe JUichend zullen opvangen. Wie zal in die GTote Ee1·ste Macht 
de grote eerste macht zijn, naaT wiens pijpen de rest zal dansen? 

Als onpolitiek persoon heb ik raTe gedachten daarover. 
Ik zie Zandt zich in de handen WTijven bij de gedachte dat Romme's 

speelse spelletje werkelijkheid zou worden· want dat zou dacht ik 
df! Sta~tk'l!'ndig GeTeformeeTde Partij een bTede toestroming ~it Christe~ 
lL)ke nchtmg doen toekomen. En wellicht dat wij, van de V.V.D., er óók 
wel bij zouden varen. · 

Een denkspelletje? 
Een vage blik in de verre toekomst? 
MaU:r wie het begrip Eerste Macht hanteert is niet zó speels, zeker niet 

als hu Romme heet. 
Vandaar de bmndende belangstelling van 
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SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 

OfficH!el aoettgekeurd 
Talrijke a\lraten. 

VeeL meer u.:aard 
,fan de kostprijs! 

SIMPLUS N.V. 
DORDRECHT 

'11oen in 1926 het kabinet-De Geer op
.1. trad, hebben onderscheid<•ne leden 

gevraagd: waarom is die formatie van 
de heer Limburg, waarvan gij toch ook 
alles weet, mislukt? 

Daarop heeft de heer De Geer als mi
nister-president geantwoord, dat hij deze 
inlichting niet kon verschaffen. Het wa
ren, zo zei hij, allemaal vertrouwelijke 
besprekingen geweest en hij aehtte zich 
niet gerechtigd daaromtrent nwdedelin
gen te doen. 

De Kamer had natuurlijk door middel 
van een motie kunnen uitspr<'ken: wij 
wensen die inlichtingen wel. Men heeft 
dat echter niet gedaan. Men h<•cft erin 
berust. Er is bij die gelegenheid ook geen 
enkel Kamerlid geweest, dat h<>cft ge
zegd: de weigering van de minister-pre
sident om die inlichting te verschaffen, 
is in strijd met ar,tikel 104 van de grond
wet. 

In het boek van prof. Oud over het 
constitutionele recht loopt als een draad 
door alle beschouwingen over het recht 
van interpellatie, dat het tenslotte gaat 
om het oordeel van de Kamer, dat het de 
Kamer is die bij onvoldoende beant
woording moet reageren, dat behoorlijke 
verhoudingen met zich brengen, dat de 
regering zoveel mogelijk antwoord geeft 
op wat een individueel lid vraagt, dat 
een absolute verplichting voor de rege
ring niet bestaat en dat de Kamer haar 
verlangen moet uitspreken. 

* 

I n zijn motie heeft de heer Burger 
geen uitspraak gevraagd, dat de 

Kamer antwoord verlangt op de vraag, 
die hij had gesteld. Hij wilde in het al
gemeen vastleggen, dat de regering ver
plicht is vragen van individuelf' leden te 
beantwoorden. 

Prof. Samkalden wilde vastleggen, dat 
de ministers in geval van interpellaties 
gehouden zijn de verlangde inlichtingen 
te verschaffen en beantwoording alleen 
mogen weigeren op grond van het staats
belang. 

Daartegen had dr. Bruins Slot (AR) 
het bezwaar, dat de antwoordplicht wordt 
gesteld zonder dat daarbij het oordeel 
van de Kamer wordt betrokken. 

Daar was het weer: het oordeel van de 
Kamer. 

* * 

Van socialistische zijde is d<' indruk 
gewekt, dat de regering vragen 

van de oppositie niet hoeft te be;mtwoor
den en dat de meerderheid uitmaakt of 
een antwoord tenslotte wordt geëist. 

Prof. De Quay heeft met nadruk ver
klaard, dat hij ook niet zou hebben ge
antwoord indien de vraag van de heer 
Burger door iemand was gesteld, die niet 
tot de oppositie behoort. 

Prof. Oud heeft uiteengezet, dat de 
Kamer de oppositie altijd terwille is als 
er inlichtingen worden verlangd en dat 
alleen in verband met de orde, de goede 
gang van zaken, de Kamer verlof lUOet 
verlenen tot het stellen van vragen. 

Ook prof. Romme verklaarde, dat hij 
het onprettig zou vinden als de indruk 
zou blijven hangen, dat de oppositie in 
haar rechten wordt beknot. Dat is niet 
waar. 

Als in hoge uitzonderingsgevallen de 
Kamermeerderheid beslist of op een be
paalde vraag antwoord van de regering 
wordt verlangd, dan is dat in overeen
stemming met de democratische begin
selen. Toch zei de heer Van der Veen 
(PSP), dat hij grote gevaren vreesde voor 
de democratie. 

De slotwoorden van minister-president 
De Quay in het debat zijn geweest: de 
regering blijft zich verplicht gevoelen de 
Kamers op de best mogelijke wijze in te 
lichten. 

Dat klinkt niet alsof er nu groot ge
vaar dreigt voor de democratie. 

Uit de vele socialistische moties krijgt 
men langzamerhand de indruk, dat de 
PvdA het zó naar vindt, dat zij niet meer 
vertegenwoordigd is in het kabinet, dat 
zij nu probeert via moties te regeren. 

V. v.D. 

Wegens gebrek aan plaatsruimte 
moet onze flits over de Bescher
ming Bevolking blijven staan tot 
het volgende nummer. 
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~an WEEK to.t WEEK 

Tien jaar J.O.V.D.! (I) 

Op dezelfde dag, dat ons blad verschijnt komt 
de Jongeren Organisatie Vrijheid en De~ 

mocratie (J.O.V.D.) in een tweedaag3 congres te 
Amsterdam bijeen, teneinde haar tweede lustrum 
te vieren. 

Een heuglijk feit, waarmee wij de liberale jon~ 
geren vanaf deze plaats van harte geluk wensen. 

In 1949 bescheiden gestart, is de J.O.V.D. uit~ 
gegroeid tot een omvangrijke organisatie van jon~ 
ge politiek geïnteresseerden, die naast de a!"dere 
politieke jongeren organisaties een voorname 
plaats inneemt. 

Zij bestudeert de politieke en economische 
vraagstukken tegen de achtergrond van de libe~ 
rale visie, zonder zich overige-ns gebonden te voe~ 
!en aan welke politieke organisatie dan ook. 

Zij is in organisatorisch verband geen bijwagen 
van de V.V.D., doch put haar kracht uit een vol~ 
komen zelfstandigheid. Deze opzet van organi~ 
seren blijkt een zeer gelukkige te zijn geweest. 

Niettemin zijn de banden met de V.V.D. hecht 
en sterk, terwijl de J.O.V.D. kan worden be~ 
schouwd als de jonge frisse bron, waaruit de 
V.V.D. reeds diverse vertegenwoordigers kon 
putten om zitting te nemen in afdelingsbesturen 
en vooral ook gemeenteraden. 

Zij, die in 1949 tot de oprichting van de 
J.O.V.D. besloten, waren er zich wel van bewust, 
dat zij een groot experiment gingen voorbereiden. 

Immers, de liberale gedachte had in het na~oor~ 
logse Nederland bepaald nog geen sterke aan· 
hang. Buitendien waren de tijdsomstandigheden 
weinig gunstig om het jonge geslacht voor politie~ 
ke vraagstukken te interesseren. Doch men zette 
door en de opzet slaagde. 

Van .jaar tot jaar nam het ledental toe en de 
laatste tijd ,__ en ook nu nog ,__ kon men er trots 
op zijn "de snelst groeiende politieke jongeren
organisatie" in ons land te vormen. 

Een uitermate verheugende ontwikkeling, waar
van men de betekenis vooral niet dient mis te ver~ 
staan. 

Tien jaar J.O.V.D.! (ll) 

Wij denken in dit verband n.l. aan de socia· 
listische jongerenorganisatie, de Arbei

ders Jeugd Centrale (A.J.C.) en Nieuwe Koers, 
die inmiddels zijn ontbonden, omdat er in de kring 
der jongeren voor deze organisaties te weinig 
animo bestond. Een wel zeer veelzeggende ont':. 
wikkeling, waaruit overduidelijk blijkt, dat 't libe
ralisme in tegenstelling tot het socialisme iets 
heeft te zeggen. 

Een woord van welgemeende hulde is zeker op 
zijn plaats aan alle hoofdbestuursleden van de 
J.O.V.D. maar vooral ook aan haar voorzitters, 
die in de loop van tien jaren de organisatie om
hoog hebben gestuwd in een ,__ het zij herhaald 
,__ sfeer van volkomen onafhankelijkheid. 

Met bescheiden eigen financiële middelen heb
ben zij de organisatie tot bloei gebracht en geheel 
liberaal Nederland kan op deze prestatie trots 
zijn. 

Vooral voor de ouderen is het een verheugend 
feit te weten, dat vele politiek goed geschoolde 
liberale jongeren in staat en bereid zijn te zijner 
tijd hun taak in het politieke leven over te nemen. 

De J.O.V.D.ers hebben bewezen te behoren tot 
de energieke groep van zelfdoeners, die vooral de 
begrippen Vrijheid en Verantwoordelijkheid niet 
tot een fraaie theorie hebben gemaakt, maar heb
ben omgezet in tastbare praktische waarden. 

De V.V.D. laat zich op het jubileumcongres 
van de J.O.V.D. zeker niet onbetuigd. 

Ons oud~Kamerlid mevrouw Fortanier-De Wit 
zal de congresrede uitspreken, terwijl tevens prof. 
Oud, ere~voorzitter van de J.O.V.D., en de heer 
Le Cavelier, fractieleider van de V.V.D. in de ge~ 
meenteraad van Amsterdam het woord zullen 
voeren. 

Wij hopen uiteraard in de gelegenheid te zijn 
onze lezers van de gebeurtenissen tijdens dit 
lustrumcongres op de hoogte te houden. 

Aan de vooravond daarvan klinke ons enthou
siaste: Proficiat! 

Scherpenzeel en V eenendaal 

De tussentijdse gemeenteraado:verkiezingen te 
Scherpenzeel en V eenendaal hebben voor 

de V.V.D. gunstige resultaten opgeleverd. 
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In Scherpenzeel, waar totdusverre de V.V.D. 
nog niet in de raad was vertegenwoordigd, heeft 
thans een V.V.D.er zijn intrede gedaan. 

Ook in Veenendaal kan een gunstige ontwikke~ 
ling worden geconstateerd. Men behield daar zijn 
zetel, doch het aantal V.V.D. stemmen steeg daar 
van 552 op 688. 

Nationaal~politiek gezien valt uit deze ontwik
keling uiteraard geen conclusie te trekken, omdat 
hier te veel plaatselijke invloeden een rol hebben 
gespeeld. Verheugend is echter, dat ook in deze 
gemeenten de liberale gedachte flink wortel heeft 
geschoten. 

Merkwaardig voorstel 

T ijdens de jaarvergadering van het Verbond 
voor Veilig Verkeer heeft de heer H. 

Westerlaken, directeur van het Centraal Bureau 
voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen, in 
een causerie over de verkeersveiligheid het voor
stel gedaan, jaarlijkse belastingen te heffen op 
bromfietsen en fietsen van resp. f 7.50 en f 2.50 
waaruit een veilig verkeersfonds zou kunnen wor
den gevormd. 

Niet weinigen zullen zich over dit merkwaardi
ge voorstel hebben verbaasd. 

Niemand zal willen betwisten, dat de verkeers
veiligheid in ons land dient te worden bevorderd. 
Doch daarvoor zijn toch zeker wel andere wegen 
te vinden dan de invoering van de belastingen 
door de heer W esterlaken voorgesteld. 

Zou men de plannen van de heer Westcriaken 
tot uitvoering brengen, dan zou dit e·en enorme 
administratieve rompslomp betekenen, waardoor 
het beoogde doel volkomen voorbij zou worden 
geschoten. 

Bij velen zal in dit verband het schrikbeeld zijn 
opgeroepen van het vooroorlogse systeem van de: 
gehate "belasting plaatjes". 

Wij menen te mogen aannemen. dat er wel 
weinig voorstanders van dit voorstel zullen zijn 
om de: klok in dit opzicht terug te zetten. 

(Vervolg van pag. 1) 

En nu 's heren Romme's ver
manende vinger naar de 

V.V.D. 
Hij zag twee handicaps, die het 

de liberalen moeilijk zouden maken 
bij het dragen van medeverant
woordelijkheid. 

andere belangstellenden echter 
nogmaals willen verwijzen naar 
ons Beginselprogram, waarvan het 
eerste artikel zegt, dat de V.V.D. 
het verenigingspunt wenst te zijn 
van allen, die op grond van hun 
overtuiging, dat vrijheid, verant
woordelijkheid en sociale gerech
tigheid de fundamenten behoren 
te zijn van een op christelijke 
grondslag berustende samenleving 
als de Nederlandse, de in dit pro
gram neergelegde beginselen tot 
uitgangspunt willen nemen van 
hun staatkundig streven. 

onzer samenleving daadwerkelijk 
kunnen worden beschermd tegen 
de gevaren, die deze, in het b_ijzon
der van de zijde der voorstanders 
van totalitaire staatsconstructies, 
bedreigen. 

onze praktische politieke doel
einden konden verenigen. 

Zo hebben ook talrijke orthodox
protestanten (naast de vrijzinni
gen) zich altijd volkomen bij ons 
thuis gevoeld, evenals een aantal 
rooms-katholieken. 

Prof. Romme zag als zodanig de 
eenzijdige sàmenstelling van de 
V.V.D., die "vooralsnog getypeerd 
moet worden als een partij van 
werkgevers, stafpersoneel, hogere 
ambtenaren en middenstanders" 
en voorts het ontbreken van "een 
vast christelijk fundament". 

Met erkentelijkheid voor de be
langstelling, menen wij toch, dat 
de heer Romroe zich hier onnodige 
zorgen over ons maakt. 

Een partij, welke bij de drie 
laatstgehouden verkiezingen tus
sen de driekwart en één miljoen 
stemmen in het kiezerskorps be
haalde en die procentueel de groot
ste en meest opvallende vooruit
gang boekte in de z.g. "arbeiders
wijken" in de grote en middelgrote 
steden, (nog altijd) voor te stellen 
als een partij van werkgevers, 
hogere ambtenaren en midden
standers, is met iedere realiteit in 
strijd. 

* * 

Wat het "ontbreken van een 
vast christelijk fundament" 

betekent, is ons niet precies be
kend, tenzij de heer Romroe · 
bedoelt, dat de V.V.D. niet behoort 
tot wat men in Nederland vanouds 
de "confessionele partijen" noemt. 

Wij zouden prof. Romroe en 

.Zij plaatst daarbij voorop de 
erkenning, dat er voor de indivi
duele mens een nauw verband be
staat tussen levensbeschouwing 
en staatkundig beginsel, doch 
meent tevens, dat gelijk inzicht 
aangaande staatkundig beginsel 
bestaanbaar is, ondanks verschil 
van mening over de diepste levens
grond. 

De V.V.D. is (aldus artikel 3 
van ons Beginselprogram) diep 
overtuigd, dat de grondslagen der 
Nederlandse beschaving wortelen 
in het christendom, al moge dit 
door de onderscheidene groepen 
des volks nóg zo verschillend wor
den verstaan. Zij is ervan door
drongen, dat het bovenal de chris
telijke geest is, die ons volk de 
waarde en de vrijheid van de mens 
en zijn verantwoordelijkheid heeft 
doen beseffen en die het aanzien 
van ons volk in de wereld heeft be
paald. 

Zij acht het daarom een onaf
wijsbare eis, dat door versterking 
van deze geest zedelijke ontworte
ling en geestelijk nihilisme worden 
overwonnen, opdat de grondslagen 

Zij geeft er zich daarbij ten volle 
rekenschap van, dat de zedekun
dige beginselen van het christen
dom worden áangehangen door 
zeer velen, die de christelijke gods
dienst niet belijden. 

* * 

De vermanende vinger van 
prof. Romroe richtte zich 

echter in het bijzonder tegen "het 
streven, dat hij bij de V.V.D. had 
ontdekt, om een doorbraakpartij 
te gaan vormen". Hij vond dat een 
onvruchtbaar streven, zoals het 
ook voor de P.v.d.A. was geweest. 

"Bewust christelijke mensen" -
aldus zijn toevoeging - "zullen in 
het straatje van een partij, die 
vasthoudt aan de "geestelijke vrij
heid", nooit passen. Maar als het 
moet, neemt de K.V.P. de hand
schoen op" (wij volgden hier weer 
het verslag van "De Tijd-De Maas
bode"). 

Hier moet een groot misver
stand bij de heer Romroe bestaan. 
Bij de V.V.D. is er op dit punt niets 
veranderd; er is alleen iets ver
anderd in het kiezerskorps. Dat 
heeft i n a 11 e l a g e n in zeer 
versterkte mate zijn vertrouwen in 
de V.V.D. uitgesproken. 

In de V.V.D. is a 1 tij d plaats 
geweest voor alle Nederlanders 
van welke levensbeschouwing dan 
ook, die zich met de grote lijnen 
van ons Beginselprogram en met 

Dat o.a. het aantal van de laatst
genoemden sterk is toegenomen, is 
in overeenstemming met de alge
mene tendens. Wij werken echter 
niet met "werkgemeenschappen", 
noch met speciale "doorbraak
leuzen". 

Wat wij aan de kiezers voor
leggen, zijn ons program van be
ginselen en onze praktisch-poli
tieke doeleinden, die wij aan g e
h e e I ons volk voorleggen. 

* * 

Bepaald bezwaar zouden wij er 
echter tegen hebben, wan

neer prof. Romroe bedoelt, dat 
bijvoorbeeld onze zuidelijke provin
cies uitsluitend het domein voor 
de K.V.P.-propaganda zouden zijn. 

Het recht, dat de K.V.P. (te
recht) voor zich opeist, in a ll e 
provincies en streken van ons land 
zich tot de kiezers te wenden, 
komt óók de V.V.D. toe. 

Dat prof. Romroe bovendien zou 
gezegd hebben, dat "bewust chris
telijke mensen in het straatje van 
een partij, die vasthoudt aan de 
,geestelijke vrijheid' nooit passen", 
kunnen wij vooralsnog niet aan
nemen. 

Een dergelijke uitlating achten 
wij te schokkend om te kunnen 
geloven, dat een van onze politieke 
leiders dat inderdaad in deze be
woordingen zou hebben gezegd. 

A.W. A. 
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Een der hoogtepunten van de Studie-conferentie van Staten- en Raadsleden op Woudschot en: 

Mr. H. v. Riel over "Salariëring van de ambtenaar, 
Taakanalyse en Merit-Rating" 

Tijdens de welgeslaagde studie-conferentie van de Vereniging van Staten- en 
:Raadsleden van de V.V.D. sprak zaterdag, 10 oktober, na de avondmaaltijd de heer 
Mr. H. VAN RIEL, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, over de salariëring 
van de ambtenaar, in 't bijzonder over taakanalyse en merit-rating. 

De inleider begon met zijn gehoor de vraag voor te leggen: Wat is het karakter van 
15alaris in het bedrijfsleven, dus buiten de ambtelijke sfeer om. Het antwoord luidt 
~.i.: In de eerste plaats een vergoeding wegens een economische prestatie voor een 
economisch doel. In beginsel wordt derhalve rentabiliteit verwacht, al kan en moet 
dikwijls daarnevens een menselijk en sociaal eiement in het geding komen. 

In het ambtelijke ontbreekt als regel 
de economische achtergrond, en daarom 
is het duidelijk, dat reeds uit dien hoofde 
een rechtstreekse vergelijking van ambte
lijke en particuliere salarissen moeilijk
heden oplevert. Het verschil is uit een 
ClOgpunt van doelstelling te groot. In de 
11mbtelijke sfeer hantere men als systeem 
andere dan direct economische waarde
ringsfactoren. 

Dat betekent intussen geenszins dat 
~nen het economische kan uitschakelen. 
De overheid moet bijvoorbeeld steeds met 
cle wet van vraag en aanbod rekenen. 
Anders wordt zij, doordat vele werkne
mers terecht vergelijkingen maken tus
~:en het loon dat de overheid biedt en Het 
loon dat zij elders kunnen verdienen, uit 
de arbeidsmarkt gedrongen. Sterk geldt 
dit bijvoorbeeld voor medici, technici en 
allerlei typen handwerkers. Ten aanzien 
van de taken die in de administratieve 
en de beleidssfeer liggen is dat verband 
minder nauw. In een aantal gevallen 
kwalificeren aanleg, karakter en voor
keur een mens tot dienaar der overheid. 
Voor deze groep vooral geldt het begin
sel der rechtvaardigheid, willen zij niet 
tekort gedaan worden. Dat betekent niet, 
dat te hunnen aanzien het loonpeil in het 
vrije bedrijf geen rol speelt. Dat loonpeil 
geeft immers een zekere bereikte maat
schappelijke produktiviteit, een zeker be
reikbaar Nederlands welvaartsniveau aan, 
waar de ambtenaar krachtens het recht
vaardigheidsbeginsel niet onder blijven 
mag. Sprekers conclusie is daarom: het 
vrije loonniveau is indicatie, maar direc
te groepsgewijze koppeling is niet zonder 
meer verdedigbaar. Dat onze liberale mi
nister Toxopeus de Ionen van overheids
personeel niet regelrecht gelijkstellen wil 
met die der in de metaalindustrie werk
zame arbeiders, achtte de heer Van Riel 
goed gezien. 

Inleider was voorts van mening, dat de 
ambtenarensalarissen nogal sterk in de 
politieke sfeer liggen, omdat zij onder in
vloed van de vertegenwoordigende colle
ges tot stand komen. Het tactische ele
ment speelt dan ook een belangrijke rol 
in de onderhandelingen over de ambte
lijke salarissen, en de organisaties trach
ten van tijd tot tijd, naar sprekers in
druk, elementaire onrechtssituaties te 
construeren, om daarmede de publieke 
opinie en de politieke colleges te be
invloeden. Begrijpelijk en toelaatbaar 
binnen het raam ener normale vakbonds
actie. De overheid mag daartegenover 
echter ook als normale werkgever reage
ren, en de tactische argumentatie met een 
korreltje zout nemen. Naar sprekers in
druk weten de hoofdambtenaren, die voor 
de Staat onderhandelen, steeds een scher
pe lijn te trekken tussen hun eigen be
lang als werknemer en het belang van de 
Staat als werkgever. Deze heren trachten 
de objectieve rechtvaardigheid te dienen, 
maar krijgen daarvoor helaas niet altijd 
de hun toekomende volledige waardering. 

Er zijn overigens nog andere, wellicht 
in het groot gezien nog belangrijker eco
nomische facetten dan die van vraag en 
aanbod, die speciaal bij het beleid van de 
landsregering ten opzichte der salarissen 
een rol spelen. 

den alles uit de beschikbare marge te ha
len wat er in zit. Daardoor verdwijnt de 
elasticiteit die er vroeger was, al had
den wij toen in het bestaan van die elas-
ticiteit weinig inzicht. · 

Op deze wijze kan een verhoging van 
de ambtenarensalarissen, met de daar in 
de tegenwoordige maatschappelijke prak
tijk bijbehorende natrekking van de mees
te kantoorbediendensalarissen, sneller 
monetair ontwrichtend werken dan vroe
ger. De vraag: 3 of 5% salarisverhoging 
bijvoorbeeld, aldus beëindigde spreker dit 
gedeelte van zijn betoog, is onder omstan
digheden een kardinaal probleem, geen 
kwestie van royaliteit. De heer Van Riel 
beklemtoonde hierbij, dat de economie 
ook op dit punt een dienende weten
schap is .. Zij maakt de regering duidelijk, 
welke economische gevolgen een bepaal
de salarisverhoging voor de ambtenaren 
voor andere groepen van de bevolking 
heeft. De één iets geven betekent in dit 
harde leven vaak: de ander iets afnemen 
of iets onthouden. Ook op dat punt spele 
een regering, die uit het christelijk be
ginsel leven wil, open kaart, en vermijde 
zij onder alle omstandigheden de weg der 
gecamoufleerde inflatie. Wanneer de 
rechtvaardigheid verhoging van de amb
tenarensalarissen eist, stelle de regering 
dit als zodanig duidelijk. De Staten-Ge
neraal behoren dan met haar mee te 
gaan, maar moeten ook eisen volledig te 
worden ingelicht over de verdeling van 
de economische last, die als regel voor 
de niet specifiek-ingewijde bijna niet is 
te volgen. Beleids- en rechtvaardigheicts
overwegingen zullen steeds de hoofd-ele
menten van iedere beslissing terzake moe
ten zijn. 

Mr. Van Riel ging daarna over tot het 
behandelen van enkele moderne hulpmid
delen, die bij het benaderen der recht
vaardigheid een rol kunnen spelen. Hij 
ving aan met er op te wijzen, dat het hier 
altijd om benaderen gaat, en dat echte 
exacte wetenschappelijkheid ontbreekt. 
In feite gaat het om waarderingsoorde
len, niet om vaststellingsoordelen. Geme
ten en gewogen kan er in de ambtelijke 

dienst maar op enkele plaatsen worden. 
Ambtenaren dienen hun medemensen, en 
alleen daarom al behoort in de meeste 
gevallen het hoofdaccent op de kwaliteit 
van het werk te vallen, een zaak van 
waardering, en niet op de kwantiteit, een 
zaak van meten en wegen .. 

De taakclassificatie komt uit het par
ticuliere bedrijf voort. Spreker gaf een 
schetsmatig overzicht van het systeem, 
zoals dit bij het Rijk voorlopig is inge
voerd. Enerzijds analyse in onderdelen 
met afzonderlijke waarderingscijfers, an
derzijds, vooral ook als controle, verge
lijking met andere omschreven standaard
objecten. Inleider maakte in het bijzon
der opmerkzaam op het grote belang van 
het verantwoordelijkheidsgevoel. Wan
neer men bijvoorbeeld door een fout te 
maken een kostbare machine beschadigt, 
of anderszins een deel van het produktie
proces stillegt, bepaalt zulks mede het 
positieve belang van een goede taakver
richting, en daardoor de waardering van 
de taak. 

Toepassing van taakanalyse leert ons 
bijvoorbeeld, en dat is een van de nuttig
ste effecten, dat zeer eenvoudig admini
stratief werk in de zin der taakanalyse 
lager moet worden aangeslagen dan de 
verrichting van zeer vele handarbeiders. 
De landarbeider bijvoorbeeld volbrengt 
een hoog-gekwalifice.erde taak. Hij is een 
veelzijdig vakman, die dikwijls zelfstan
dige beslissingen moet nemen, meer dan 
een aantal administratieve ambtenaren. 
Dat de ogen van ons volk mede door de 
taakanalyse hiervoor open zijn gegaan 
achtte spreker een nationale winst. Bij 
de waardering van eenvoudige admini
stratieve werkzaamheden moet men reke
ning houden met de stijging van het ge
middelde ontwikkelingspeil in de maat
schappij in Nederland. De kunst van le
zen, schrijven en tellen beheersen komt 
minder zeldzaam voor dan honderd jaar 
geleden, en dat weerspiegelt zich in de 
beloning. Van de arbeider-vakman wordt 
in wezen eerder meer dan minder ge
eist dan vroeger, en hij blijft daardoor 
een betrekkelijke zeldzaamheid. Er zullen 
zich dus, ook binnen de ambtelijke dienst, 
door de taakanalyse verschuivingen gaan 
voordoen in het traditionele patroon van 
relatieve salarisverhoudingen tussen 
handwerkslieden en lagere administratie
ve ambtenaren. De rechtvaardigheid 
brengt echter mee, dat de overheid zich 
nu juist niet hoofdzakelijk door overwe
gingen van taakanalyse behoeft te laten 
leiden. Bij groeiende economische wel
stand mag naar het oordeel van spreker 
taakanalyse eigenlijk alleen betekenen 

HBu, 

Het nationaal inkomen is nu eenmaal 
een beperkte grootheid, en meer verde
len dan in een gegeven politieke situatie 
beschikbaar is betekent onherroepelijk in
flatie. Bezitsvorming 
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Een persoonlijk contact met onze 

ervaren deskundigen waarborgt een 

verantwoord advies. 

Vervolgens moeten wij er van uitgaan, 
dat het aantal ambtenaren in verhouding 
tot de totale bevolking in de laatste de
eennia sterk is gestegen, terwijl ook het 
administratieve personeel in dienst van 
particuliere bedrijven voortdurend toe
neemt. Deze groepen tezamen eisen een 
belangrijker deel van het Nederlandse 
volksinkomen op dan vroeger. 

De niet-gebruikte marge van het na
tionale inkomen vertoont verder de ten
dens steeds kleiner te worden, waardoor 
de elasticiteit verdwijnt. De in mach
tige vakbonden verenigde werknemers 
beschikken over alle accountantsweten
schap en alle economische inzicht en 
trachten, wederom van liberaal standpunt 
uit geenszins verwerpelijk, voor hun Ie-
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verbetering in de eerste pla;~ls van het 
salaris der onderbetaalde arbdders-vak
mensen, nimmer verslechtering van de 
positie der administratieve werkers. Spre
ker hoopt dat dit in liberale luing alge
meen zo gezien zal worden. 

Aan de merit-rating ligt de l(ezonde ge
dachte ten grondslag, dat bij een hogere 
prestatie een hogere beloning behoort. Er 
rijzen diverse belangrijke vragen. 
Moet de personeelsbeoordeling gesyste
matiseerd worden? Is het systeem zoals 
het Rijk zich dit op dit ogenblik voor
stelt, en waarover de heer Van Riel het 
een en ander vertelde, werkelijk bruik
baar. Deugt het misschien alleen voor 
grote complexen als bijvoorbeeld de 
P.T.T., waar veel relatief eenvormige en 
daardoor vergelijkbare arbeid wordt ver
richt. Is een beter systeem misschien niet 
de merit-rating via het promotie-beleid 
te doen geschieden, en, waar dit niet kan, 
merit met een gratificatie of een extra 
periodiek te belonei1. 

Spreker gaf aan de laatste oplossing 
voor zich in de meeste gevalll'n, niet in 
alle, de voorkeur. 

Het is beter êen mens slechts af en toe 
in het geheel van zijn persoon en zijn 
prestaties te bezien, met inschakeling van 
controle- en vergelijkingsinstanties. Het 
bijhouden van notitie-lijsten en het geven 
van wisselende meritvergoedingen zal 
stellig dikwijls tot spanningssituaties lei
den. Weinig beoordeelden zullen willen 
en kunnen inzien waarom zij nu juist 
precies 5 centen .minder per uur ontvan
gen dan een ander. Veel eerder accep
teert de gewone mens dat el'n andere 
medewerker, wiens verdiensten als amb
tenaar hij grosso modo ook wel ziet, wat 
sneller promotie maakt. De prestatie is 
bovendien van zoveel onweegbare facto
ren als huiselijke omstandighedt•n e.d. af
hankelijk, en de rechtvaardigheid. brengt 
mee dat de chef daarmede toch wel re
kent. In haar kwasi-exactheid, <'11 vooral 
nooit geheel bewijsbare exactlwid, is de 
merit-rating in zekere zin een achteruit
gang, in het ambtelijke tenminste, waar 
spreker het over heeft. Zij spiegelt een 
nauwgezette economische waardering 
voor van een bepaalde prestatie, terwijl 
de nauwgezetheid onvoldoende vaststaat, 
en het economische, zelfs theoretisch, he
lemaal niet het doorslaggevende bij het 
ambtelijk personeelsbeleid kan zijn. 

Wat de verantwoording van de resulta
ten der merit-rating tegenover de beoor
deelde medewerkers betreft verwacht 
spreker ook veel moeilijkheden in de 
menselijke sfeer. Hoe weinigen zijn in 
staat om op objectieve, rechtvaardige en 
toch tactvolle wijze een evenmens in de 
letterlijke zin op zijn nummer te zetten. 
En hoeveel mensen kunnen de waarheid 
over zichzelf aanhoren zonder óf minder
waardigheidsgevoelens te krijgen óf res
sentimenten te gaan koesteren. 
De heer Van Riel vreesde dat de op zich

zelf lofwaardige poging tot objectivering, 
die in het thans voorgestelde systeem van 
merit-rating is gelegen, meestal tot mis
lukking zal zijn gedoemd. Wij moeten ons 
dan ook afvragen of de voordelen van dit 
schijnperfectionisme wel de moeite en de 
kosten waard zijn. 

Ook de voorgeschiedenis heeft in dit 
verband enige betekenis! Op een gege
ven ogenblik waren de ambtenaren in 
beloning achtergebleven. Het laatste kabi
net-Drees wilde aan de op zichzelf ge
rechtvaardigde wensen van de ambtena
ren tegemoetkomen, maar vreesde het be
kende optrek-effect over de gehele linie 
teweeg te brengen. Om de pai·allellisatie 
met het metaalbedrijf te kunnen handha
ven sloeg men, ter vervanging van het in 
het metaalbedrijf gebruikelijke systeem 
der tarifiëring, in beginsel echt meten 
en wegen, de weg van de merit-rating in, 
wat voorlopig althans niet veel meer dan 
schijn-meten-en-wegen is. Spreker kon 
deze nood-oplossing wel begrijpen maar 
niet bewonderen. Hij hoopte dat het nieu
we kabinet meer moed zal hebben dan 
het vorige en een zelfstandig, openhar
tig en eerlijk loonbeleid zal durven voe
ren, zonder kunstgrepen en kunstgreep
jes, die de overheid toch eigenlijk niet 
passen. 

Praktisch is de merit-rating aan de la
gere publiekrechtelijke organen opgelegd. 
Immers: zonder belofte van doorvoering 
van merit-rating geen loonsverhoging. 
Een bedenkelijk staaltje van centralisatie. 
Wat het Rijk wilde, was in de eerste 
plaats een z.g. nauwkeurige genormali
seerde taakanalyse, en vervolgens alge
hele gelijkschakeling, ook wat het promo
tie-beleid aangaat. Bij de lagere publiek-

(Zie vervolg op pag. 5) 
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Een levendig gesprek over een 
ogenschijnlijk droog onderwerp 

gaat, moeten wij er echter mee rekening 
houden, dat ons volk nu eenmaal "pari
tair" is samengesteld. 

Zoals men voorkeur kan hebben voor 
de openbare school en toch ermede ak
koord kan gaan, dat de bijzondere school 
wordt gesubsidieerd, moet men als libe
raal ook bij culturele subsidies de gesple
tenheid in de praktijk aanvaarden. 

Wel was hij van mening, dat, vooral 
voor kostenbesparing, duplicering zoveel 
mogelijk moet worden voorkomen en uit 
de vergadering werd in gevallen als 
deze dan ook het in ieder geval bevorde
ren van een doelmatige spreiding aan
bevolen. 

Het. verlenen van subsidies door provtncte en gemeente 

De tweede dag van de studieconferen
tie op Woudschoten 'was gewijd aan een 
onderwerp, waar ook de leden van de 
dagelijkse besturen van de vertegen
woordigende lichamen in provincie en 
gemeente voortdurend mee te maken 
hebben, namelijk het verlenen van sub
sidies. 

Deze discussie geschiedde volgens de 
tegenwoordig gaarne gevolgde methode 
van de beantwoording van vragen en 
opmerkingen door een forum. Dit ver
levendigt stellig de gedachtenwisseling 
en houdt tevens de waarborg in, dat een 
aantal in de theorie en de praktijk van 
het gekozen onderwerp bijzonder des
kundige peronen aanwezig is om hun 
licht over de aan de orde gestelde pro
blemen te doen schijnen. 

Zo was het ook hier en in de nabe
schouwing op de voorpagina is de vorige 
week reeds tot uiting gebracht, op welk 
een voortreffelijke en plezierige wijze 
mevr. Schouwenaar het gesprek wist te 
leiden. 

Het forum werd gevormd door: 
Mevrouw dra. J. F. Schouwerraar

Franssen te Bilthoven, lid van de Eerste 
Kamer en voorzitster van de Culturele 
Commissie van de VVD, die, als gezegd, 
de ldding van het forum had. 

Mevrouw mr. E. Veder-Smit, wet
houder van de gemeente Zeist. 

De heer K. H. Brandt, te 's-Gravenha
ge, directeur van het Bureau voor Ge-

(Vervolg van pag. 4) 

rechtelijke organen bevorderde men amb
tenaren wel eens eenvoudig omdat zij 
hun werk zo goed deden, zonder dat de 
taak veranderde. Dat mag dan niet meer. 

De heer Van Riel meende dat het ge
lijk hier aan de kant van de lagere pu
bliekrechtelijke organen is, want wie het 
hem opgedragen werk zeer goed verricht 
geeft als het ware zelf aan de taak een 
andere inhoud en verdient promotie, los 
van enige toch nooit volkomen ware ab
stracte normbepaling. 

Aan het eind van zijn betoog verklaar
de inleider nog wel zeer geporteerd te 
zijn voor modern personeelsbeleid in rui
mere zin. Psychologische scholing van 
a.s. leiders achtte hij op den duur een 
gebod, en het is zeker goed alle chefs, ook 
lagere, te verplichten zich van tijd tot 
tijd een nauwkeurig, gedefinieerd, tegen
over de hogere leiding te verdedigen, en 
schriftelijk vast te leggen oordeel over 
hun medewerkers te vormen. Die dwang 
helpt om middelmatige mensen tot echte 
leiders in de beste betekenis van het 
woord op te voeden, want moeten beoor
delen onder scherpe controle leidt tot 
zelfkennis, maatgevoel en wellicht enige 
wijsheid. 

Tegenover de plannen der regering zo
als wij die nu kennen past dus wel een 
bepaald scepticisme, maar voor waarlijk 
modern personeelsbeleid moet iedereen 
die verantwoordelijkheid draagt zich 
openstellen. 

Gedachtenwisseling 
De heer mr. W. J. Geert se rn a (Den 

Haag) zeide het met de inleider eens te 
zijn, dat het stelsel voor hogere functies 
niet is door te voeren. Het past beter in 
de sfeer van de handenarbeid. Kan het 
ook voor lagere administratieve functies 
worden toegepast? Brengt het niet veel 
tijdverlies en kosten met zich? Spr. vreest 
ook onaangenaamheden in het gezin, 
wanneer de inkomsten telkens wisselen. 
Hoe staat het met de pensioenregeling? 

De heer mr. D. S o rgdrage r (Arn
hem), die in het particuliere bedrijf er
varing met het systeem heeft opgedaan, 
zeide het scepticisme van de inleider te 

meentepolitiek van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de VVD. 

De heer R. J. Th. Ie Cavelier, voorzit
ter van de VVD-gemeenteraadsfractie te 
Amsterdam. 

Mr. L. J. F. Wijsenbeek, directeur van 
de Dienst van Schone Kunsten te 's-Gra
venhage. 

* * 
Mevrouw Schouwenaar noemde in 

haar inleidend woord tot de discussie 
subsidiëring, wat de kunst betreft, een 
maatschappelijk verschijnsel, dat zich al
tijd heeft voorgedaan, omdat "kunst 
zichzelf nu eenmaal nooit heeft bedro
pen". 

Wat is eigenlijk subsidie? Het is een 
uit het Iatijn afkomstig woord. Wanneer 
de stoottroepen een terrein hadden ver
overd, hadden zij hulptroepen nodig, om 
het eenmaal veroverde ook te behouden. 

Het woord duidt dus op hulp van ma
teriële aard om te behouden wat 
men eerst door eigen prestatie heeft ge-
kregen. . 

Hier liggen nu ook precies de voor de 
liberaal meest aanvaardbare rechtsgrond 
en doelstelling voor subsidiëring. 

Het is uiteraard niet mogelijk, de dis
cussie in dit korte overzicht op de voet 
te volgen en evenmin om allen te noe
men, die aan de gedachtenwisseling heb
ben de(O!genornen. 

Wij zullen ons moeten beperken tot een 
enkele greep. 

kunnen delen. Er bestaat een aanzienlijk 
verschil in omstandigheden en mogelijk
heden tussen de overheidsdienst en het 
bedrijfsleven, waar in een grote onderne
ming taakanalyse zeer wel uitvoerbaar 
is en een goede basis voor werkclassifi
catie kan bieden. Niettemin blijft er sub
jectiviteit bestaan, vooral wanneer men 
de prestatieverschillen scherp wil afwe
gen. Overigens leert de ervaring, dat de 
fluctuaties in de praktijk niet zo groot 
zijn. De beoordeelde dient in de gelegen
heid te zijn door de hoogste chef te wor
den ontvangen, indien hij zich te kort 
gedaan voelt. 

De heer P. W. van Dongen (Leus
den) betoogde, dat men in Amerika al 
weer op het systeem terugkomt. Men zal 
ook de chefs moeten opleiden voor de 
praktische toepassing. 

De heer A. B u y n (Rijswijk) vroeg 
welk standpunt een liberaal raadslid moet 
innemen, wanneer een voorstel tot toe
passing aan de orde komt. 

Mevrouw P. H. Smits-Witvliet 
(Oegstgeest) zeide, dat de praktijk zal 
leiden tot toekenning van 8% over de 
gehele linie, want ook de overheid moet 
oppassen voor verloop van personeel. 

De heer J. H a s p er (Rotterdam) wees 
er .op, dat het onderwerp een punt van 
bespreking in de Vereniging van Neder
landse Gemeenten is geweest. Het merk
waardige is, dat de personeelsorganisaties 
er aanvankelijk tegen waren, doch over
stag gingen, toen zij bemerkten, dat er 
anders geen loonsverbetering zou komen. 
Bij de Nederlandse Spoorwegen zal het 
stelsel niet worden toegepast. 

De heer drs. B. C. va n R a n d w ij k 
(Zeist) vroeg, of bij de Spoorwegen de 
factor veiligheid mede in de beoordeling 
zou moeten worden betrokken. 

De heer ir. E. J. Mulder (Zevenhui
zen) wilde weten, hoe het systeem kan 
werken in een gemeente, waar men b.v. 
maar één-bode heeft. Moet de burgemees
ter die beoordelen en zo ja, naar welke 
maatstaf? 

De heer V a n R iel, de sprekers beant
woordend, zeide, dat de hogere functies 
nog buiten beschouwing worden gelaten. 
Toepassing op lagere administratieve 
functies is wel mogelijk. De kosten en de 
rompslomp zullen groot worden. Als er 

In de discussie bleken forumleden en 
in de zaal aanwezigen het, overeenkom
stig het zoëven aangeduide criterium, 
wel hierover eens te kunnen worden, 
dat, zoals mevrouw Veder-Smit (daar
in warm gesteund door mr. Wijsenbeek) 
het stelde: men met start- en aanmoedi
gingssubsidies voorzichtig moet zijn en 
in het algemeen (wanneer dat nodig 

. blijkt) beter die instellingen of initiatie
ven kunnen worden gesteund, die hun 
levensvatbaarheid reeds hebben getoond. 

Aldus steunt men het best het gezonde 
zelf-doen en het geslaagde particuliere 
initiatief. 

Uitzonderingen als een door de heer 
Brandt genoemd start-subsidie voor een 
fanfare-gezelschap, wanneer de behoefte 
daaraan in de (plattelands) gemeente 
duidelijk aanwijsbaar is, kunnen dan 
worden beschouwd als bevestigingen 
van de regel. 

Bij de uitwisseling van ervaringen met 
leeszalen en bibliotheken bleek de vrij
wel algemene ervaring, dat naast een 
eenmaal opgerichte openbare leeszaal of 
nutsJeeszaal bijna altijd ook een protes
tants-christelijke en een rooms-katho
lieke leeszaal verschijnen. 

Dit bracht de kwestie van de "verzui
ling" op het tapijt, waarbij mr. Van Riel 
ten besluite tot deze conclusie kwam: Als 
liberalen moeten wij ons, wanneer het 
gaat om het beginsel, tegen verzuiling 
keren. Als het om praktische zaken 

bijzondere omstandigheden zijn, kan de 
beoordeling na drie maanden worden 
herzien. De inkomsten uit rnerit-rating 
worden voorlopig niet in de pensioen
grondslag opgenomen. 

Taakanalyse is in grote bedrijven, zoals 
b.v. de P.T.T., onmisbaar en ook uitvoer
baar, omdat daar voldoende identiteit van 
handelingen is, welke juist in de gewone 
overheidsdienst veelal ontbreekt. De indi
viduele prestaties lopen daar te veel uit
een. 

Het promotiebeleid zou een mouw aan 
het probleem kunnen passen. Beoordeling 
van karaktereigenschappen is hoofdzaak. 
Men moet geen kwantitatieve, doch kwa
litatieve eisen stellen. 
Opleiding van chefs is noodzakelijk, wil
len zij hun beoordelingstaak naar beho
ren kunnen verrichten. Het is echter een 
kunst van middelmatige mensen door· on
derricht goede leiders te maken. De be
oordeelde dient zijn hoogste chef te kun
nen benaderen. Betrouwbaarheid in het 
werk is dikwijls meer waard dan een 
grote produktie in snel tempo. 

Of merit-rating aanbevelenswaardig is, 
hangt ook van de wijze van toepassing 
af. De lagere publiekrechtelijke lichamen 
hebben in beginsel reeds ja gezegd onder 
druk van het rijk. Men kon het provin
ciale en gemeentepersoneel het uitzicht 
op voordeel moeilijk onthouden. Het is 
echter niet uitgesloten, dat de denkbeel
den op dit gebied onder het nieuwe mi
nisterie zich wat wijzigen. Men moet met 
de menselijke psyche rekening houden, 
wanneer men dit systeem hanteert. Het 
niet meedoen van de N.S. is een belang
rijk precendent, maar voor het overheids
personeel is de beslissing gevallen. Bij de 
spoorwegen zou het veiligheidselement in 
de taakclassificatie op zijn plaats zijn. 

De conclusie van het gehele betoog is, 
dat vele problemen gemakkelijker lijken 
dan zij zijn! (Applaus). 

De voorzitter dankte de heer Van 
Riel voor zijn leerzame betoog. Ofschoon 
de inleider geen prikkel tot extra-pres
taties behoeft, bood hij hem gaarne een 
kist sigaren als blijk van waardering aan. 

De bijeenkomst werd vervolgens ge
schorst tot zondagochtend. 

Vele deelnemers bleven nog geruime 
tijd gezellig bijeen. 

Tal van aanverwante onderwerpen 
passeerden nog de revue. Wij noemen 
slechts: het zoveel mogelijk vermijden, 
dat overheid en politieke organen kunst 
gaan beoordelen (hier zullen directeuren, 
met naast zich commissies van andere 
deskundigen moeten worden ingescha
keld), het toezicht en de financiële con
trole . 

Ook kwam niet alleen de subsidiëring 
van diverse vormen van kunstuitingen in 
bespreking, maar tevens die van initia
tieven van charitatieve aard of op het 
gebied van de volksgezondheid. 

Mr. WiJdt Meyboorn vond hierbij de 
gelegenheid, het werk van de Kruisver
enigingen te prijzen. Hier geldt het in
derdaad een vorm van particulier initia
tief in de beste zin des woords, dat ge
steund kan worden naar de mate, waar
in dat initiatief tot zijn recht komt. 

Tevens vestigde hij de aandacht op de 
grote financiële steun, welke bijv. de 
reurnabestrijding uit het bedrijfsleven 
heeft ondervonden. 

* * .. 
Een onderwerp op zichzelf en van zeer 

actuele aard vormt de vraag van de 
eventuele subsidiëring van kerkbouw. 

In herinnering werd gebracht, dat een 
commissie uit de partij dit vraagstuk 
bestudeert en ter vergadering werd me
degedeeld, dat haar rapport "binnen zeer 
afzienbare tijd" kan worden tegemoet 
gezien. 

Het blijft dan echter een (waardevol) 
advies of mening van een commissie uit 
de partij, en niet van de partij zelve. 

Zoals in praktisch alle politieke en an
dere groeperingen, bleek ook in onze 
kring over de vraag van subsidiëring 
van overheidswege van kerkbouw voor
alsnog geen volstrekt unaniem oordeel 
te bestaan. 

Mevrouw mr. Veder-Srnit meende, dat 
het bij het geloof om een zó persoonlijke . 
beleving gaat, dat men hiervoor anderen 
(in casu de belastingbetalers) niet moet 
laten meebetalen. 

De forumleidster, mevrouw Schouwe
naar, herinnerde in dit verband aan het 
mooie succes van de financiële actie voor 
kerkbouw in Hervormde kring en zij 
sprak de hoop uit, dat de religieus vrij
zinnigen en aanhangers van alle andere 
geloofsgemeenschappen eenzelfde offer
vaardigheid zouden tonen. 

Anders dan mevrouw Veder, verklaar
de de heer Brandt ; ich persoonlijk wel 
voorstander van eventuele subsidiëring. 
In ieder geval was hij van mening, dat 
er in sommige gevallen toch wel aanlei
ding was tot het verlenen van een be
scheiden subsidie bij nieuwe bouw, maar 
dan door het Rij k en niet door provin
cie of gemeente. 

De heer Le Cavelier kon waardering 
hebben voor het standpunt van mevrouw 
Veder, maar was van mening, dat het bij 
de kunst toch óók in belangrijke mate 
gaat om een persoonlijke beleving. 

Bij de discussie kwam nog naar voren, 
dat men subsidiëring van nieuwe bouw 
uiteraard goed moet onderscheiden van 
subsidiëring der restauratie van bestaan
de (kerk)gebouwen. In dat geval gaat het 
uitsluitend om de historische waarde 
van (meestal) op de monumentenlijst ge
plaatste gebouwen. 

Wij moeten het hierbij laten. Veel 
moest achterwege worden gelaten in dit 
kort overzicht, maar het geeft voor hen, 
die niet aanwezig waren, toch een aan
wijzing van de ernst en de levendige be
langstelling, waarmee de vele proble
men, welke aan de subsidiëring vastzit
ten, werden besproken. 

A.W. A. 

WILT U OBJECTIEF WORDEN VOORGELICHT 
over de hedendaagse politieke, maatschappelijke, economische en 
culturele ontwikkeling, leest dan de NRC, die van liberale beginselen 
uit geredigeerd wordt. 

Wilt u de denkbeelden leren kennen van hen, die in de nabije toe-
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komst invloed op deze ontwikkeling zullen uitoefenen, abonneert U 
dan óók op het liberale studentenblad LIBERTAS voor slechts f 5,
per jaar. 
U bevordert hiermee tevens het liberale denken bij de studenten
generatie van vandaag. 
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Verheugende 

van Stalen- en Raadsleden • 1n 

Vereniging 

de V.V.D. 
In aanwezigheid van de VVD Kamer

leden uit het Noorden van het land 
kwam de VVD commissie ,.Noorden des 
Lands" op 13 oktober j.l. opnieuw te 
Groningen bijeen. 

Tussentijdse 
gemeenteraadsverkiezingen 

in Scherpenzeel en Veenendaal 
Woensdag 14 oktober, zijn in de ge

meenten Scherpenzeel en Veeurndaal in 
verband met grenswijzigingen tussentijd. 
se gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 

Voorafgaande aan de studieconferentie 
van de Vereniging van Staten- en Raads
leden van de VVD werd zaterdagmiddag 
10 oktober de jaarlijkse algemene verga
dering van de vereniging gehouden. 

In zijn openingswoord wees de voorzit
ter, de heer D. W. Dettmeyer, op de aan
zienlijke groei, welke het ledental na de 
laatste staten- en raadsverkiezingen door 
de toeneming van het aantal VVD-verte
genwoordigers heeft ondergaan. Er is 
bijna sprake van een verdubbeling tot 
rond 900 leden, hetgeen bijzonder verheu
gend is. 

Nadat de in het vorige jaar overleden 
leden staande waren herdacht, deelde de 
voorzitter mede, dat minister Toxopeus 
zeer tot zijn spijt wegens ambtsbezighe
den verhinderd was de bijeenkomst bij te 
wonen. 

De behandeling van het jaarverslag en 
het financieel verslag, beide uitgebracht 
door mej. mr. M. M. F. v. Everdingen, gaf 
slechts aanleiding tot een warm applaus 
voor de arbeid van de secretaresse, te
vens penningmeesteresse. 

Overeenkomstig het verslag van de 
kascommissie werd dan ook onder alge
mene instemming tot décharge besloten. 

In de kascommissie voor het jaar 1959 
werden benoemd mevr. P. H. Smits-Wit
vliet te Oegstgeest en de heren ir. W. 
Kooy te Arnhem en ir. P. Stempels te 
Rijswijk. 

Bij de bestuursverkiezing werden de af
tredende bestuursleden, de heren jhr. mr. 
W. H. D. Quarles van Ufford te Breuke
len, mr. H. S. Siebers te Groningen en 
M. Visser te Arnhem bij enkele kandi
daatstellingen het·kozen, terwijl in de 
vacature, ontstaan door het aftreden van 
de heer mr. E. H. Toxopeus wegens zijn 
benoeming tot minister van Binnenlandse 
Zaken, met algemene stemmen werd ge
kozen de heer E. Noorman, wethouder 
van Bergen op Zoom. 

De voorzitter bracht dank aan de heer 
Toxopeus voor zijn activiteiten als be
stuurslid, vooral in het zuiden des lands 
en verklaarde zich erover te verheugen, 
dat de heer Noorman, de eerste VVD
wethouder beneden de Moerdijk in 7-ijn 
plaats is getreden. 

Aan de heer Visser, die wegens ziekte 
niet aanwezig kon zijn, zal met bericht 
van zijn herbenoeming een blijk van 
medeleven namens de vereniging worden 
gezonden. 

Bij de rondvt·aag werd aangedrongen 
op de verschijning van een adressenlijst 

VVD-raadsleden in Overijssel 
vergaderden 

Intt'ressante discussie over 

loon- en huurpolitiek 

Op 12 oktober j.l. hield de Vereniging 
van .staten- en Raadsleden van de VVD 
te Almelo voor haar in Overijssel wo
nende raadsleden een regionale verga
dering, welke ditmaal werd voorgezeten 
door de heer A. Nawijn uit Olst. Aanwe
zig was o.a. de heer dr. B. W. Kranen
burg, lid van de Provinciale Staten van 
Overijssel. 

In deze bijeenkomst hield de heer K. 
H. Brandt een beknopte beschouwing 
over de algemene verhouding tussen het 
Rijk en de Gemeenten, waarbij uiteraard 
ook de financiële sector een beurt kreeg. 
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van partijfunctionarissen. De voorzitter 
verklaarde, dat deze er in een nader te 
bepalen vorm zal komen. 

Bijzondere waardering werd wederom 
geuit over de waardevolle arbeid van de 
heer Brandt, directeur van het bureau 
voor Gemeentepolitiek van de VVD. Van 
bestuurszijde werd aan de aandrang uit 
de vergadering om deze waardering ook 
in een meer passende honorering te doen 
blijken, dan ook geen weerstand gebo
den, integendeel, welwiiiende overweging 
werd toegezegd. 

In verband met de komende algemene 
beschouwingen over de provinciale be
grotingen voor 1960, werd aangedrongen 
op voorafgaand overleg over gelijkluiden
de richtlijnen inzake het algemene poli
tieke beleid. Besloten werd, dat hierom
trent overleg zal plaats vinden tussen de 
voorzitters van de statenfracties. 

Ruim op tijd kon de voorzitter de ver
gadering sluiten. 

O.m. werd aandacht geschonken aan de 
grote verbindingswegen van het noorden 
naar het westen en de aansluitingen op 
Noord-west Duitsland. 

Het vraagstuk van de Lauwerszee, de 
haven van Delfzijl en de industrialisatie 
werden eveneens uitvoerig besproken. 

De bijeenkomst werd voorgezeten door 
het Tweede Kamerlid de heer R. Zege
ring Hadders. 

Laren/Blaricum behandelt 
problemen van Het Gooi 

De afdeling Laren-Blaricum organi
seert op maandag 24 oktober a.s. een 
openbare vergadering in hotel "Ham
dorff" te Laren. 

Dr. A. J. Vis, wethouder te Bussum, 
zal spreken over "De problemen van het 
volgroeiende Gooi". 

Aanvang 8 uur. 

Zowel in Veenendaal als in St,herpcn
zeel hadden deze verkiezingen een voor 
onze Partij bevredigend verloop. In 
Veenendaal, waar de Partij bll de ge. 
meenteraadsverkiezingen in 1!158 voor 
het eerst een zetel behaalde, werd deze 
zetel behouden, terwijl in Scherpenzeel, 
waar de VVD voor het eerst aan de ge
meenteraadsverkiezingen deelnam, ook 
een zetel werd behaald. 

Vooral voor de jonge afdeling Scher. 
penzeel der Partij is dit zeer bevredigend 

De nieuwe afdeling Scherpenzeel zal 
op dinsdag, 3 november a.s. des avonds 
om 8 uur, in "Boszicht" een algemene le
den vergadering houden, waarin een de. 
finitief bestuur zal worden gekozen. 

Vooral de lezers in Woudenberg en 
Renswoude wekken wij op deze alge
mene ledenvergadering bij te wonen en 
zich aan te melden als lid. 
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Geslaagde najaarsconferentie op de Pietersberg 
Boeiende inleidingen VOIIden aandachtig gehoor 

OP onze najaarsconferentie waren 
weer een groot aantal vrouwen 

uit alle delen van het land tezamen in de 
prettige sfeer van het conferentieoord 
"De Pietersberg" te Oosterbeek. Het be
stuur is gelukkig geweest met zijn keuze 
van te behandelen onderwerpen, want de 
aangekondigde Mammoetwet staat nu 
eenmaal in het brandpunt van de belang
stelling. 

Onze presidente, mevr. mr. E. A. J. 
Scheltema-Conradi, constateerde in haar 
openingswoord met voldoening, dat het 
aantal vrouwelijke Kamer-, Staten- en 
Raadsleden van onze partij aanmerkelijk 
gegroeid is, sinds de laatste verkiezingen 
zo gunstig voor ons verliepen. Wij heb
ben nu - aldus spreekster - een coalitie
regering en het is zaak de eigen politiek 
zuiver te bewaren, wannèer men aan de 
regering deelneemt. 

Onze partij blijkt voor de Vl'Ouwen at
tractief te zijn, getuige de grotere be
langstelling en de groei van het aantal 
vrouwengroepen in alle provincies. Er 
zijn dan ook diverse onderwerpen, waar
bij wij vrouwen direct betrokken zijn, 
zoals de half-time job, de belastingver
mindel'ing voor de gehuwde vrouw, al 
was het maar door aftrek van een huis
houdelijke hulp, de winkelsluitingswet 
(koopavonu) enz. 

Ook als consumente speelt de vrouw 
een belangrijke rol. Mevr. Scheltema 
sprak de hoop uit, dat komende produk
tiviteitsvet·hogingen niet alleen zouden 
worden uitgedrukt in loons- en dividend
verhoging, maar eveneens in prijsverla
ging. Tenslotte vroeg zij aandacht voor 
de Huishoudraad, die zoveel voortreffe
lijk werk doet. 

Mevrouw Van Someren 
over onderwijs 

De eerste inleidster, mevr. C. V. van 
Someren-Downer, Amsterdam, die dit 
voorjaar tot Tweede Kamerlid werd ge
kozen, trachtte ons daarna het gecompli
ceerde wetsontwerp Voortgezet Onderwijs 
te verklaren. Met behulp van· een flanel
bord maakte zij ons de in dit wetsont
werp voorgestelde groepering van nieuwe 
schooltypen duidelijk. Er komt een 
scheidslijn tussen VoOl'bereidend Weten
schappelijk Onderwijs · (gymnasia en 
athenea die samen de lycea vormen) en 
Algemeen Vormend Onderwijs, omvat
tend hoger-, middelbaar en lager vor
mend onderwijs, het zgn. HAVO, MAVO 
en LAVO. 

Spreekster gaf een duidelijke uiteenzet
ting van de verschillen met het huidige 
voortgezet onderwijs en stak haar be
zwaren niet onder stoelen of banken. 
Hoewel zij de instelling van een brug
klasse met gelijke leerstof voor de vijf 
schooltypen een doordachte poging noem
de om de moeilijkheden van de steeds 
hoger opgeschroefde eisen voor het toe
latingsexamen op te lossen, vreest zij een 
grote zuiging naae de brugklasse bij de 
zwaarste school, n.l. die van het gymna-
si urn. 

Indien op het atheneum wèl Iatijn zal 
worden gedoceerd, uiteraard in veel min
der lesuren dan thans bij het gymnasium 
gebruikelijk, dan zal men nooit boven het 
grammaticale stadium uitkomen. Zij acht 
het niet verantwoord om het atheneum, 
dat in de plaats moet komen voor de te
genwoordige HBS A en . B een leerplan 
van 6 jaar in plaats van 5 te geven. Ook 
de uitbreiding van het leerplan van het 

gymnasium met drie verplichte vakken. 
betekent h.i. een bedenkelijke verzwaring 
van het toch al overladen programma. 

Voorts is de MMS uit de lyceum-sfeer 
gelicht en ondergebracht bij het HAVO 
(5-jarige cursus). Wèl op zijn plaats acht 
spreekster het incorporeren van het 
LAVO (2 jaar) in de beroepsopleiding 
(Lagere Technische School), daar hier
door deze twee jaar algemeen vormend 
onderwijs niet meer alleen het uitzitten 
van de leerplicht zullen betekenen. 

Er zitten nog veel merkwaardige kan
ten aan dit nieuwe wetsontwerp. Zo is b.v. 
het zuivere handelsonderricht geheel uit 
het leerplan voor het atheneum, dat dan 
toch ook de HBS-A moet vervangen, ge
licht, een omstandigheid waartegen door 
de Kamer van Koophandel te Amsterdam 
reeds verzet is aangetekend. Bij het 
HAVO zal n>en reeds voor kinderen van 
12 à 13 jaar een beslissing t.a.v. de te 
volgen richting moeten nemen, daar een 
overgang naar een ander schooltype, al
thans nà de eerste brugklasse, praktisch 
niet meer mogelijk zal zijn. 

De conclusie van mevr. Van Someren 
was dan ook, dat er met het nieuwe wets
ontwerp een degradatie van kansen ont
staat en het huidig streven naar studie
verkorting teniet wordt gedaan. De ironie 
van dit hele ontwerp is wel dat het een
heid beogend, juist veel minder eenheid 
zal doen ontstaan. De horizontale door-
stromingsmogelijkheden worden ondanks 
de gelijke brugklasse eer kleiner dan 
groter. Ook de nieuwe subsidie-regeling, 
waarbij de minister over het scholenplan 
gaat beslissen, is zeer onbevredigend en 
houdt een verdere aantasting van de ge
meentelijke autonomie in. 

Minister Cals verwacht zeker 100 amen
dementen op zijn ontwerp-wet, niet alleen 
van de VVD, maar ook van de andere 
partijen, want niemand is bijzonder en
thousiast en er zullen bij de behandeling 
dus nog wel harde noten gekraakt wor
den. De belangstelling voor deze boeien
de inleiding bleek wel uit het grote aan
tal vragen dat op spreekster werd afge
vum·d. 

Aandacht voor de JOVD 
Na het gezamenlijlj: middagmaal kwam 

mej. C. M. van Rijn, hoofdbestuurslid van 
de JOVD, iets vertellen over haar orga
nisatie, die tot 50 afdelingen met ruim 
2000 leden is uitgegroeid. Volgens mej. 
Van Rijn is het voor de jongeren makke
lijker in eigen kring een gesprek te voe
ren en een mening te vormen, dan tussen 
volwassenen. Er worden dan ook bijeen
komsten gehouden, die zeer verschillen 
van de geijkte VVD-bijeenkomsten. Men 
is van het systeem SPV (spreker - pauze 
- vragen) afgestapt en tracht de leden 
actief in een discussie- of studiegroepje 
te betrekken. 

Ook nemen vele JOVD-ers deel aan 
jeugd-parlementen of -gemeenteraden. 
Spreekster zeide er trots op te zijn, dat 
mevr. Van Someren uit de gelederen van 
de JOVD is voortgekomen, maar ook an
dere prominenten stammen uit de vroe
gere organisatie van Jong-Liberalen, zo
als mevr. Fortanier, minister Korthals 
en de heer Zegering Hadders. 

Zij memoreerde tenslotte het op 24 en 
25 oktober a.s. te vieren jubileum, ter ge
legenheid waarvan mevr. Fortanier-De 
Wit het congres zal toespreken. Belang
stellenden zijn bij dit evenement, op zon
dagmiddag in Krasnapolsky te Amster
dam, van harte welkom. 

Copie voor de:ze rubriek t.~ :zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem, 

Na de koffiepauze werd het woord ge
voerd door mej. dr. Jacqueline Schokking, 
die een toelichting gaf op haar dissetta
tie "De vrouw in de politiek". Spreekster 
schetste aan de hand van cijfers de aan
merkelijke toeneming van h<'t aantal 
vrouwen in de vertegenwoordigende li
chamen. De VVD staat hierbij aan de 
spits. Daarnaast bepleitte zij nctievere 
deelneming van de vrouw aan de politiek 
en in het bijzonder van de huisvrouw. 
die daarin zo'n waardevolle rol kan sp<'
len, omdat ze meestal een zeer gezonde 
kijk heeft op maatschappelijke toestan
den. 

Ik wil op deze inleiding niet V<'J'der in
gaan, maar zou iedere VVD-st<'J' willen 
aanraden dit interessante bo0k aan te 
schaffen. Het is zeker geschikt om in 
kleine vrouwengroepjes behnndc~ld te 
worden! 

Vragenuur 
Op zondagochtend vond het traditionele 

vragenuur met de vrouwelijke Kamer
leden als vraagbaak plaats en na. de 
lunch mochten wij luisteren naat· mevr. 
mr. J. M. Stoffels-v. Haaften, wie de eer 
te beurt is gevallen tot eerste plaatsver
vangend voorzitter van de Tweede Kamer 
te worden benoemd, een feit, waarop wij 
allen terecht trots zijn. 

Mevr. Stoffels gaf ons een beknopt, 
doch zeer helder overzicht van de inter
nationale contacten, zoals deze in de loep 
der jaren na de tweede wereldoorlog zijn 
gegroeid. Zij schetste hoe via Marshall 
hulp en OEES de Raad van Europa tot 
stand kwam met 15 aangesloten landen 
en besprak de daaruit voortgekomen 
Europese gemeenschappen. In de eerste 
plaats de Kolen en Staal Gemeenschap en 
sinds enige jaren de Economische Ge
meenschap (EEG), welke beide 6 landen 
omvatten . 

Ook aan de West-Europese Unie en de 
Verenigde Naties wijdde spreekster enige 
aandacht. Zij acht een gesprek op hoog 
niveau van groot belang, al is het dan 
ook wel zo, dat het Europees denken in 
de sociale en culturele sector meer tot 
uiting komt dan in de economische. 

Mevr. Stoffels gelooft, dat men moet 
blijven vechten voor verwijding van de 
Europese samenwerking op ieder terrein, 
waarbij gestreefd moet worden naar over
winning van tegenwerkende stromingen. 
zoals deze tot uiting komen in het door 
zeven andere Europese landen gevormde 
blok van de vrijhandelszone. 

In ha_ar slotwoord dankte de pt·esidente 
nogmaals alle spreeksters voor haar 
waardevolle bijdrage en beloonde haar 
met een ,.zoete" attentie. Het was weer 
een geslaagd weekend op de Pietersberg! 

JOOP EBENS-DE VRIES 
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De neergaande tendens van het socialisme 
EEN l(RACHTIGE LIBERALE JONGEREN-ACTIE 

HIERDOOR EXTRA BE'LANGRIJI( 

H et is zeker geen toeval - zo merkte 
"De Telegraaf" onlangs in een hoofd

redactionele beschouwing op - dat zich in de 
politieke verhoudingen van een aantal landen 
ter zelfder tijd gewichtige veranderingen vol
trekken. 

Veranderingen, welke het blad terecht onder 
de term "ruk naar het midden" meende te kun
nen samenvatten. 

Het voornaamste resultaat van de Engelse 
verkiezingen was het nieuwe verlies van de 
Labour Party, dat voor een groot deel aan de 
liberalen ten goede is gekomen (in stemmental 
tenminste) . 

In Frankrijk zijn een aantal ultra's uit de 
U.N.R. getreden. In Japan heeft zich een vrij 
sterke groep van rechtse socialisten uit de 
socialistische partij afgescheiden. De Duitse 
socialisten hebben hun partijprogram ontdaan 
van een aantal marxistische leuzen en bij de 
herschikking van het Engelse Kabinet was de 
leidraad, aan de vooruitstrevenden meer macht 
te geven. 

Dit zijn inderdaad feiten uit het allerjongste 
verleden, die nog met andere, uit een iets verder 
liggend verleden, zouden kunnen worden aan
gevuld. 

* 

We behoeven slechts te herinneren aan 
de drievoudige socialistische nederlaag 

hier te lande in de jaren 1958 en 1959, waarbij 
die van de Kamerverkiezing van 1959 nog ge
deeltelijk kon worden gecamoufleerd door de 
€lebacle van de communisten. 

De overgang van een deel dercommunistische 
stemmen naar de Partij van de Arbeid vormde 
voor de socialisten bij alle tegenslag toch nog 
een welkome compensatie voor het verlies van 
stemmen naar de andere zijde. 

De communistische partij heeft, naar men 
mag aannemen, thans haar dieptepunt wel 
ongeveer bereikt. Van 3 zetels op een totaal 
van 150 is weinig meer te verliezen en er zal 
altijd wel een klein deel van de onderste lagen 
van het Nederlandse kiezerskorps blijven, dat 
op welke negativistische of nihilistische over
wegingen dan ook, zijn stem aan de communis
ten geeft. Dat is ook gedurende tientallen jaren 
vóór de oorlog trouwens het geval geweest. 

Aan het vrijwel automatisch optredende 
voordeel, dat de socialisten bij alle na-oorlogse 
verkiezingen tot nu toe van die zijde in de 
schoot kregen geworpen, zal thans dus prak
tisch een einde zijn gekomen. 

De neergang van het socialisme in ons 
land en de krachtige vooruitgang van 

de V.V.D. vormen op zichzelf reeds verblijden
de feiten. 

Het meest moedgevende in deze situatie is 
echter, dat zij niet behoeft te worden gezien 
als een incidenteel geval in onze toevallige 
nationale omstandigheden, maar dat het hier 
geldt een duidelijke tendens, welke zich in de 
gehele westelijke wereld aftekent. 

Met name de verkiezingen in Engeland, 
welke vroeger steevast de balans nu eens naar 
de ene, dan weer naar de andere zijde deden 
overslaan, maar nu voor de derde achtereen
volgende maal Labour in de minderheid laat 
en dus buiten het regeringskasteel houdt, 
vormen een morele klap voor de soeialistische 
beweging in het algemeen. 

De openlij~ uitgesproken overtuiging, dat de 

Onder deze omstandigheden mag het wel tot 
bijzondere- voldoening strekken, dat het libe
ralisme èn in de J.O.V.D., welke zojuist haar 
tweede lustrum mocht vieren èn in de liberale 
studenten-organisaties, actieve kernen be
zit, van waaruit de liberale gedachte door 
jongeren zelf in de eigen kring wordt uit~ 

gedragen. 
Het socialisme, parlementair in de oppositie 

geraakt, tracht thans van deze positie uit het 
verloren terrein te herwinnen. 

Dat het daarin zal slagen, valt sterk te 
betwijfelen. De hoogst ongelukkige wijze, 
waarop zowel bij de interpellatie-Burger als 
bij die van de heer Suurhoff van de zijde der 
socialistische fractie werd gemanoeuvreerd, 
doet een toeneming van de sympathie voor het 
socialisme naar onze overtuiging zeker niet 
verwachten. A. W. A. 

Labour Party thans organi- ---------------------------------

satorisch wel een zeer moei
lijke tijd tegemoet gaat, 
waarbij zelfs de eenheid van 
de partij op het spel zal 
komen staan, werkt daarbij 
extra verlammend. 

* * 

De bittere klacht van de 
Britse socialistische 

leiders, dat vooral de jonge 
kiezers het socialisme in de 
steek blijken te laten, is daar
bij wel zeer typerend. 

Ook hier kan van een al
gemene tendens worden ge
sproken. Degenen, die de 
cijfers van de jongste ver
kiezingsuitslagen in Neder
land analyseerden, kwamen 
vrijwel allen tot de conclusie, 
dat daar ook voor de Partij 
van de Arbeid een van de 
oorzaken voor de achteruit
gang is gelegen. Met andere 
woorden: ook ten onzent 
wordt de socialistische neer
gang toegeschreven aan het 
feit, dat het socialisme zijn 
greep op de jongeren gaat 
verliezen. 

Mevrouw Fortanier-de Wit tijdens het uitspreken van h1ar boeien~ 
de feestrede op het tweede Lustrumcongres uan de ].0. V.D. 
(Zie pag. 3). !Foto Joop Wijnand, Amstercianl) 
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Flitsen van Het Binnenhof (I) In het algemeen is de leeftijdsgrens 
voor de noodwachtplicht 40 jaar, maar 
voor de Indonesiëgangers 35 jaar zodat 
degenen die 33 jaar zijn al niet me~r wor
den ?Pg.eroepen. De Indonesiëgangers zul
len m Ieder geval niet langer dan drie 
jaar bij de BB dienst hoeven te doen 

Oproep dienstplichtigen zonder mobilisatiebestemming voor 
de BB • Algemene aandrang Indonesiëgangers vrii te stellen • 
Minister Toxopeus: zij kunnen nog niet worden gemist . Toezeg
ging hen alleen in uiterste noodzaak op te roepen· Motie-Wierda 
(PvdA) verworpen. 

Minister Toxopeus deed overigen~ de 
toezegging, dat hij de Indonesië-gangers 
zoveel mogelijk zal vrijstellen, maar dat 
hangt af van de plaatselijke omstandig
hedPn. 

Met een bezwaard hart heeft de Twee
de Kamer vorige week goedkeu

s·ing verleend aan het besluit bepaalde 
snilitaire dienstplichtigen van 26 jaar en 
tJUder zonder mobilisatiebestemming, op 
te roepen voor de organisatie Bescher
Jning Bevolking. 

Algemeen is er bezwaar tegen gemaakt, 
flat er onder de op te roepen noodwacht
plichtigen ruim 30.000 mannen zijn, die 
1·eeds een zware dienstplicht in Indonesië 
hebben vervuld, terwijl er nog tienduizen
den mannen zijn, die nooit in militaire 
dienst zijn geweest, omdat hun lichtingen 
in de oorlogsjaren niet zijn opgeroepen. 

Een motie van de heer Wierda (PvdA) 
met de strekking de Indonesiëgangers 
vrij te stellen, is echter met 48 tegen 72 
stemmen verworpen 'nadat minister 
Toxopeus had toegezegd, hen slechts in 
uiterste noodzaak te zullen oproepen. 
Vóór de motie stemden PvdA, PSP en de 
communisten, alsmede de heren Roosjen 
(AR) en v. cl. Mei (CH). 

Voor de BB zijn ongeveer 153.000 per
sonen nodig. Op 30 september 1957 

waren er 91.894 man, van wie 56.762 volle
dig waren opgeleid, iets meer dan een 
derde van de benodigde sterkte. Op 1 
januari 1958 waren er nog maar 91.252, 
van wie 55.389 volledig waren opgeleid, 
zodat in drie maanden tijds 1400 volledig 
opgeleiden zich terugtrokken. 

De drie belangrijkste operationele 
diensten, constateerde onze geestverwant, 
de heer G. Ritmeester, de brandweer, de 
geneeskundige dienst en de reddings
dienst, Jopen voortdurend achteruit. Zij 
moeten op het ogenblik 23.839 man tellen, 
maar aan volledig opgeleiden zijn er in 
werkelijkheid 6875 man, iets meer dan een 
kwart. 

De minister van Oorlog heeft nu 78.200 
man beschikbaar gesteld, maar dit aan
tal is direct verminderd met ongeveer 
14.000 man. Wanneer die 78.200 man in 
totaal waren gekomen en bovendien alle 
vrijwilligers waren gebleven, dan was het 
verschil met het aantal, dat men behoef
de, niet zo heel groot geweest. 

Maar om te beginnen, rekende de heer 
Ritmeester, gaan er af die 14.000 man, 
die in Indonesië zijn geweest en die de 
leeftijd van 33 jaar of ouder hebben be
reikt, zodat zij niet meer worden opge
roepen. Dan blijven er ongeveer 30.000 In
donesiëgangers over. 

Wanneer gevolg wordt gegeven aan de 
roep, die van alle kanten klinkt om de 
mensen die naar Indonesië zijn geweest, 
uit te schakelen, dan vallen die 30.000 ook 
nf en blijven er niet meer dan 35.000 nood
wachtplichtigen over. 

Daar gaan dan ook nog af de vrijstel
lingen, het dijkleger, de afgekeurden (ge
schat op 5 procent), de onindeelbare per
sonen met een permanent reizend beroep, 
zoals zeevaarders, en de overschotten in 
bepaalde gemeenten, die niet in andere 
i'emeenten kunnen worden geplaatst. 

Wanneer minister Toxopeus, onder wie 
~Jols minister van Binnenlandse Zaken de 

-BB ressorteert, dus gehoor zou geven aan 
de wens van de Kamer, zouden er niet 
meer dan ongeveer 25.000 noodwachtplich
tigen overblijven. Bovendien zullen vrij
willigers afvloeien. 

* * * 

De minister heeft tot taak er in de 
eerste plaats voor te zorgen, dat 

tie BB geheel en behoorlijk bezet is. Hij 
:r;al in elk geval noodwachtplichtigen moe
ten oproepen. Daaraan valt niet te ontko
men. 

Als dit zo is, vroeg de heer Ritmeester 
zich af waarom de minister de soldaten 
die naar Indonesië zijn geweest, niet alle~ 
vrijlaat en hun plaatsen aanvult met bui
tengewoon dienstplichtigen of anderen 
die wel kunnen worden opgeroepen. ' 

Waarom moeten voor de A-, B- en C
ploegen nu juist opkomen de mannen die 
uit het leger komen, die hun dien~ten 
reeds hebben verricht? Onze geestver
want was van mening, dat zo spoedig mo
gelijk de Indonesiëgangers moeten wor
den vrijgesteld en de huitengewoon 
dienstplichtigen moeten worden in o·escha-
keld. b 

* * 

Minister Toxopeus verklaa1·de, dat 
. . . ook hij, uit een oogpunt van ge-

hJkheJd, liefst uitsluitend de buiteno-e
woon dienstplichtigen zou willen opr~e
pen, die nimmer hun militaire dienst
plicht hebben vervuld, maar wegens de 

MINISTER TOXOPEUS 
. . . . "geen pijn aan" . ... 

noodzaak van geoefendheid, kan dat niet. 
De Indonesiëgangers kunnen nog niet 
worden gemist. 

Wij moeten een goede BB-organisatie 
hebben, want anders is het geld wegge
gooid. Voor een parate organisatie is no
dig, dat snel kan worden beschikt over 
goed getrainde mensen, die gewend zijn 
aan discipline en het werken in groeps
vel·band. 

Toch moet ook een deel worden opge
roepen van degenen, die nooit in militaire 
dienst zijn geweest, maar de verhouding 
zal zijn: 100 geoefenden tegenover 33 on-

. geoefenden. Indien -alle Indonesiëgangers 
worden vrijgesteld, zou de ve1·houding 
worden: 100 r;eoefenden tegenover 132 on
geoefenden. 

Het is natuurlijk mogelijk een BB-or
ganisatie op te bouwen met louter buiten
gewoon dienstplichtigen, maar dan wordt 
de duur van de opleiding veel langer en 
dan komen we in tijdnood, want het is de 
bedoeling binnen redelijke tijd, zo snel 
mogelijk, over een parate BB-organisatie 
te beschikken. 

Deze Burger 

De heer Vcl·ke1·k <AR) diende een mo
ti~ .. in, waal'in werd gezegd, dat de 

Indones1egangers alleen in uiterste nood
zaa~ zoud~n moeten worden opgeroepen. 

Die mohe vond de minister overbodig 
omdat zij precies weergaf wat hij reed~ 
had toegezegd, maar als zij wordt aange
nomen voegde hij er in zijn typische be
toogtrant aan toe, "heb ik er geen pijn 
aan". 

Nadat de he1·en Albering IKVP) en 
Beerni~k (CH) hadden verklaard, dat zij 
de mobe-Verkerk overbodig vonden na de 
toezegging van de minister, trok de heer 
Verkerk zijn motie in. 

De motie-Wierda werd ve1·worpen om
dat n1en inzag, dat aanneming ervan gro
te moeilijkheden zou veroorzaken en de 
opbouw van de BB aanzienlijk zou ver
tragen. 

* * 

I n weerwil van vele bezwa1·en heeft de 
Tweede Kamer vorige weck zonder 

hoofdelijke stemming het wetsontwerp 
aangenomen tot het verlenen van garan
ties, tot een maximum van 16 miljoen 
gulden, voor rente en aflossing van lenin
gen van de Nederlandse Overzee-Finan
cieringmaatschappij (NOF), met het doel 
oud-Indische ondernemingen, die onvol
doende kapitaalkrachtig zijn, elders in de 
wereld weer op gang te helpen. 

De verwachting is, dat van deze hulp 
ook de Nederlandse industrie door het 
verkrijgen van orders zal profiteren, 
waarmee de werkgelegenheid in ons land 
wordt gediend. Aangenomen wordt, dat 
ook Nederlandse schepen zullen worden 
ingeschakeld voor de afzet van de tro
pische produkten en verder is overwogen, 
dat werkgeleg·enheid wordt verschaft 
aan een aantal uit Indonesië gerepatrieer
de gc~pecialiseerde krachten. 

.. .. • 

Vooral onze geestve1·want mr. H. F. 
van L2euwen vond de zaak een 

sprong in het duister. Gerekend moet 
worden op aanzienlijke verliezen en daar
om wilde hij het bedrag van 16 miljoen 
eigenlijk toerekenen aan de onderontwik
kelde gebieden in de wereld. En was het 
wel juist om d.e vorm van garanties te 
kiezen? 

zou op deze plaats de J.O.V.D. willen feliciteren met haaT tweede 
lustrum .als dat niet zo'n helluva job was. Want hij zou gewoon willen 
schrijven: "H.eel hartelijk gelukgewenst door Deze Burger". Punt. 
Kranenburg. 

Maar dan zou dit stukje veel te koTt worden, in de eerste plaats 
voor mijn lezers; in de tweede plaats in verband met het, zo niet vorste
lijke; dan toch princelijke honorarium, dat ik voor deze hoogfijne cur
siefjes toucheer. Vóór wat hóórt wat. 

Ik zou dus een wat langere gelukwens moeten uitspreken dan dat éne 
welgemeende zinnetje. Maar dát is nu juist zo bezwaarlijk, want ik zou 
allemaal zinnetjes schrijven, die u al lang uit uw hoofd kent. Twintig 
zinnetjes; twintig gemeenplaatsen. Dertig zinnetjes; dertig gemeen
plaatsen. 

Ik; zott kunnen schrijven dat ik zo blij ben dat het u op uw tiende 
veTJaardag zo naar den vleze gaat "omdat wie de jeugd heeft, de 
toekomst heeft". 

Of dat "het liberalisme nooit veroudert, omdat het een levende 
ideologie bezit en dat dit door uw bloei en heerlijkheid, lieve J.O.V.D. 
eens te meer bewezen wordt tot diepe voldoening en grote vreugde 
van ons, ouderen". 

Of dat "u~ b_loei; J.q.v.D., óns de moed geeft voort te gaan". 
Of ~1!-t "gu d~erb re Jor~;ge1·en ons de zekerheid geeft, dat het vaandel 

dat WtJ trots voor ons wt dragen, later in vertrouwde handen komt". 
Maar ik durf er een pint melk onder verwedden dat u zaterdag en 

zondag al die zinnetjes reeds vernomen hebt. ' 
Ik wil niet ironisch d(jen, maar ik wil alleen zeggen dat ik er zeker 

van ben d.at alles 1pat ik zou .. kunnen zeggen reeds g~zegd is en dat 
al~~s w.a~ tk zou ~_unnen schruven, al geschreven is, omdat, wanneer 
wu feltctteren, wu al~~maal (en zelfs ik niet uitgezonderd) het zelfde 
doen als wan~e~r wu condoleren: allemaal altijd het zelfde zeggen. 

Daarom goot tk. het over. een .andere boeg en smeek ik tt mij te 
geloven, wanneer ~k zeg dat 1k, munheer de voorzitter, dames en heren 
van de J.O .. V.D. te ontroerd ben, om iets anders te stamelen dan: 
"Wel gefeltc1teerd en moogt gij steeds in tal en bloei toenemen". 

Dit is de hartewens van 
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RITMEESTER 
.... vragen ...• 
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Minister Zijlstra erkende, dat ook hij 
niet enthousiast was en geaarz .. ld had 
weer de weg van garantieverlenin.~ op te 
gaan. De ramp, die het Nederlandse be
drijfsleven in Indonesië heeft gel roffen, 
was voor hem echter reden geweest over 
zijn aarzelingen heen te stappen. 

De Kamer heeft voorts nog f'<'ll aan
vang gemaakt met het wetsontw<·rp tot 
regeling van de kostenvergoeding voor de 
gemeentelijke middelbare scholen in over
eenstemming met de maatstaven voor de 
desbetreffende rijksscholen . 

Het werd weer een debat wa:tl'in de 
belangen van het openbaar e;,. hC't hijzon
der onderwijs tegen elkaar werd<'n afge-
wogen. 

V. V.D. 

Feind hört mit! 
In ,.Tijd en Taak" schrijft ook I ds.) L. 

H. R(uitenberg) over de neergang van 
het socialisme, al kan hij - g~·lukkig 
voor hem - achter dit opschrift nog een 
vraagteken plaatsen. 

Hij noemt zo het een en ander dat ook 
zijns inziens tot de pessimistische conclu
sie zou moeten leiden, dat het socialisme 
in neergang is. Maar: alom in West
Europa werkt n1en aan nieuwe socialis
tische programs, die pogen modt•rn te 
zijn. De vingers op de polsslag van de tijd 
te houden. Zij kunnen - aJdus dH. R. -
niet verder gaan. Maar de mensen, die de 
socialistische beweging vormen, zullen 
onherroepelijke stoten opvangen, die ach
ter de programs liggen. N.l. wat is het 
leven waard in een zindelijke wereld. 
Naar het antwoord daarop zullen zij 
naarstig moeten zoeken. Doen zij dat 
niet, dan is neergang onvermijdelijk. 

Wij vinden geen aanleiding hierop 
nader in te gaan. 

Eén opmerking slechts trof ons in deze 
beschouwing. Waar de heer R. in de 
aanvang van zijn artikel de redenen aan
geeft, die tot pessimistische conclusie 
over het socialisme zouden moeten lei
den, erkent hij, dat er zelfs nog meer van 
dergelijke te!{enen zijn, die hij echt<'r niet 
wil noemen. 

Waarom niet? zal men vragen. 
Wel, hierom niet: -"Tijd en Taak" heeft 

weliswaar niet zo heel veel abonnees, 
maar het wordt ijverig gelezen door men-

' sen, die de dag- en weekbladen van an
dere groeperingen redigeren. En er is 
niets heerlijkers, dan in een blad van de 
tegenstanders iets te vinden, dat als 
koren op de eigen molen gebruikt kan 
worden." 

Wij behoren tot de mensen, die ijverig 
- en vaak met vrucht - "Tijd en Taak" 
lezen. Wij vertellen onze lezers daar zo 
nu en dan wel iets van, Niet omdat wij 
dat beschouwen als welkom koren op 
onze molen, maar omdat wij menen onze 
lezers niets te mogen onthouden wat er
toe kan bijdragen zich een duidelijk beeld 
te vormen van de wezenlijke ontwikke
lingen op politiek terrein. 

Dat lijkt ons een zuiver journalistieke 
plicht. Opinievorming, die tot de achter
gronden moet kunnen doorstoten, wil zij 
reële betekenis hebben, vooronderstelt 
blootlegging van alle beschikbare bron
nen. 

Het Nazi-regiem zag hierin een ge
vaar: "Feind hört mit" werd daarom het 
parool. Dat leidde niet tot zijn ncPJ'gang, 
maar tot zijn ondergang. 

Zou het socialisme nu ook al bang zijn 
voor het gebruik dat tegenstanders zou
den kunnen maken van kritiek in de 
socialistische kringen zelf op de socialis
tische praktijk opkomend? En zou het 
ook het commentaar van anderen daarop 
al schuwen? 

Dan ware het eerst recht met lwt so
cialisme niet best gesteld! 

DeR. 
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Tweede lustrum van de J.O.V.D. op grootse 
de hoofdstad gevierd •• WIJZe 

• 
lll 

Mevrouw Fortanier-de Wit kreeg ware ovatie voor 

haar uitermate boeiende congresrede 

De Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democratie heeft zaterdag 24 en zondag 
25 oktober in Krasnapolsky te Amster
dam haar tweede lustrumcongres gehou
den, waarvoor een bijzonder grote be
langstelling bestond. 

Niet alleen waren honderden leden uit 
alle delen van het land naar de hoofd
stad getogen, ook van de zijde van de 
VVD zagen wij talrijke vooraanstaande 
figuren, die dit zo zeer geslaagde congres 
bijwoonden. 

Bij de receptie van het Dagelijks Be
stuur werd door verscheidene sprekers 
het woord gevoerd o.m. door de minister 
van Binnenlandse Zaken, mr. E. H. To
xopeus, en het Tweede Kamerlid, mr. F. 
G. van Dijk, uit Den Haag, die getuigden 
van hun grote vreugde, dat de JOVD is 
uitgegroeid tot een van de sterkste jon
gerenorganisaties in ons land. 

Voorts merkten we .onder de aanwe~:i
gen op het Eerste Kamerlid, de heer H. 
D. Louwes, de Tweede Kamerleden nu-. 
Schuitemaker, mr. Geertsema en mevr. 
Stoffels-Van Haaften, alsmede de alge
rneen secretaris van de VVD, de heer D. 
W. Dettmeijer. 

Het congres werd geopend dOOl' de 
landelijk voorzitter van de JOVD, de heer 
H. H. Jacobse, met een interessante en 
goed opgebouwde rede, waarin hij niet 
alleen de tien-jarige geschiedenis der 
JOVD onder de loep nam, doch tevens 
getuigde van de onafhankelijke en kriti
sche zin, die de liberale jonge1·enorgani .. 
satie bij uitstek kenmerkt. 

Hij wees daarbij o.m. op de diverse 
resoluties, die de organisatie in de loop 
van haaî· bestaan over diverse actuele 
onderwerpen heeft aanvaard. Resoluties, 
die tei' gelegenheid van het tweede lus
trum in 1--•·orhurevorm zijn uitgegeven. 

Zo hP 'e spreker aan de resolutie 
inzake cic :kbeweging, die nog steeds 
een actuele inslag heeft en op de resolu
tie met betrekking tot het radiowezen, 
enige jaren geleden op een congres aan
genomen. Een resolutie, die, gezien de 
tegenwoordige ontwikkeling in ons radio
bestel, bepaald wel een voorspellende be
tekenis heeft gehad. 

Ondanks de volkomen onafhankelijk
heid die de JOVD ten aanzien van welke 
politieke partij dan ook inneemt, roemde 
de heer Jacobse de verhouding tot de 
VVD die hij op het ogenblik beter dan 
ooit noemde. 

Na zijn openingsrede werd door hem en 
mej. J. Schouwink onder zeer grote be
langstelling een krans gelegd bij het 
Nationaal Monument op de Dam. 

Nadat vervolgens diverse huishoudelij
ke zaken waren behandeld, verzamelden 
de congressisten en talrijke genodigden 
zich aan een diner, waar het woord werd 
gevoerd door minister H. A. Korthals en 
de heer Le Cavelier, leider van de Am
sterdamse fractie van de VVD in de 
Amsterdamse gemeenteraad. 

Hoogtepunt op de 
tweede dag 

Hoogtepunt van de tweede dag vormde 
ongetwijfeld de congresrede, die werd 
uitgesproken door mevr. A. Fortanier-de 
Wit, oud-lid van de Tweede Kamer. 

Ook hier werd van de zijde van de 
VVD grote belangsteiiing aan de dag 
gelegd. 

Zo merkten wij o.m. op minister Kort
hals en echtgenote, mr. H. van Riel, on
dervoorzitter van de VVD, mej. Van Ever
dingen, secretaresse van de Partij, de 
heer Van Vlaardingen, organisator-pro
pagandist, mevr. Van Someren en de 
heer Joh. G. Cornelissen, leden van de 
Tweede Kamer. 

In een boeiend betoog analyseerde 
spreekster de nationale en internatio
nale politieke ontwikkeling en de rol, 
die de jongeren daarbij spelen. Zij merkte 
daarbij op, dat liberaal Nederland trots 
kan zijn op hetgeen de zelfstandige libe
rale jongerenorganisatie in de afgelopen 
tien jaar hèeft tot stand gebracht. 

Zij achtte de zelfstandigheid van de 
.JOVD iets vanzelfsprekends en volko
men passend in de liberale gedachten
gang. 

Met enige voorbeelden toonde zij aan, 
dat niet alleen in Nederland, maar ook 
daarbuiten het aocialisme zijn invloed op 
de jongeren moet prijsgeven en dat de 

belangstelling van de jongere generatie 
zich in steeds toenemende mate naar het 
liberalisme richt. 

Spreekster gaf uiting aan haar vreug
de, dat thans een liberale vrouw vice
voorzitter van de Tweede Kamer is en 
zij deed een beroep op de vrouwelijke 
congresgangers, om zich voor de politie
ke vraagstukken te blijven interesseren 
in de verwachting, dat in de toekomst 
velen van haar op de kandidatenlijsten 
voor openbare colleges zullen voorkomen. 

Ook aan de positie van het huidige ka
binet besteedde mevr. Fortanier aan
dacht. Zij wees er op, hoe moeilijk het is 
na veertien jaar het regeringsbeleid om 
te buigen. Men moet het nieuwe kabinet 
de tijd gunnen om wezenlijk nieuwe din
gen te brengen, waarbij zij o.m. doelde 
op de spreiding vari bezit .. 

Uitvoerig stond spreekster stil bij de 
positie van de vakbeweging in ons land. 
De werknemers, die niet rooms-katholiek 
of protestants-christelijk willen zijn ge-

organiseerd, zien alleen nog maar een 
weg open bij het NVV dat, zij het dan 
niet formeel, in wezen zeker uitgesproken 
socialistisch is. 

Aldus is er geen materiële vrijheid van 
vakbeweging in ons land. 

Mevr. Fortanier sprak de wens uit, dat 
het nieuwe kabinet ten aanzien hiervan 
de nodige ruimte zou weten te scheppen. 

Ook sprak zij de wens uit, dat de Ne
derlandse Onderwijzers Vereniging (NO 
V) die binnenkort een beslissing zal ne
men over het al dan niet aansluiten bij 
een vakbeweging, zich zal uitspreken 
voor het toetreden tot een niet-politieke 
vakcentrale. 

Lof voor mammeetwet 
Uitermate belangrijk was de verklaring 

van mevr. Fortanier, de onderwijspolitiek 
analyserende, dat zij ondanks alle kritiek, 
de zgn. mammoetwet van minister Cals 
een groots ontwerp achtte. 

De heer Le Cavelier, fractieleider van de V, V.D. in de Amsterdamse 
gemeenteraad aan het woord tijdens het diner. (Foto Joop Wijnand, Amsterdam) 

UIT DE 
Centrale Utrecht 

koos nieuwe voorzitter 
In haar op vrijdag, 16 dezer gehouden 

vergadering heeft de Centrale Utrecht 
afscheid genomen van haar voorzitter, 
de heer Schuitemaker, die wegens zijn 
verkiezing tot lid van de Tweede Kamer 
deze functie had neergelegd. 
In de toespraken werd o.m. gememo
reerd, dat tijdens zijn bijna 10-jarig 
voorzitterschap het aantal afdelingen der 
Centrale steeg van 17 tot 23, terwijl 
het aantal op de partij uitgebrachte stem
men steeg van ruim 14000 tot bijna 50000 

Tot zijn opvolger werd met algemene 
stemmen de heer L. M. van Voorene, 
wethouder van Amersfoort gekozen. De
ze werd ook aangewezen als lid van de 
partijraad. De secretaris werd herkozen. 

Bij de rondvraag werd het verlangen 
geuit naar nog meer kadervoorlichting 
dan thans door de Centrale wordt ge
geven. 

Zeist hield een geslaagde 
praatavond 

Deze maand hield de afd. Zeist in de 
Hermitage voor het eerst een z.g. praat
avond, die een groot succes is gewor
den. 

PAR~ 
Op deze avond die niet was voorbe

reid, werd door een der leden de beide 
volgende onderwerpen aan de orde ge
steld: het defensiebeleid en de huurver
hogingen. De gedachtenwisseling over 
het eerste onderwerp nam echter de ge
hele avond in beslag. Uitvoerig werd ge
sproken over de defensie-uitgaven, het 
rapport van de commissie van Voorst 
tot Voorst inzake de diensttijdverkorting 
over onze verplichtingen in NATO-ver
band en over de vraagstukken van oefe
ning en efficiency tijdens de militaire 
diensttijd. Dank zij de aanwezigheid van 
enkele militaire deskundigen kon goede 
voorlichting worden gegeven. 

Het tweede onderwerp, de huurverho
gingen zal in een bijeenkomst op 23 
november a.s. aan de orde komen 

Ledenvergadering 
afdeling Leeuwarden 

Onder leiding van de heer L. H. Beu
ving werd op 21 oktober j.l. in hotel Ami
citia een ledenvergadering gehouden. De 
opkomst was bevredigend. De voornaam
ste punten van de agenda nl. bestuurs
verkiezing en bespreking agenda van de 
Provinciale vergadering namen nogal 
wat tijd in beslag. 

Door de grote uitbreiding van het 
ledental is er achterstand bij &ommige 

Minister Cals, aldus spreekster, had al 
jaren geleden tot dit ontwerp kunnen ko
men, indien hij van de ideeën van prof. 
Rutten een raamwet had gemaakt. 

Wel zal minister Cals, aldus spreek
ster, rekening moeten houden met d" 
plaats van het openbaar onderwijs. Het 
fundament van dit onderwijs (het "oplei· 
den tot alle christelijke en maatschappe• 
lijke deugden" uit de Lager onderwijswet 
van 1920) zal in de mammoetwet terug 
moeten keren. De minister verwijdert het 
fundament van de openbare school als 
hij het godsdienstonderwijs op de bijzon
dere scholen facultatief stelt. Op dit punt 
voorziet zij moeilijkheden voor de gees
telijke vrijheid van ons volk. 

Mevr. Fortanier besloot haar indruk
wekkende rede met de woorden: "Ik 
hoop, dat het beeld van de JOVD de vG..'
gende jaren zal zijn: onkreukbaar, b&
ginselvast en een stuwende kracht voor 
het liberalisme door haar triomferende 
overredingskracht!" 

Het congres bracht de spreekster hier
na staande een ovationeel applaus, welke 
manifestatie zich herhaalde toen haar 
van de zijde van de bestuurstafel bloemen 
werden aangeboden. 

Het congres deed hierna nog diverse 
huishoudelijke zaken af en koos o.m. een 
nieuw hoofdbestuur. 

Dit was tevens het moment de aftre
dende voorzitter, de heer Jacobse, die 
zich niet meer verkiesbaar had gesteld, 
hulde te brengen voor de wijze waarop 
hij enige jaren achtereen aan het werk 
van de JOVD op zulk een voortreffelijke 
wijze leiding heeft gegeven. 

Voorts nam het congres een resolutie 
aan inzake sociale zekerheid. 

Al degenen, die dit tweedaagse congres 
hebben meegemaakt, zullen hieraan on
getwijfeld een bijzonder prettige herinne
ring behouden. 

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). 

bestuurswerkzaamheden ontstaan. Het is 
daarom nodig het aantal bestuursleden 
uit te breiden. 

De heren J. P. Mulder en mr. M. Rut. 
gers zullen het bestuur completeren. In 
de eerstvolgende ledenvergadering zal 
de verkiezing van een voorzitter aan de 
orde worden gesteld. Aangedrongen werd 
ook de jongeren in het bestuur cp te ne
men. Het bestuur deed de toezegging 
hiermede in de toekomst rekening te zul
len houden. 

Het stellen van een kandidaat voo1' 
voorzitter van de Kamercentrale gaf aan. 
leiding tot uitvoerige discussies. Ten
slotte werden de heren J. Sieswerda en 
Mr. D. F. Went als zodanig door de V'-'1' • 

gadering aangewezen. 
Als afgevaardigden naar de Provinci:>.J• 

vergadering werden mej. Bleeker en d• 
heren Taal en Zeilinga benoerneL 

Minister Toxopeus spreekt voor 
de Kamercentrale Zwolle 

De Kamercentrale Zwolle van onze 
onze partij organiseert een huishoudelij• 
ke vergadering op zaterdag 7 november 
a.s. 's middags om 3 uur in het Cultu• 
rele Centrum Grotestraat 100, te Almelo. 
Er is een belangrijke agenda, die o.m. 
een bestuursverkiezing vermeldt, 

Op deze bijeenkomst zal voorts het 
woord worden gevoerd door de minis· 
ter van Binnenlandse Zaken mr. È. H. 
Toxopeus die zal spreken over het onder
werp. "De politieke toestand van nu". 

Er wordt met nadruk de aandacht 
op gevestigd, dat alle partijleden toegang 
tot deze belangrijke bijeenkomst hebben. 
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Flitsen van Het Binnenhof (IJ) 

lnterpellatie-Suurhoff over de vriiere loonvorming • Weer een 
motie van de PvdA verworpen • Te vroeg om nu reeds uit te 
maken. dat de arbeiders tekort komen • Socialisten spelen de rol 
van martelaren· Zwakke positie van PvdA in een tiid va~ groeien· 
de welvaart. 

Met de overgrote meerderheid van 47 
tegen 74 stemmen heeft de Twee

de Kamer vorige week weer een motie 
van de PvdA verworpen, waarin er bij 
de regering op werd aangedrongen de 
spelregels voor de vrijere loonvorming zo 
te wijzigen, dat verzekerd wordt, dat een 
redelijk deel van de gestegen welvaart 
aan de loon- en salaristrekkenden toe
valt. 

Vóór stemden alleen PvdA, de commu
nisten en PSP. 

Honderdduizenden a1·beiders zullen vol
gens de heer Suurhoff geen deel krijgen 
van de gestegen welvaart omdat voor
rang wordt gegeven aan verhoging van 
de huren en de melkprijs. Voor 1 april 
1960 zal er iets voor deze groepen moeten 
gebeuren, zei hij, en anders moet de 
huurverhoging maar worden uitgesteld, 
want naast het dikke konijn "Hum·ver
hoging" is er in het te nauwe hok geen 
plaats meer voor het schriele konijn 
,,Vrijere loonvorming". 

Met staatssecretaris Rooivink was de 
meerderheid van de Kamer van oordeel, 
dat het thans nog te vroeg is om te kun
nen uitmaken of de a1·beiders geen deel 
van de gestegen welvaart zal toevallen. 
Dat zal in de komende maanden moeten 
blijken, want er zijn pas twee collectieve 
arbeidsovereenkomsten goedgekeurd. 

Wijziging van de spelregel~ zou boven
dien nieuwe onenigheid veroorzaken in 
de Stichting van de A1beid. . . . • 

In zijn interpellatie over <ie spelregels 
voor de vrijere loonvorming had de 

heer Suurhoff (PvdA) er over geklaagd, 
dat de regering zich nog nooit zo diep
gaand met de loonvorming had bemoeid 
als thans met de vrijere loonvorming. En 
het had zoveel eenvoudiger gekund, zei 
hij, als alleen maar strak de hand wordt 
g?houden aan het verbod van prijsstij
gmg. 

Staatssecretaris Rooivink zette uiteen 
dat de regering helemaal geen bemoeiin~ 
meer had gewenst met de loonvorming, 
omdat zij de verantwoordelijkheid daar
voor weer wil leggen bij het bedrijfs
leven. 

De regering heeft alleen als voorwaar
de willen stellen, dat de loonontwikke
ling niet mag leiden tot infhtie en daar-

• om is bepaald, dat de loonsverhogingen 
moeten zijn afgestemd op de stijging van 
de produktiviteit. 

J.C. CORVER 
.... maidenspeech . ... 

vink heeft duidelijk gezegd, dat dit per
centage er voor alle bedrijfstakken eco
nomisch niet inzit. De verwachtingen zijn 
te hoog opgeschroefd. De metaaiindus
trie vormt een uitzondering, omdat in die 
bedrijfstak de produktiviteit extra is ge
stegen. 

Maar wanneer werkgevers en arbei
ders tot een akkoord komen van 4 of 5 
procent, terwijl er volgens de spelregels 
maar 1 procent speling zou zijn, lijkt het 
uitgesloten, dat het college van rijksbe
middelaars dan de knoop doorhakt op 
een loonsverhoging van 1 procent, want 
de praktijk in de metaalindustrie heeft 
reeds bewezen, dat er dan een conflict 
ontstaat. 

Na 14 jaar afwentelen van de moeilijk
heden op de overheid lijkt het bedrijfs
leven (werkgevers en arbeiders) in een 
krappe arbeidsmarkt moeilijk weer de 
verantwoordelijkheid voor de loonvor
ming te kunnen dragen. 

• • .. 
4._Is werkgevers en arbeiders bij de 

· loononderhandelingen de weg van 
de minste weerstand kiezen en de ver
antwoordelijkheid voor het tegengaan 
van inflatie omzeilen, komen er van eco
nomisch standpunt bezien te grote loons
verhogingen. 

Wanneer er een te grote hoeveelheid 

.. 

nieuwe koopkracht onder de mensen 
wordt gepompt, zullen de ondernemers 
proberen daarvan een zo groot mogelijk 
deel te krijgen, ook al om hun extra loon
kosten goed te maken. 

Zij zullen dan in versterkte mate inves
teren om beter en goedkoper en meer te 
produceren. Er ontstaat grote vraag naar 
kapitaal, ook weer van de zijde van de 
gemeenten, de rente stijgt, waardoor ook 
de huren omhoog gaan en het effect van 
de huurverhoging voor een groot deel 
verloren zou gaan. 

Er bestaat nu reeds de neiging de 
schuld voor een dreigende overbesteding 
te werpen op de investeringen, want de 
heer Van Eibergen (AR) maakte er al 
op attent, dat overbesteding niet alleen 
een gevolg is van loonsverhogingen. 

Maar als de Ionen (teveel) worden ver
hoogd en daarom de investeringen zou
den worden ingeperkt, dan moet in de 
vergrote behoefte worden voorzien door 
invoer uit het buitenland en dan loopt 
het ook mis.· 

Bovendien moet men in het oog hou
den, dat de meeste investeringen "pro
duktief" zijn. Loonsverhogingen zijn over
wegend consumptief. Dat is echter het 
prettige doel van produktie en daarom 
moet er een harmonieuze ontwikkeling 
worden nagestreefd. 

Daarbij moeten de lonen zo hoog mo
gelijk zijn, waarvoor gelukkig de voo~:

waarden aanwezig zijn door de sterke, 
aanhoudende stijging van de produktivi
teit. De vooruitzichten voor loonsverho
gingen op de lange duur zijn dus gunstig, 
maar juist daarom moet men oppassen, 
dat de zaak niet w~derom vastloopt. 

* .. * 

onze woordvoerder, de heer J. C. Cor-
ver was niet gerust op het uitblij

ven van inflatoire gevolgen, maar hlj wil
de de regering toch de gelegenheid ge
ven "behoedzaam en voorzichtig" op de 
ingeslagen weg van de vrijere loonvor
ming voort te gaan, opdat de differentia
tie verwezenlijkt wordt, die de individue
le werknemers tot voordeel strekt en de 
produktiviteit bevordert, omdat de arbei
ders daar een direct belang bij krijgen. 

Onze geestverwant sprak tevens de 
hoop uit, dat de verbeteringen voor de 
werknemers niet uitsluitend in de con
sumptieve sfeer zouden worden gebracht, 
doch mede de bezitsvorming ten goede 
zouden komen. 

Doordat werkgevers en arbeiders in de 
Stichting van de Arbeid niet tot overeen
stemming zijn kunnen komen over het 
meten van de produktiviteitsverbetering, 
Is de regering wel gedwongen geworden 
tot concrete bemoeiing met de loonvor
ming. 

""ftfbetonl 
Het gemillimeter heeft echter nooit in 

de bedoeling van de regering gelegen. Zij 
heeft algemene aanwijzingen willen ge
ven, aan de hand waarvan "beleid" zou 
kunnen worden gevoerd bij de loononder
handelingen. 

.. * .. 
vooral de ~eren Andriessen (KVP) en 

Van Eibergen (AR) juichten het 
toe, dat de regering ruimte wil laten voor 
"beleid" en dat niet de rekenmachine het 
laatste woord heeft. 

In de praktijk betekent dit, dat de ar
beidersvertegenwoordigers zullen probe
ren er zoveel mogelijk uit te slepen en 
dat de werkgeversvertegenwoordigers zo
ver mogelijk zullen toegeven om geen 
personeel te verliezen en conflicten te 
vermijden, in de hoop mettertijd de ge
stegen loonkosten gecamoufleerd in de 
prijzen te kunnen verrekenen. 

De tot nu toe ingediende loonvoorstel
len draaien alle om de 5 procent loons
verhoging, maar staatssecretaris Rooi-

i! 
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sterk 

bedrijfsvloeren vlak; 

duurzaamJ 
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staatssecretaris Rooivink had opge. 
merkt, dat er over de vrijere loon

vorming veel minder rumoer zou zijn als 
de noodzaak van de huurcompensatie per 
1 april 1960 er niet was. Wij moe1t·n op
passen, waarschuwde hij, dat dio huur
compensatie niet een volkomen inflatoire 
geschiedenis wordt. Hij stelde echi<'r ver
trouwen in de verantwoordclijklwid van 
het bedrijfsleven. 

In weerwil van de huidige mcH'ilijk
heden had de staatssecretaris ook ver
trouwen in de voordelen van de vrijere 
loonvorming voor de arbeiders. V;m de 
banken van de socialisten kwam<'n on
middellijk protesten. 

Vraagt u het dan maar eens "'"l de 
arbeiders in de metaalindustrie c•n bij 
Philips, reageerde de heer Roolvink. 

Het was een pijnlijk antwoord voor de 
socialisten, want het belichtte de :·.wakke 
positie van de PvdA in de modern<' tijd 
van groeiende welvaart. 

Op de ernstige klacht van de hc<'r ~;uur
hoff, dat juist de laagst bezoldigden er 
met de vrijere loonvorming beka:tid af
komen, repliceerde staatssecretaris !looi
vink, dat uit de tot dusverre aan d<' orde 
gekomen collectieve contracten blijkt, dat 
de laagst betaalden naar verhoudinr.( gro
tere verbeteringen krijgen toe;;<•wezen 
dan de beter be:'lalden. 

Dat was niet mogelijk met de uni rorme 
loonronden. 

De arbeiders in de metaalindustrie heb
ben van de vrijere loonvorming meer 
voordeel dan van een voor allen gelijke 
loonronde, zoals de PvdA wil, en daarbij 
kunnen zij de ov2rtuiging hebben, dat 
hun minder betaalde collega's er naar 
verhouding nog beter van ·worden, 

Heeft de PvdA het dan wel bij het 
rechte eind?, zullen zij zich afvragen. En 
moet de PvdA zich niet aanpassen bij de 

nieuwe tijd? 
* * 

De PvdA gevoelt zich onbehaaglijk. 
Dat blijkt uit haar houding in de 

Kamer. Het betoog van staatssecretaris 
Rooivink werd zó herhaaldelijk en aan
houdend door socialistische interrupties 
onderbroken, dat de lijn van het betoog 
verloren ging en voorzitter Kortenhorst 
terecht aan het "kruisverhoor" een einde 
m:1akte. Er zijn grenzen aan interrupties. 

Opgewonden protesteerden de socialis
ten. Zij gingen voort met interrupties en 
protesten, zodat de voorzitter kwaad werd 
en hamerend vroeg: Heeft u de leiding 
of ik? 

\Vaarop de heer Burger pruild<': ,.De 
minderheid mag niks zeggen". 

Arme martelaren. 

* * 
uitvoerig heeft staatssecretaris Rooi-

vink uiteengezet, dat voor het me
ten van de produktiviteitsstijging aan
vankelijk mocht worden uitgegaan van 
1 januari 1959. Voor de metaalindustrie 
mocht de datum van 1 juli 1958 worden 
aangenomen omdat zij aan vier bijzon
dere voorwaarden voldeed. 

De vakcentrales wilden de vier bijzon
dere voorwaarden echter niet erkennen, 
omdat niet alle bedrijfstakken daaraan 
zouden kunnen voldoen. Daarna heeft de 
regering ·voor alle bedrijfstakken als uit
gangspunt de tussendatum van 1 oktober 
1958 vastgesteld, afhankelijk van de da
tum van ingang van de c.a.o., want ten 
hoogste mogen zes maanden "extra" wor
den meeberekend voor het bepalen van 
de loonsverhoging. 

Zou volgens de nader verduidelijkte 
richtlijnen de loonsverhoging in de me
taalindustrie tot dezelfde uitkomst heb
ben geleid? vroeg de heer Suurhoff. 

Dat valt niet te zeggen, antwoordde 
staatssecretaris Roolvink, omdat de tot 
stand gekomen loonsverhoging niet aan 
de nadere verduidelijking is getoetst. 
Maar àls de rekenmachine niet dezelfde 
uitkomst zou geven, is het toch mogelijk, 
dat beleidsoverwegingen tot hetzelfde 
percentage loonsverhoging zouden heb
ben geleid. V.v.D. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Positieve instelling van 

met betrekking tot de 

de J. ().,V.D. 

landbouw 
Gelukwens aan de liberale ] ongeren Organisatie 

Ter gelegenheid van zijn 2 e lustrum 
heeft de Jongeren Organisatie Vrijheid 
en Democratie een brochure uitgegeven, 
waarin een aantal resoluties zijn opge
nomen. Dit is een lofwaardig initiatief en 
wij vinden het prettig, dat één der reso
luties aan de Nederlandse landbouw is 
gewijd. 

Wanneer men de JOVD kent is dat lo
gisch. Zijn activiteit op het platteland is 
groot en vele landbouwjongeren maken 
deel uit van de hechte gelederen der 
JOVD. Deze frisse organisatie inspireert 
de jongeren van het platteland. Vele jon
geren werken hier samen in een milieu 
waar gezelligheid en ontwikkeling sa
mengaan. Het maandblad "De Driemas
ter" is een goede getuige van de frisse 
geest, die er heerst. 

Wij wensen de JOVD van harte geluk 
met het 2e lustrum en hopen, dat zij 
de ~;pontaniteit en frisheid, die haar he
den siert, nog lang mag behouden. 

De resoluties over het landbouwbeleid, 
die in de brochure zi.rn opgenomen, druk
ken wij hier af. 

Resolutie inzake het 
landbouwbeleid 

"De Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democrate, enz. enz. . . . overwegende 

dat: 

de functie van de landbouw in de Ne
derlandse samenleving van zodanig be
lang is, dat het te voeren landbouwbeleid 
er op gericht dient te zijn, dat de land
bouwende bevolking een rechtvaardig 
deel van het nationale inkomen ontvangt; 

de Nederlandse landbouw produceert 
op een wijze, dat de produktiekosten de 
laagste ter wereld kunnen worden ge
noemd; 

niettegenstaande dit, geconstateerd 
dient te worden, dat door de beschermen
de maatregelen voor de landbouw in het 
buitenland en het mede daardoor ontstaan 
van een overschottenmarkt, in plaats van 
een normale wereldmarkt voor landbouw
produkten, de positie van de Nederlandse 
landbouw zodanig is geworden, dat de 
produktiefaktoren, kapitaal, grond en ar
beid een te geringe beloning ontvangen; 

één en ander voor de instandhouding 

van een zo rationeel mogelijk werkende 
landbouw in ons land zeer gevaarlijk is; 

spreekt als haar mening uit dat: 
het een taak van de landbouw en over

heid is maatregelen te beramen en in 
werking te doen treden, waardoor het mo
gelijk is een bel'eid te voeren, waardoor 
aan de betreffende produktiefaktoren, 
mits deze in zo juist mogelijke verhouding 
zijn samengevoegd, een redelijke beloning 
toekomt; 

hier maatregelen van tweeërlei aard op 
haar plaats zijn en wel maatregelen, die 
op lange termijn een gunstige werking 
zullen hebben, te weten van cultuur
technische aard en die, welke een sane
ring van de bedrijfsgrootte beogen, opdat 
een zo rationeel mogelijke bedrijfsvoering 
bm plaats vinden; 

daarnaast echter maatregelen dienen 
genomen te worden, die op korte termijn 
tot verbetering leiden; het betreft hier 
maatregelen van prijspolitieke aard, 
waarbij het mogelijk moet zijn, dat door 
een systeem van garantie -- en richtprij
zen voor een aantal basisprodukten -
gebaseerd op de werkelijke produktie
kosten, berekend door het Landbouw 
Economisch Instituut - aan de boer op 
een sociaal en economisch goed geleid 
bedrijf - een redelijk inkomen te ver
schaffen; 

bovengenoemde maatregelen ongetwij
feld gepaard zullen moeten gaan met de 
opvoering der arbeidsproduktiviteit in de 
landbouw; 

het ontstane surplus van de agrarische 
beroepsbevolking in bepaalde gedeelten 
van ons land, middels betere beroeps
voorlichting en beroepskeuze ten platte
landse dient te worden opgevangen; 

dat het Nederlandse volk dient kennis 
te nemen van de gevaarlijke positie, 
waarin de Nederlandse landbouw als 
producent van goedkoop en waardevol 
voedsel is komen te verkeren; 

en gaat over tot de orde van de dag." 

Het doet prettig aan deze belangrijke, 
veelzijdige en goed doordachte uitspraak 
van deze jongerenorganisatie te lezen. 

De plattelandsjeugd weet nu precies 
wat ze aan de JOVD heeft. Deze activi
teiten bevorderen de groei. Proficiat. 

L. G.·o. 

Nog even: Het l.Jandbouwschap 
In ons nummer van 10 oktober sloten 

wij een discussie, welke in de afgelopen 
weken in ons blad over het Landbouw
schap. was gevoerd. 

De heer G. S. P o s t m a, te St. Anna 
Parochie, die het Landbouwschap be
streed, maakt echter bezwaar tegen de 
bekorting van zijn laatste stuk (in be
doeld nummer). 

Nu de heer Postma op bepaalde pas
sages bijzonder prijs blijkt te stellen, wil
len wij ook die wel vermelden, zonder 
echter verder de discussie te heropenen. 

In de eerste plaats betreft dit zijn be
roep op de heer P. B. de Boer, landbou
wer bij Stiens, voorheen bestuurslid van 
het Landbouwschap, die volgens mede
deling van onze briefschrijver gezegd 
heeft: Het wordt steeds moeilijker om 
door middel van het Landbouwschap tot 
resultaten te komen. Men stuit op een 
politieke muur, terwijl de vakbeweging 
veel meer invloed heeft dan de boeren
stand. M.a.w. het is volledig verpolitiekt"_ 

Verder schreef de heer Postma nog: 

De afd. Leeuwarden geeft eenmaal per 
maand een blaadje uit, waarin hoofdza
kelijk twee advocaten uit Leeuwarden 
schrijven. Eén is er nu Kamerlid. Deze 
schreef o.a.: Het apparaat van de PBO 
is niet bij machte, werkelijk effectief te 
functioneren, zodat de PBO een kostbaar 
maar doodgeboren kindje blijft, of zich 

ontwikkelt tot een dictatuur van een 
kleine groep belangenvertegenwoordi-
gers ...... enz. 

Onze briefschrijver kondigde aan, de 
heer Louwes gaarne de nummers van de
cember 1958 en juli 1959 te zullen toe
zenden, want daarin schreven de beide 
bedoelde heren beschouwingen, die "geen 
spaan van de PBO heel lieten". 

Wanneer de heer Postma op pad is om 
leden voor de V.V.D. te winnen, wil men 
altijd weten, of de partij voor of tegen 
de dwangmaatregelen van het Landbouw
schap is. Hij zou daarop gaarne een ant- · 
woord van het hoofdbestuur hebben en 
de Kamerleden zou hij willen vragen te 
bewerkstelligen (hij denkt aan een mo
tie in deze geest), dat de contributie voor 
het Landbouwschap niet meer verplicht 
zou zijn, maar uitsluitend vrijwillig. 

Daarmee hebben wij de heer Postma dan 
het volle pond gegeven. Voor het overige moe
ten wij hem thans verder verwijzen naar de 
organisatorische weg via de landbouworga-

nisaties (hij noemde zelf enige malen eerder 
de Friese Mij. van Landbouw) en wat de par-
tij betreft eventueel naar Hoofdbestuur en 
Kamerfracties. 

De redactie kan niet meer doen dan haar 
eigen mening geven, hetgeen zij in het num
mer van 10 oktober reeds heeft gedaan. 

31 OKTOBER 1959- PAG. 5 

................................................................................. 
i i i de hele Achterhoek en de Graafschap l 
t op touw gezet, en wel op vrijdag 30 i 
t oktober in Hotel Avenarius te Ruur- t 
t !o, (opening om 11 uur) met veel we- •i 
ti lenswaardigheden óver de streek, met • 

heel veel gezelligheid en met een i 
klein beetje politiek. t 

l Wij hopen t.z.t. het verslag van een i 
t geslaagde dag te krijgen. t 
t : 
l Copie voor due rubriek te zenden naar: Ezinge i i. Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander- i 
l atraat 16, Haarlem. {n Ezinge komen de V;V.D.-vrouwen • 
l eens per drie maanden bijeen. i 
• Dat· lijkt niet veel, maar zij doen l i het regelmatig en trouw en dat is i 
•• : Achterhoekse activiteiten beter dan vaker uitgeschreven ver- i• 

Viel er vroeger in de Achterhoek gaderingen, die op niets uitlopen. 
i voor de v.V.D.-vrouwen niets te En al is er dan, zoals nu in septem- i 
l beleven, sinds ruim een J·aar is ber, niet altijd een bepaald onder- l 
:. i daar verandering in gekomen. Onder werp aan de orde, zij hebben dan 
: de stimulerende leiding van mevrouw loch weer eens contact met elkaar. : i Sissingh-Stark' als voorzitster, het Wat te bepraten is er altijd wel, zo- i. 
t Statenlid mevr. Modderman-Ribbius als de, toen aanstaande, landelijke t 
t en mevr. Pijl-van Gijte.nbeek, secre- conferentie, waarheen drie Ezinger t 
l taresse, bestaat er nu een vrouwen- dames zijn gegaan. : 
i kring (zoals men de vrouwengroep Maar verder eisten, zoals de secre- : 
• taresse, mevrouw B o W"k t t daar noemt) voor Doetinchem en om- r uwers- IJ , t 
t geving, te weten Hummelo en Laag- schrijft, de grote droogte, die de t 
: Keppel. landbouwgewassen schade deed en de : 

i Het vorige seizoen was er o.a. een aanvoer van water naar mens en dier : 

i spreekcursus (discussieclub), die men ln de gebieden waar nog geen water- i i deze winter wil herhalen. leiding is, te veel de aandacht. : 
t De eerste bijeenkomst van dit sei- Daar hebben wij, in de grote ste- i 
t wen is reeds gehouden met een in- den in het Westen, zo geen weet van. • . : l leiding van mevrouw G. Huese-La- t 
t ming, raadslid in Bilthoven, onder de Kris-Kras : i titel: "Waarom moet de vrouw poli- \Tan het Kinderblad Kris-Kras is i 
:t liek geïnteresseerd zijn?" een speciaal vluchtelingennum- i• 

Spreekster merkte op, dat dit mer verschenen. Het kost f 0.50, 
il• voortvloeit uit de emancipatie van de waarvan ongeveer de helft ten bate i 

vrouw, waarvan zij een kort over- van het Wereldvluchtelingenjaar i 
: zicht gaf. Het is ook voor de vrouw komt. Ee·n exemplaar ervan lag op : 

•i nodig iets van politiek af te weten, de leestafel van onze conferentie; i 
• die zich immers, of wij dat willen er- het ziet er aardig uit en heeft iets i 
t kennen of niet, toch met ons bemoeit. voor verschillende leeftijden. Als u i 
i Contact tussen ons en degenen die aan ondergetekende opgeeft, hoeveel • 
l ons vertegenwoordigen in b.v. de ge- U er wilt hebben, kunnen wij alles i 
l meenteraad, is van groot belang. Dan tegelijk bestellen. • t 
l kunnen de gemeenteraadsleden weten : 

•:.lll wat de wensen en verlangens van de Wie heeft het? ll 
bevolking zijn en kunnen zij daar re-
kening mee houden, voor zover dat Nu is er toch wat van de leestafel 
mogelijk is. op de conferentie verdwenen en 

i. In de pauze was er een levendige wij hadden zo gevraagd, niets i 
discussie, altijd een teken van succes mee te nemen. i en daarna gaf mevr. Huese nog een Het ergste is, dat het iets is, dat i 

Îl toegift, nl. een korte uiteenzetting ons niet toebehoort en dat wij terug ! 
over de troonrede, waarin zij reden moeten sturen, n.l. een exemplaar van f 

:.. tot optimisme vond. het Maandblad voor geestelijke Volks- i 
Was deze eerste bijeenkomst van gezondheid. 

t dit seizoen een geslaagd samenzijn Wil degene, die het meenam, het l i van beperkte kring, de dames kijken alsjeblieft per ommegaande naar ons i 
• ook verder dan haar eigen omgeving. terugzenden? • i Zo hebben zij een regionale dag voor J. H. S. i 
: : ................................................................................. 
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Flitsen van Het Binnenhof (lil) 

Kostenvergoeding gemeentelijke middelbare scholen door het 
Riik - Behandeling wetsontwerp geschorst voor nader beraad • 
Amendement van de rechterzijde: indien extraatje voor openbaar 
onderwiis. dan ook voor biizondere scholen- Staatssecretaris Stu
benrouch miste de omgekeerde waarborg in dit amendement. 

De Tweede Kamer is op 14 oktober 
blijven steken in het wetsontwerp 

tot regeling van de kostenvergoeding 
door het Rijk voor de gemeentelijke 
(openbare) scholen Op basis van de des
betreffende rijksscholen, nadat in 1955 
reeds de rijkssubsidie voor de bijzondere 
middelbare scholen op dezelfde basis 
was geregeld. 

Tot nu toe kregen de gemeenten hun 
kosten voor het onderwijs via het ge
meentefonds. 

Een gezamenlijk amendement van AR, 
KVP en CHU wilde in de wet vastleg
gen, dat de bijzondere scholen op gelij
ke voet moeten worden behandeld als 
de gemeentelijke (openbare) scholen 
wanneer de laatste iets extra's krijgen. 

De heren Roosjen (AR), Albering 
(KVP) en Tilanus (CH) vonden het een 
ernstig bezwaar, dat de gemeenten vrij 
blijven extra gelden beschikbaar te stel
len voor hun middelbare scholen en al
dus het openbaar onderwijs aantrekke
lijker kunnen maken dan het bijzonder 
onderwijs. 

Vandaar het amendement, dat echter 
principieel niet in het wetsontwerp pas
te en technisch zo ingewikkeld was, dat 
besloten werd het eerst binnenskamers 
nog eens onder de loep te nemen in de 
vaste commissie voor onderwijs, in aan
wezigheid van staatssecretaris Stuben
rouch, die ernstige bezwaren had tegen 
het amendement. 

• • * 

Onze geestverwan·te, mevr. G. V. v. 
Someren-Downer, vond het een 

aantrekkelijke gedachte te komen tot 
een gelijkheid van financiële behande
ling van rijks-, gemeentelijk- en bijzon
der v.h.m.o. 

Maar het blijkt, zei zij, dat alle goede 
bedoelingen ten Ppijt, de waarborgen 
voor de gemeentelijke bevoegdheden op 
onderwijsgebied tussen de woorden van 
de wet wegglippen. 

Mevrouw VAN SOMEREN-DOWNER 
. . . . aantrekkelijke gedachte .... 

Eigenlijk, zei zij, loopt het wetsont
werp reeds enigszins vooruit op net scnc.
lenplan uit de mammoetwet op het voort
gezet onderwijs. Ook daarin is sprake 
van een centrale regeling en goedkeu
ring van de subsidie. Ook daar dreigt de 
gemeentelijke autonomie te verdwijn<'n 
in de schaduw van de enorme opzet. 

Het amendement van de rechterzi.ide 
vond mevrouw Van Someren, evenals de 
heer Tans (P.v.d.A.) te ver gaan. Het 
aannemen ervan zou betekenen, dat 
voortaan een gemeente, wanneer zij het 
openbaar onderwijs een extraatje geeft, 
bijvoorbeeld voor een plaatselijl:: sport
toernooi. datzelfde extraatje aan de 
plaatselijke bijzondere scholen moet toe
kennen. 

Overigens hoort het amendement in het 
wetsontwerp niet thuis. Het wetsontwerp 
is een zeer technisch ontwerp, dat de he
taling regelt. Het amendement stelt een 
principiële kwestie aan de orde. De reg<,
ling daarvan moet aan het initiatief van 
de regering worden overgelaten en bij 
die gelegenheid kunnen wij ons dan ver
diepen in de grondwettelijke aspecten 
van de zaak. 

Staatssecretaris Stubenrouch ver
klaarde het te betreuren, dat het 

amendement was ingediend. Het l<an 
naar mijn stellige overtuiging, aldus de 
staatssecretaris. niet worden besproken 
zonder het gehele probleem van de fi
nanciële gelijkstelling met zijn talrijké 
facetten onder de loep te nemen. 

Het. ani'endement bevat een regeling 
die waarborgt, dat het openbaar onder
wijs uit de openbare kas niet hoger 
wordt betaald dan het bijzonder, doch de 
aanvullende bepaling: dat het bijzonè.C>i' 
onderwijs uit de openbare kas niet hoger 
wordt gesubsidieerd dan het openbaar 
ontbreekt daarin. 

Het amendement zou een regeling in
voeren, die belangrijk afwijkt van de 
regeling, die is opgenomen in het wets
ontwerp op het voortgezet onderwijs 
(de mammoetwet), dat in de Kamer nog 
moet worden besproken. 

Het is niet mogelijk de draagwijdte 
van het amendement geheel te overzien. 
Indien een gemeente een concert orga
niseert, waar alle leerlingen ·van open
bare en bijzondere scholen gratis of te
gen een zeer kleine vergoeding toegang 
hebben, moeten de kosten daarvan, om
gerekend, dan nog eens aan de besturen 
van de bijzondere scholen worden uitbe
taald? 

De hele kwestie kan beter worden be
zien bij de behandeling van het wetsont
werp op het voortgezet onderwijs. 

* * * 

Men kan zeggen, vervolgde de staats
secretaris: het bijzonder v.h.m.o. is 

vele jaren in financieel opzicht er be
ter aan toe geweest dan het gemeente
lijk v.h.m.o. Dit is reden temeer thans 
geen nieuwe vertraging te brengen in de 
subsidieregeling. 

Deze vergoedingsregeling betekent 
overigens ook niet, dat de gemeenten, 
wat de bestrijding van de kosten van 
onderwijs betreft, thans plotseling bijzon
der ruim in hun middelen zullen komen 
te zitten. 

Integendeel: bij inwerkingtreding met 
ingang van 1 jan. 1959, zullen de gemeen
ten over het jaar 1959 niets méér krijgen 
dan wanneer deze regeling niet zou wor
den ingevoerd. doordat op de uitkering 
uit het Gemeentefonds, grosso modo, het
zelfde bedrag wordt gekort, dat de ge
meenten op grond van deze regeling 
van het Ministerie van OKW als kosten
vergoeding van de overheid zullen krij
gen. 

De regeling beoogt slechts de gemeen
ten in staat te stellen de sterke groei van 
het v.h.m.o., de stijging van de aantal
len klassen leerlingen, te kunnen bekos
tigen op dezelfde wijze als waarop de 
bijzondere scholen daartoe in staat wor
den gesteld. 
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Daar de groei van het v.h.m.o. sterker 
is dan de normale stijging v;m de uitke
ringen uit het Gemeentefonds, bestaat 
die mogelijkheid than~ in feite niet. 
Daarom is inwerkingtreding in deze ja
ren, nu de groei van het v.h.m.o. zo bij
zonder sterk is, vap zo groot belang. 

* * * 

Wanneer het wetsontwerp op het 
voortgezet onderwijs (de mam

moetwet) wordt behandeld, kunnen al
Ie gevolgen ampel op hun .i uiste waar
de worden bezien, betoogde staatsse
cretaris Stubenrouch. De ietwat over
haaste en in ieder geval bepaald onvol
ledige wijze waarop thans hl't probleem 
in het amendement aan de orde wordt 
gesteld, is niet in overeenstemming met 
de belangrijkheid en de ingewikkeld
heid -van deze materie. 

Laat men dit ingewikkelde technische 
wetsontwerp niet nog moeilijker maken 
door er thans een eveneens zeer ge
compliceerde principiële kwestie aan te 
verbinden. Verder uitstel zou we1mg 
minder dan funest zijn voor hel gemeen
telijk onderwijs in een groot aantal ge
meenten. 

Tenslotte was de staatssecretaris ech
ter bereid tot nader overleg in de vaste 
commissie voor onderwijs. Aldus werd 
besloten. 

V. v.D. 

In artikel 3bis staat, dat aan gemeen
ten ~n vergoeding uit 's Rijks kas ,.kan" 
(niet zal) worden toegekend, mits vol
daan wordt aan bepaalde voorwaarden. 
Staatssecretaris Stubenrouch antwoord
de, dat naar zijn mening het wetsont
werp alleen maar de situatie continu
eert. die reeds bestaat. nl. dat het fpit 
van de stichting van enige school van 
openbaar of bijzonder onderwijs niet 
automatisch inhoudt en ook ni<ot kan in
houden, dat deze school in aanmerking 
komt voor subsidie. De reeds bestaand•.• 
scholen krijgen de zekerheid wel. 

Wanneer de rijksoverheid een gebouw 
ongeschikt acht, rust automatisch op hEt 
Rijk de verplichting mee te werken aa~ 
de stichting van een nieuw gebouw. 

VlO. huldigde statenlid Falkena in Heerenv~en 

Mevrouw Van Someren betreurde 
het. dat de mogelijkheid van het 

toekennen van een extra subsidie in ver
band met een voor onderwijsvernieuwing 
noodzakeliike verbouwing met het ver
vallen van artikel 37bis uit de wet is ver
dwenen. 
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Naar aanleiding van het veertig jarig 
Statenlidmaatschap van de heer J. J. G. S. 
Falkena, onze fractieleider in de Prov. 
Staten van Friesland, werd hem zeer on
langs de hoge onderscheiding uitgereikt 
van Ridder in de Orde van de Nederland
sche Leeuw. 

Beide feiten waren aanleiding voor de 
Centrale Friesland van de V.V.D. om in 
samenwerking met de afdeling Heeren
veen een bijeenkomst te beleggen in res
taurant Kuiper, op zaterdagmiddag, 17 
oktober, waarbij de heer en mevrouw 
Falkena beiden werden gehuldigd. 

Een· gelukstelegram van de landelijke 
Partijsecretaris de heer Dettmeijer vorm
de voor talrijke· sprekers het sein om het
zij namens instanties uit de V.V.D., hetzij 
persoonlijk aan het echtpaar Falkena hun 
beste wensen aan te bieden. Mocht ir. 
B. C. van Balen-Walter dit namens het 
hoofdbestuur doen, zo geschiedde dit na
mens het bestuur van de centrale Fries
land door haar voorzitter, de heer B. C. 
Algra Jr, die hierbij een encyclopedie over 
Friesland aan de heer Falkena en een bos 
bloemen aan mevrouw Falkena aanbood. 
Daarna volgde de voorzitter van de afd. 
Heerenveen mr. G. Boschloo, die ·zijn 
woorden vergezeld deed gaan van een 
kist sigaren. 

Op hartelijke en dikwijls zeer geestige 
wijze werden "persoonlijke woorden" van 
waardering gesproken door het nieuwe 
Kamerlid mr. B. P. van der Veen, die de 
heer Falkena in de dertiger jaren al had 
leren kennen en hem geen dag ouder 
vond. Verder noteerden wij als sprekers 
de heren P. Wisman, wethouder van 
Volkshuisvesting van Heerenveen, W. van 
Duinen uit Franeker, J. A. van Overklift 

uit Munnekezijl, Tj. P. Wind uit Harlin
gen, L. H. Beuving en mr. D. F. Went uit 
Leeuwarden. 

Uit alle toespraken weerklonk de grote 
waardering, die men zowel voor de per
soon als het werk van de heer Falkena 
koesterde, terwijl ook mevrouw Falkena 
oprechte dank werd gebracht voor de 
vele stille uren, waarin zij haar man had 
moeten afstaan. 

Op zijn typisch eigen humoristische en 
kernachtige wijze, bracht de' heer Falkena 

mede namens zijn echtgenote in zijn "Me
morie van Antwoord" naar voren, hoe 
zeer beiden deze bijeenkomst hadden ge
waardeerd. 

Ondanks het "besloten" karakter, was 
hen de kans geboden vele oude partij
vrienden, waaronder de heer S. Hepkema 
uit Leeuwarden weer te ontmoeten. In 
zijn slotwoord memoreerde de voorzitter 
van de Centrale nog het vele werk, dat 
door mevrouw Wierda uit Heerenveen 
voor deze bijeenkomst was gedaan. 

Ir. B. C. van Balen Walter (geheel links) biedt namens het Hoofdbestuur van 
de V.V.D. het echtpaar Falkena zijn gelukwemen aal\. 
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en DEMOCIATIE 
"V rij zinnigheid" en 
"Doorbraak partij" 

<Zie pag 8) 

ONS ANTWOORD AAN DE VOLKSKRANT 
De V. V.D. legt haar program eenvoudig 

aan alle Nederlan·ders voor 

e> In ons blad van 24 oktober 
wijdden wij te dezer plaatse 

kritische aandacht aan de rede 
van prof. Romroe op de jongste 
Utrechtse Partijraad-vergadering 
van de K.V.P., voor zover deze 
K.V.P.-voorman zijn belangstelling 
ook op de V.V.D. had gericht. 

Onze reactie bleef niet de enige 
in V.V.D.-kring. Een dag later, op 
de tweede feestdag van de J.O.V.D., 
roerde ook mevrouw Fortanier
de Wit in haar toegejuichte rede 
deze kwestie aan en in onze radio
uitzending van 30 oktober was het 
de vice-voorzitter van de V.V.D., 
mr. H. van Riel, die het grootste 
deel van zijn rede daaraan be
steedde. 

Dat in deze drie onafhankelijk 
van elkaar gegeven reacties geheel 
dezelfde lijn viel te ontdekken, mag 
voor prof. Romroe een aanwijzing 
zijn, dat over de beoordeling van 
zijn uitlatingen van V.V.D.-stand
punt gezien geen enkel verschil 
van mening bestaat. 

Het leek ons daarom goed, ook 
de radiorede van de heer Van Riel 
over hetzelfde onderwerp in ons 
blad af te drukken. 

* * 

I nmiddels is "De Volkskrant" 
op 28 oktober in een hoofd

artikel uitvoerig op onze beschou
wing ingegaan. 

Wij zijn "De Volkskrant" erken
telijk voor haar uitvoerige reactie, 
omdat wij met haar van mening 
zijn, dat het "vooral onder de 
nieuwe omstandigheden goed is te 
weten, hoe men tegenover elkander 
stad". 

Tot ons leedwezen moeten wij 
het, na le,zing van het Volkskrant
artikel, echter óók eens zijn met de 

ATTENTIE!! ATTENTIE!! 

Luistert op vriidag, 13 no~ 
vembcr a.s., over de zen
der Hilversum I ( 402 m), 
van 19.30-19.40 uur, naar 
"De Stem van de V.V.D." 
Mr. H. van Riel, voorzitter 
van de Eerste Kamerfrac
tie van de V.V.D., spreekt 
over: 

.,De Algemene 
Beschouwingen in de 

Eerste Kamer". 

kop, welke de redactie boven haar 
beschouwing plaatste. Die kop 
luidde namelijk: "Even ver". 

Inderdaad zijn we in vele op
zichten nog "even ver". 

Dat is, naar wij menen, echter 
niet onze schuld, maar die van 
de hoofdredactionele schrijver in 
"De Volkskrant", die op enige 
punten de hoofdzaken, waar het 
hier om gaat, omzeilde. 

Waardering kunnen wij hebben 
voor het journalistieke concurren
tie-grapje van "De Volkskrant". 
Voor de rede van prof. Romme 
baseerden wij ons op het uitvoerige 
verslag in "De Tijd-De Maas
bode". 

"De Volkskrant" wraakt dat 
verslag op een der door ons aan
gevochten punten en raadt ons 
aan, ons in het vervolg maar op de 
verslagen in "De Volkskrant" te 
verlaten. 

Wij kunnen, als gezegd dat 
grapje wel waarderen, maa~ kun
nen "De Volkskrant" toch niet be
loven, dat wij altijd aan haar wens 
zullen voldoen. 

Voor ons zijn beide concurreren
de katholieke bladen namelijk ge
lijk, zij het dan dat wij het met de 
redactionele beschouwingen in "De 
Tijd-De Maasbode" in méér ge
vallen eens kunnen zUn dan met 
die in "De Volkskrant". 

* * 

W ij hadden ons o.a. geschokt 
getoond over die passage 

in de rede van prof. Romme, welke 
"De Tijd" aldus had weergegeven, 
dat volgens de spreker "bewust 
christelijke mensen in het straatje 
van een partij, die vasthoudt aan 
de geestelijke vrijheid, nooit 
passen". 

Deze uitlating achtten wij te 
schokkend om te kunnen geloven, 
dat een van onze politieke leiders 
dat inderdaad in deze bewoordin
gen zou hebben gezegd. 

"De Volkskrant" is ons in deze 
tegemoet gesneld om ons van onze 
schok te doen herstellen. Zij geeft 
toe, dat dit "inderdaad een nogal 
zonderlinge uitlating" zou zijn. 

Maar prof. Romme heeft dan 
ook "heel wat anders" gezegd. 
Hij zei volgens de hoofdartikel
schrijver in "De Volkskrant", dat 
de V.V.D. "aan de ene kant door
braakpartij wil zijn, dus ook chris
telijke kiezers wil aantrekken, 
maar Jat zij tevens heel hard vast
houdt aan haar vrijzinnige ideeën 
op het gebied van de geestelijke 

vrijheid". Daarop liet prof. Romroe 
dan volgen, dat het hem op die 
manier ontgaat, "hoe men bewust 
christelijke mensen in dat straatje 
van de vrijzinnigheid kan bren-
gen". 

* * 

Het is inderdaad wat anders, 
maar nauwelijks minder 

betreurenswaardig. 
Prof. Romroe acht dus de v r ij

zinnige ideeën op het gebied 
van de geestelijke vrijheid voor 
"bewust christelijke mensen" ver
werpelijk. 

Over de· dubbelzinnigheid van 
de woordkeuze: "vrijzinnige idee
en" en "vrijzinnigheid" kunnen 
wij kortheidshalve verwijzen naar 
hetgeen mr. Van Riel daarover in 
zijn elders in dit nummer afge
drukte radiorede reeds heeft op-

gemerkt. Die opmerkingen lijken 
ons afdoende. 

Prof. Romroe moet dus bedoeld 
hebben de (politiek) liber a 1 e 
ideeën op het stuk van de geeste
lijke vrijheid. 

Maar wie naleest hetgeen het 
beginselprogram van de V.V.D. in 
verband met de geestelijke vrij
heid inhoudt, zal tot de conclusie 
m o e t e n komen, dat dit geheel 
gelijk is aan hetgeen reeds meer 
dan een eeuw letter en geest van 
onze Grondwet uitmaakt. Tot 
vreugde en dankbaarheid mede 
van...... onze rooms-katholieke 
landgenoten, die - gelukkig -
niet verzuimd hebben, op hun 
eeuwfeest van 1953 de liberalen in 
het algemeen en Thorbecke in het 
bijzonder, hun dankbaarheid te 

(vervolg op pag. 3) 

------· 

ALLEEN TOEGANG VOOR K.V.P.~ERS 
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Flitsen van Het Binnenhof' In de succesieve miljoenennota's voor 
1954 tot en met 1958 zijn ons tekorten 
voorgehouden van tezamen 3,5 miljard, 
terwijl het werkelijke tekort op de begra
tingsuitgaven volgens de uitkomsten 
slechts 1,3 miljard was. 

Algemene financiële beschouwingen van mr. H. F. van Leeuwen 
in Tweede Kamer • Verlenging tijdelijke belastingverhogingen • 
Bevordering fusies tussen N.V."s • Verlaging vrijgezellenbelas
ting • Vermindering progressie in inkomstenbelasting dringend 
nodig. Inkomsten gehuwde vrouw redelijker belasten· Van finan
ciering overheidsschuld meer resultaat dan van conjunctuurreser
ves. 

Bovendien moet worden geconstateerd, 
dat in die periode van vijf jaar de netto 
staatsschuld met bijna 3.9 miljard daal
de. De positie van onze staatsfinanciën 
is geenszins slecht. 

Uit een oogpunt van de hoogte der be
lastingen geven de staatsfinanciën ech
ter geen voldoening. De reële uitgaven 
van de overheid zijn percentsgewijze te
genover het nationale inkomen niet of 
nauwelijks gedaald. 

Aan het slot van de algemene finan
ciële beschouwingen over de rijks

begroting voor 1960 heeft de Tweede 
Kamer vorige week zonder hoofdelijke 
stemming het wetsontwerp aangenomen 
tot verlenging met een jaar van de tijde
lijke belastingverhogingen en tot het be
vorderen van fusies tussen N.V.'s. 

Alleen de heren Welter (KVP) en 
Bakker (CPN) wilden geacht worden te 
hebben tegengestemd, maar de heer 
Duynstee <KVP) verklaarde uitdrukke
lijk voor te stemmen omdat hij waarde
ring heeft voor de filosofie van het kabi
net-De Quay. 

Met algemene stemmen is het wets
ontwerp aangenomen tot verlaging van 
de vrijgezellenbelasting. 

Onze woordvoerder, mr. H. F. van 
Leeuwen, was bereid de verlenging van 
de tijdelijke belastingverhogingen te aan
vaarden voor een enkel jaar omdat hij 
tot zekere hoogte begrip kon hebben 
voor de drie argumenten: 

1. de wenselijkheid om het beroep van 
de centrale overheid op de kapitaal
markt binnen enge grenzen te houden; 

2. belastingverlaging zou tot verdere 
expansie leiden van uitgaven in de 
particuliere sector, die door de loon
ontwikkeling toch al te groot dreigt 
te worden: 

3. Er wordt een belastingverlaging voor
gesteld voor de ongehuwden. 

.. * 

Bij een normaal te achten hervatting 
van investeringsactiviteit en voor

raadopbouw en een daarmee samenhan
gend beroep op de kapitaalmarkt, kan 
een tekort daarop wel eçn belangrijk 
knelpunt blijken. 

Al is in ons land deze markt betrekke
lijk ruim geworden, men mag er niet 
de ogen voor sluiten, dat dit ingaat te
gen de algemene trend in het buiten
land. 

De ruimte van heden is toe te schrij
ven aan een hopelijk tijdelijke inactivi
teit op investeringsgebied en een uitver
koop van Nederlandse aandelen naar het 
buitenland. 

Het pogen om door beperking van het 
beroep van de overheid op de kapitaal
merkt de baan weer vrij te laten voor 
het particuliere bedrijfsleven en de ren
te te drukken, gaat echter ten koste van 
handhaving van de verzwaarde belasting 
en in mindering van de kapitaalvorming 
in de particuliere sfeer. Het is een 
dwangbesparing ten gunste van het 
staatsvermogen. 

* • " 

Het had de heer Van Leeuwen 
deugd gedaan, dat bij incidentele 

wetswijziging een der knelpunten bij de 
verwezenlijking van fusieplannen is op
geheven, althans verzacht, want er is 
niet voldaan aan de wensen om in het 
algemeen fusies te vergemakkelijken. 
Ook de bezwaren tegen de fiscale bepa
lingen inzake het aanmerkelijk belang 
zijn niet opgeheven. 

Ook na invoering van de nieuwe bepa
lingen blijft het in feite meestal onmo
gelijk om de overgenomen NV te liqui
deren en geheel in te voegen in het 
overnemende bedrijf. De overgenomen 
NV blijft juridisch bestaan en overhe
veling van de activa blijft bezwaarlijk. 

De fiscale wetgeving dient zich aan te 
Bluiten bij de fusiebepalingen zoals die 
zijn neergelegd in het nieuwe B.W. 

* * 

De verlaging van de vrijgezellenbe
lasting stemde onze woordvoerder 

tot tevredenheid, maar hij maakte er nu 
op attent, dat de progressielijn in de in
komstenbelasting veel te steil oploopt 
en daardoor niet alleen de middelgrote 
inkomens bijzonder zwaar treft, maar 
ook de lagere inkomens rond de wel
standsgrens der sociale verzekering. 

Een verlaging van de inkomstenbelas
ting door afzwakking van de progressie 
verdient hoge prioriteit. 

Dat erkende staatssecretaris Van den 
Berge en hij gaf toe, dat door de alge
mene stijging van het loonpeil de pro
gressie zwaarder drukt dan bij de vast
stelling van het tarief, jaren geleden, de 
bedoeling is ~eweest. 

Mr. VAN LEEUWEN 
.•.. eilandpositie . ... 

In het bijzonder maakte de heer Van 
Leeuwen er nog op attent, dat de wer
king van de progressie bijzonder zwaar 
drukt op de inkomsten van de gehuwde 
vrouw. Dat tempert uiteraard de animo 
van de gehuwde vrouw er iets bij te ver
dienen, vooral omdat in het algemeen 
kosten voor huishoudelijke hulp moeten 
worden gemaakt. 

Uit internationale statistieken is ge
bleken, dat de vrouwenarbeid in Neder
land minder voorkomt dan in vergelijk
bare landen. 

Ook de te zware belasting op de in
komsten van de gehuwde vrouw gaf 
staatssecretaris Van den Berge toe. Hij 
meent, dat de bezwaren te ondervangen 
zijn door verhoging van de belastingvrije 
aftrek voor de gehuwde vrouw. 

* • • 

De begrotingstekorten worden de 
laatste jaren overdreven voorge

steld doordat ook het nadelig saldo van 
de kapitaaldienst er bij wordt opgeteld. 

. De totale belastingbaten blijken, ook 
alweer in procenten van het nationale 
inkomen tegen factorkosten, sedert 1956 
nauwelijks omlaag te zijn gegaan. 

Perspectieven voor belastingverlaging 
ziet de heer Van Leeuwen in een zinvolle 
verdeling van de financiering van de zo
genaamde buitengewone uitgaven (kapi
taalsuitgaven) tussen belastingen en le
ningen. Werken van duurzaam nut dus 
minder financieren uit belastingen, maar 
meer uit leningen. 

* * * 

Bij een beschouwing van de begroting 
in het conjunctuurbeeld, noemde 

onze geestverwant het duidelijk, dat ge
varen voor overspanning dreigen. 

De combinatie van vrijere loonpolitiek, 
van de zogenaamde autonome loon- en 
salarisstijgingen en van de loonronde per 
1 april a.s., zal in een tijdsbestek van 
nauwelijks meer dan een half jaar resul
teren in een nominale verhoging voor de 
loon- en salaristrekkenden van 10 à 11 
procent. 

In een korte periode wordt een koop
kracht werkzaam gemaakt, die normaal 
zijn tegenpost in de stijging van de reële 
waarde van de nationale produktie ge
durende 2 à 3 jaren zou kunnen vinden. 
Grotendeels wordt vooruitgelopen op een 
ontwikkeling in de toekomst. JI/Iet andere 
woorden: het inflatoire effect dreigt. 

Uit becijferingen volgt een inflatoir 
effect van in totaal ongeveer anderhalf 
miljard of bijna 5 procent van het natio
nale inkomen. Dit zal zich gedeeltelijk in 
de prijzen en gedeeltelijk in het saldo van 
de betalingsbalans moeten uitdrukken. 

In een toestand van praktisch volle 
werkgelegenheid kan nauwelijks een 
compenserende stijging van de produktie 
op grond van de meerdere vraag worden 
verwacht. 

De nadere beschouwing van de cijfers 
brengt nog eens extra de wenselijkheid 
naar voren, dat er met kracht naar moet 
worden gestreefd de overheidsuitgaven 
te beperken en de uiterste terughoudend
heid te .betrachten met de aanvaarding 
van nieuwe taken. Maatregelen op finan
cieel en monetair terrein kunnen de ge
signaleerde inflatoire tendensen wel tem
peren, maar niet neutraliseren. 

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

Staatssecretaris Dr. van Houten 
toegetreden tot de V. V.D. 

Met genoegen hebben we kennis genomen van het bericht 

dat de Staatssecretaris van buitenlandse zaken, dr. H. R. van 

Houten, thans officieel als lid van de V.V.D. is toegetreden. 

Uit het artikel bij zijn benoeming was het onze lezers reeds 

bekend, dat dr. Van Houten de liberale beginselen is toegedaan 

maar mede als gevolg van zijn veelvuldig en langdurig verblijf 

in Nederlandse Diplomatieke Dienst in het buitenland, was hij 

tot nu toe niet bij een politieke partij aangesloten. 

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

H. G-ERRITZEN 
HERENMODE 

Laan van Meerdervoort 280a ·Gevers Deynootpl. 9 
Den Haag 
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Dat de anti-cyclische werking van de 
begroting groot is, zal wel niemand 

en ook de minister niet willen b•·weren. 
Dat deed prof. Zijlstra inderdaH<l niet. 
Met prof. Witteveen had hij hd rem
mend effect van de begroting sterl(('r ge
wenst. 

De heer Van .Leeuwen was v;m oor
deel, dat meer nadruk moet worden ge
legd op de mogelijkheden, die dc- zoge
naamde debt-management (schuldenbe
heer) biedt. 

Hij bedoelde hiermee, dat met de 1i
nanciering van de staatsschuld, beter 
gezegd: de overheidsschuld (inclusief de 
schuld van de gemeenten dus) belangrijke 
conjuncturele effecten kunnen worden 
verkregen. 

Naarmate lopende besparingen wor
den aangetrokken voor consolidat i<• van 
vlottende schuld in langlopende Hchuld, 
wordt een deflatoir effect verkregen. De 
mogelijkheden die hier liggen zijn prak
tisch gesproken veel groter dan bereikt 
kan worden met een politiek, die gericht 
is op vorming van conjunctuurreserves. 

Een conjunctuurreserve van bijvoor
beeld een miljard boven een normaal te 
achten saldo van het Rijk bij de Neder
landse Bank, zou betekenen, dat zoveel 
meer op de geldmarkt of de k;•pitaal
markt moet worden opgenomen. Op jaar
basis zou hiermee ongeveer 40 rniljoen 
voor rentebetaling :~emoeid zijn. Van 
bezuiniging gesproken. 

* * * 

De vorming van een echte l'onjunc
tuurreserve is theoretisch wl'l ge

wenst, maar zij behoort boven hetgeen <a 
reeds is gevormd slechts in !J<'pcrkte 
mate tot de reële mogelijkheden. Met 
een debt-management, zoals de h<'<'r Van 
Leeuwen aanbeval, zou onder de huidige 
omstandigheden een soortgelijk errect op 
minder kostbare en meer zinvolk wijze 
zijn te verkrijgen. 

Zijn gedachten gaan in de eerst.- plaats 
uit naar meer consolidatie en n;~<U' het 
inslaan van een \veg, die bcvvust afgaat 
van de goedkoop-geld-politiek. T•·•· berei
king van een deflatoir effect wil dl' heer 
Van Leeuwen het rentcmechanism<· laten 
werken. 

Het wil hem \'Oot·komen, dat \\'ij onze 
normen voor een normale rente ni<'l meer 
moeten zoeken bij de eeuwwisseli11.c: of in 
de tijden van grote depressie of van ge
manipuleerde lage rente, n1aar di<' moe
ten baset·en op de recente ontwild<cling 
in binnen- en buitenland. Er moel in be
rust worden, dat de periode van lage 
rente vool'lopig althans achter ons ligt. 

De rentestijging is te gereder I<· aan
vaarden, omdat het ni2t l'ijke N<•derland 
toch niet blijvend in een eilandpos i! ie van 
relatief lage rente kan blijven v<·•·kcren. 
Deze eilandpositie past bepaald nid in de 
gedachte van een geïntegreerd Europa, 
waarin een vrij verkeer van mensen, goe
deren en kapitalen is vooronden<t<'ld. 

MINISTER ZIJLSTRA 
.... volgend jaar . ... 

Minister Zijlstra heeft toegezegd vol
... gend jaar de mogelijkheden van 

belastingverlaging ernstig te zullen over
wegen en dat men het resultaat van die 
overwegingen zal vinden in de miljoenen
nota bij de begroting voor 1961. 

Ten slotte heeft hij zelfs beloofd vol
gend jaar in september concrete voorstel
len tot belastingverlaging te zullen indie
nen, indien de sociale en conjuncturele 
omstandigheden dat niet onmogelijk ma
ken. V. v.D. 
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Mr. H. van 
en 

Rie1 over "vrijzinnigheid" 
.,.,door h raak partij" 

Radiorede nret duidelijk antwoord aan pro~ Romme 

In <1 .. twe-ewe.kelijkst> tien-minuten-uitzemling· van d•• \'VD begon mr. H. van Riel, 

voorzitter van de Eerste-Kamerfr~«·tie van de VVD en vice-voorzitter van de partij, 

op 30 okto~r met een hartelijk woord jPgens df' .Jongf'ren Organisatif' Vrijhf'id en 

Democratie. 

De heer Van Rh•I V<'rldaardP, zonda.g· z,; oktolwr een prt'ttig•• dag te hf'bben gPllad 

te midden van de omstrf'l•ks vijf hond<•rd jongf'ren, di•• hPt twf'f'<lf' lustrum 

van de JOVD vier<len. 

Gf'noten had hij van <lf' feestrf'de van nwvrouw Fortanit•r-dt> Wit, diP "sprak zo;lls 

wij dat van haar g·pwend zijn, trPffend door voordracht, woordkPus en sentiment" en 

het enthonsiasmf' van haar gehoor was g-root . 

De oude1·en gingen heen n1et de ge

dachte hoe goed het is, dat onze pm·tij 
figuren in haar gelederen telt, die juist 

111::('111 onopz<·Uelijk, enigr• bc•tekc•nissen 

van hPt woord vrijzinnig. Hij kan da"u·
door - op zijn minst door dubbelzinnig-

de menselijke kant van de politiek zo lwid --- wederom natuu!'lijk onopzettelijk, 
welspt·ekend weten te beklemtonen. 

Bij de .TOVD - aldus de radiospreker 
-- is nog plaats voor duizenden vl'ijheid
n1innen<ll', voontl in ht>t algemcen-tnen~·H'

lijke g·cïntercssePrde joEge Nedcl'landers. 
Laat hun eens nwt de .JOVD contact zoe
ken. 

Vervolgens ging tlP ht~er Van Hh;J dan 

over op de Pattijraad-n~devoel'ing van de 
heer Ronnne, V\relket·· bedoeling, voor zo

ver het de VVD betreft, onze lezen; reeds 
bekend i:; en waat·ovet· ook mev1·ouw Fo!'
tanier in haar rede voor de JOVD het 
een en ander heeft gezegd. 

,.De Volkskt·ant" kan daat·bij de voldoe
ning sinaken, da.t d(; h(~t'r Vun Riel zich 

w è 1 op lwt Volksknmt-verslag basPcnle. 

"Vrijzinnigheid" 
l\11·. Van Hit•l had in .. De Volkskmnt" 

van 17 oktober gelczcf' een cun;ief ge
drukte, blijkbaar in de ogen van de 
rooms-katholieke Volkskrant hPlungl'ijke 
pass:.~ ge: ,,Prof. Ronune bcgn-~ep niet hoe 

de liberalen christelijke nwnsPn willen 
lokken in het straatje van de vrijzinnig
heid. Voor samenwerking met de christe
lijke partijen is een liberale doOI·brnak
partij in ieder geval niet vruchtbnal"'. 

Wij laten nu verder woordelijk volgen, 
hetgeen mr. Van Rif'! tot de radio
luisternars zei. 

Zelden zag ik een geleerd man, als ik 
de tekst tenminste goed begrijp, zov<'el 
aanvechtbare beweringen in zo kort be
stek samenvatten. Een kunst op zichzelf, 
maar die wel tot commentaar dwingt. 

Prof. Romme vermengt hier door lwt 
zinsverband, naar ik zonder meer aan-

(Vervolg van pag. 1) 

betuigen voor de.. . . . . waarlijk 
liberale wijze waarop de vrijheid 
van godsdienst en van godsdienst
oefening óók ten behoeve van de 
rooms-katholieken is gehandhaafd 
en waar nodig ook verdedigd. 

Dat heeft, in een tijd, waarin 
een fel anti-papisme bepaalde pro
testantse kringen nog beheerste, 
in 1853 zelfs tot Thorbeckes val 
geleid. 

Wanneer prof. Romme of "De 
Volkskrant" zich dat niet meer 
herinneren, willen wij gaarne bij 
een volgende gelegenheid citeren 
zowel wat ter gelegenheid van 
"Honderd jaar kromstaf" daar
over is geschreven in het in 1953 
verschenen katholieke gedenkboek 
"In vrijheid herboren" als in de 
katholieke pers uit die dagen. 

* * 

De Volkskrant" acht vervol-
" gens "het meest interes-

sant de reactie van "Vrijheid en 
Democratie" op de waarschuwing 
van prof. Romme, dat het de sa
menwerking met de christelijke 

een vcrkeenl<: indt·uk wekken bij zijn ge
l10ot· en hij de courantenlcz"r die latei' 
Yan zijn betoog kennis nan1. 

V1·ij:dnnig· hetekent in de politiek nu 
Penmaal heel il'ts anders dan in de ket·k. 
De Volk8pndij voor Vrijheid en Demo
cratie als politieke partij };:;\ aan geen en

iu~le kerkelijke gr:>cpering, en dit krach
tens haat· b('ginselprogran1, gebonden, 

noch aan de vrij;dnnigheid noch aan de 
ot·thodoxie. Iedereen, die in de politiek li

beraal gezind is, bepualt, in volle vrijheid 
zijn godsdienstige keuze, en heeft die als 
!'egel allang bepaald, dikwijls ook in de• 
orthodox-protestantse of katholieke deh
ting. 

En, een unden~ v1·aag·, ovet· chl'Ü;tenen 

gc~Rpl·oken, zijn vl"ijzinnigt: chl'istcnen 

geen chl'istenen? Ik heb dat nog nooit 
horen beweren; het belangrijkste is ech
ter dat de VVD niemand in een bepaald 
godsdienstig straatje lokt. 

Het woord vt'ijzinni;~·. in de louter poli
tieke zin gcbt·uikt, heeft als zodanig een 
eervolle geschieder,is, maar geeft in zo 
nauwe samenhang met de uitdrukking 
chl'istelijl'e mensen te makkelijk tot het 
misveistand aanleiding dat godsdienstig
Vl'ijzinnig en politiek ~rdj:dnnig dooreen

lopen. 
Prof. Romme beheerst het Nederlands 

zo voortreffelijk, rlat hi,i dit onderscheid 
op de hem eigen subtiele wijze gemakke
lijk zo had kunnen formuleren, dat zelfs 
de argeloze courantenlezet· voor misver

stand gespaard bleef. 
En waarom christelijke mensen niet 

gewonnen zouden mogen worden voor 
de liberale politieke gedachte, heeft de 

partijen geen goed zal doen, als 
ook de V.V.D. zich gaat gedragen 
als een doorbraak partij". 

Het blad schakelt dan onmid
dellijk over op hetgeen wij schre
ven over Brabant en Limburg; 
daar ligt dan voor "De Volks
krant" het "interessantste". Maar 
zij verzwijgt, dat wij in de eerste 
plaats in ons artikel van 24 okto
ber aantoonden, dat van iets 
nieuws, van een "doorbraakpartij 
worden", geen sprake is. 
. Wij schreven daar, dat bij de 

V.V.D. op dat punt niets is ver
anderd, maar dat er alleen iets is 
veranderd in het kiezerskorps, dat 
in aanmerkelijk breder lagen zijn 
vertrouwen in de V.V.D. heeft uit
gesproken. 

Woordelijk lieten wij daarop vol
gen: "In de V.V.D. is a 1 tijd 
plaats geweest voor alle Nederlan
ders van welke levensbeschouwing 
dan ook, die zich met de grote 
lijnen van ons Beginselprogram 
en met onze praktisch politieke 
doeleinden kunnen verenigen. Zo 
hebben ook talrijke orthodox-pro
testanten (naast de vrijzinnigen) 
zich altijd bij ons thuis gevoeld, 

Mr. VAN RIEL 

heer Romme niet aangetoond. De libe
rale partij is geenszins voor .katholieken 
verboden, en zegt uitdrukkelijk in arti
kel 3 van haar beginselprogram: ,.De 
Partij is diep overtuigd, dat de grond
shJg,~n der Nederlandse beschaving wor
telen in het christendom, al moge dit 
door de onderscheidene groepen des volks 
nog zo verschillend worden verstaan". 

Luisteraars, dit is een zeer belangrijk 
Pn te weinig gekend en helaas door onze 
politieke tegenstandet·s te weinig geci
tecrd artikel. 

Geen ,.doorbraakpartij'' 
En vervolgens, terugkomende op het 

betoog van prof. Rommc. de liberale par
tij is geen doorbraakpartij. In haar is 
plaats voor iedereen, die haar program 
onderschrijft, maar zij maakt bewust ie
ders godsdienstige beginselen niet tot 
inzet van onderlinge discussie. 

Naar de mening der liberalen immers 
moet men samen proberen,ieder van zijn 
eigen standpunt uit, het over de prac
tische politiek eens te worden, als be
langstellende padijleden en zonder zich 
te splitsen in afzonderlijke religieuze 
groeperingen binnen de partij. Dat is een 
socialistisch systeem waar wij niets voor 
voelen. 

Treurig zou ik het vinden, wanneer de 
heer Romme bedoPlde te zeggen, dat Pen 
goede samenwerking binnen de regering 
niet zou worden bevorderd door pogingen 
van de VVD om haar invloed in katho
lieke kringen te vergroten. Veertien ja-

evenals een aantal rooms-katho
lieken. 

Dat o.a. het aantal van de laatst
genoemden sterk is toegenomen, 
is in overeenstemming met de al
gemene tendens. Wij werken ech
ter niet met "werkgemeenschap
pen", noch met speciale "door
braakleuzen". 

Wat wij aan de kiezers voorleg
gen, zijn ons program van begin
selen en onze praktisch-politieke 
doeleinden, die wij aan g e h e e 1 
ons volk voorleggen". 

En in volkomen gelijke geest 
sprak mr. Van Riel in zijn radio
rede van 30 oktober. . .. 

Wat nu Brabant en Limburg 
betreft haalt "De Volks

krant" aan, dat wij prof. Romme 
voorhielden, dat de zuidelijke pro
vincies toch niet uitsluitend het 
domein van de K.V.P.-propaganda 
kunnen zijn en zij vermeldt dan 
voor haar lezers, dat wij voor ons 
het recht opeisen, ons in alle stre
ken van ons land tot de kiezers te 
wenden. 

De hoofdartikel-schrijver ver
meldt nu echter juist niet, dat wij 

ren lang hebben wij de rooms-katholie
ken samen met de socialisten zien rege
ren en de heer Romroe voelt voor die 
combinatie, onder bepaalde voorwaarden, 
eigenlijk nog steeds, als ik hem goed 
heb verstaan. 

Wie met mij van mening is dat de 
rooms-rode combinatie in vele opzichten 
slecht voor ons land heeft gewerkt en 
dat Nededand nu een lange periode van 
reconstructie nodig heeft op niet-socia
listische basis, zal wel willen geloven dat 
wij onze pogingen om overal in het land 
vaste voet te krijgen onvet·droten zullen 
voortzetten. Wij zijn en blijven zeer in
genomen met onze nieuwe Limburgse af
delingen, ons Limburgs hoofdbestuurslid, 
ons Roermonds raadslid en tenslotte mPt 
de 20.000 Limburgse stemmen. 

Ook de KVP tracht haar fundament te 
verstevigen. Zij biedt zelfs een bondge
nootschap aan de protestants-christelijke 
partijen aan. die daar overigens nog niet 
zoveel voor lijken te voelen. Dat wij, li
beralen, ook naar uitbreiding van onze 
invloed streven, is toch voor iedereen 
duidelijk Pn redelijk. 

Gelukkig dat voor ons liberaal gevoel 
cle normale politieke gedachtenwisseling 
t•n elP normale politieke actie in genen 
dele aan een uitstekende samenwerking 
voor een bij uitstek nationaal doel in de 
weg zal staan. Wij zijn nu eenmaal niet 
zo lichtgcmakt. Daar kan de heer Romroe 
gerust op zijn. Zelfs zijn woorden nemen 
wij met een korreltje zout, en, om hem 
zelf te citeren, zij het met één kleine 
variant: Hij is de KVP nog niPt. Of ver
gis ik mi.i daar soms in? 

Volgende uitzending 

Tl'nslotte bracht ml'. Van Rid in her
innering, dat op dinsdag 10 november 
de a!g·emene politieke beschouwingen 
in de Eerste Kamer zullen worden ge
houden. 

Wellicht zou er op vrijdag 13 november 
gelegenheid zijn Cs avonds om hal! acht) 
om de luisteraars iets over de beraadsla
gingen te vertellen. De heer Van Riel 
voegde daaraan toe: .,Langzamerhand 
komt er, naar mijn gevoelen, enige teke
ning in hei politieke aspect". 

daaraan hadden laten vooraf gaan: 
"Het recht, dat de K.V.P. (terecht) 
voor zich opeist, zich in a 11 e 
provincies en streken van ons land 
tot de kiezers te wenden, komt 
ook de V.V.D. toe". 

Waarom liet de schrijver dat 
weg? Het is duidelijk: om tegen
over zijn lezers de suggestie te 
kunnen blijven wekken, dat dit 
toch eigenlijk iets héél bijzonders 
is en in feite. . . . . . ongeoorloofd 
zou zijn! 

Bij die laatste opvatting zullen 
wij ons nooit willen en nooit mogen 
neerleggen en het doet ons genoe
gen, dat de vice-voorzitter van de 
V.V.D. dat in zijn radiorede, dus 
ook in wijder kring, heeft be
vestigd. 

Om het nog eens heel duidelijk 
te zeggen: Wij voeren geen "door
braakpropaganda" en wij richten 
geen speciale "werkgemeenschap
pen" binnen het partijverband op, 
maar wij vragen eenvoudig de 
steun van a 11 e Nederlanders, die 
de in ons program neergelegde 
beginselen tot uitgangspunt willen 
nemen van hun staatkundig 
streven. A.W.A. 
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Het N.V.V. klopte op een gesloten deur 
Socialistische signatuur onoverhornelijk be~waar 

(Van onze sociale medewerker) 
Op een studie confe1·entie van de Nederlandse vereniging van hoger pe1·soneel heeft 

•e voorzitter, mr. H. F. Heyting meegedeeld, dat het N.V.V. pogingen heeft gedaan 
•eze organisatie onder zijn vanen te krijgen. liet bestuur heeft echter gemeend aan de 
•itnodiging geen gevolg te kunnen geven, omdat de vereniging algemeen neutraal is, 
terwijl de vakcentrale een socialistisch karakter draagt. 

Op zichzelf ill het een natuurlijke zaak, dat het N.V.V. tracht zijn invloedssfeer uit 
te breiden door nieuwe ledenorganisaties te winnen. Meer leden betekent meer macht 
en meer macht kan betekenen (dat hoeft echter niet altijd), meer invloed. 

Gelet dient te worden op de reden van 
tie weigering van het bestuur van de 
:Nederlandse vereniging van hoger perso
~teel. Het kan niet aan het verzoek vol
tloen vanwege de bestaande ideologische 
verschillen. Blijkbaar was dat voor het 
N.V.V. geen bezwaar. Dat wilde wel een 
vereniging er bij hebben, die waarschijn
lijk wel enige socialistische leden zal 
hebben, maar overigens van beslist neu
trale signatuur is. Het bezwaar ging dus 
uit van de vereniging. 

Het N.V.V. heeft niet voor de eerste 
maal het hoofd gestoten in een derge
lijke zaak. Er zijn in ons land een groot 
aantal organisaties van niet protestants
christelijke of niet katholieke signatuur, 
die de waard.e van een federatief verband 
erkennen, maar die geen gevolg kunnen 
geven aan de uitnodiging van het N.V.V. 
omdat deze de socialistische levensbe
schouwing wil dienen. Met andere woor
den: deze politieke instelling is voor het 
N.V.V. een belemmerng; het houdt de 
groei tegen in de vorm van een uitbrei
ding van nieuwe organisaties. 

Een bekend voorbeeld hiervan is de Ne
derlandse Onderwijzers Vereniging, die 
19.000 leden telt. Uiteraard is een derge
lijke organisatie qua levensbeschouwing 
en politieke richting zeer gemengd van 
samenstelling. 

In stede van een strikt neutrale hou
ding aan te nemen in de zaken van de 
politiek is echter een vrij krachtige socia
listische groep er op uit, zoveel mogelijk 
socialistische propaganda te maken. Deze 
groep probeert nu ook al sinds vele jaren 
voor de gehele vereniging aansluiting bij 
het N.V.V. te krijgen. 

Tot nu toe is dat steeds mislukt door de 
heftige tegenstand van andersdenkenden 
en - het zij ruiterlijk erkend - door een 
deel van de socialistisch in.s-estelde on
derwijzers voor wie de na de oorlog be
reikte eenheid van organisatie in de open
bare lager-onderwijswereld boven a llcs 
gaat. 

breiden. Het N.V.V. is in deze kring altijd 
dè grote organisatie geweest, waarin ech
ter na 1945 het een en ander is veranderd. 

In 1954 omvatte het N.v.v. 38,3°/o van 
de georganiseerde werknemers en de 
beide confessionele vakcentraJen tesamen 
45,4°/o. Op 1 januari 1958 waren deze cij
fers 36,50/o en 46,1'/o; voor het N.V.V. dus 
een niet onaanzienlijke daling in een kort 
tijdsbestek, voor de confessionele organi
saties een stijging. 

Doordat het N.V.V. eigenlijk geen mo
gelijkheden tot uitbreiding heeft als men 
de zaak breed bekijkt, dreigt het gevaar, 
dat het zijn nog steeds bestaande voor
sprong in aantal leden zal verliezen. Een 
gevaar dat natuurlijk niet alleen de so
cialistische organisatie treft; indirect 
wordt ook de positie verzwakt van alle 
werknemers die niet de voorkeur geven 
aan een confessionele organisatie . 

We zitten hiermede weer voor het aam
beeld waarop we al enige malen hebben 
gehamerd. Het N.V.V. dient te beseffen, 
dat het op de verkeerde weg is, zolang 
het zijn karakter van socialistische orga
nisatie behoudt. 

Voor het socialisme als zodanig is het 
N.V.V. zeker niet onmisbaar. De offers 
die de mensen voor de socialistische zaak 
brengen, kunnen zij ook rechtstreeks ter 
beschikking stellen van de socialistische 
partij(en). Maar het N.V.V. zou als niet
socialistische organisatie van werknemers 
een veel breder werkterrein kunnen vin
den ten voordele van de niet confessioneel 
georganiseerden. 

Witte boorden 
In dit verband moge ook de aandacht 

worden gevestigd op een ander aspect 
van deze zaak. In Challenge, een tijd
schrift van de Ncw York University, dat 

in ons land verspreid wordt door de Ame
rikaanse informatiedienst, kwam onlangs 
een artikel voor over de expanding white 
collar. 

De schrijver Aaron W. Warner wees er 
op, dat in 1956 een sociale en economische 
revolutie zich heeft voltrokken. Het aan
tal witte boorden werknemers is groter 
geworden dan dat van de blauwe kiel 
(woorden die uiteraard voornamelijk sym
bolische betekenis hebben). 

Hij wijst er op, dat de vakverenigingen 
nu met een reusachtig probleem zitten. 
Blijven ze op de oude voet doorgaan, dan 
zullen ze de grootste moeite hebben zich 
te handhaven, omdat de witte boorden 
werknemers, die zich niet thuis voelen in 
de oude organisaties op den duur naar 
nieuwe wegen voor zich zelf zullen zoe
ken. Aaron toont aan, dat dit in Amerika 
met verscheidene organisaties reeds het 
geval is. 

In Nederland voltrekt zich de wijziging 

in het· werknemerspatroon, zij hd in ge
ringere mate, natuurlijk ook. In ons land 
is de Partij van de Arbeid in de eerste 
plaats een arbeiderspartij; de doorbraak 
heeft wat dit betreft slechts voor een 
dunne bovenlaag gezorgd. 

Ook het N.V.V. is voornamelijk f'en ar
beidersorganisatie. Op 1 januari 1958 wa
ren van de 486.249 leden van het N.V.V. 
326.513 arbeiders in het vrije bedrijf, 
52.947 administratieve en technische werk
nemers in het vrije bedrijf en 106.789 per
sonen in overheidsdienst, welke laatste 
groep een belangrijk aantal personen be
vat die met arbeiders in het vrlie bedrijf 
vergelijkbaar zijn. (cijfers ontleend aan 
een publicatie van het C.B.S. over de om
vang der vakbeweging). 

Naar ons gevoel dreigt ook van uit deze 
hoek gevaar voor het N.V.V. Het zal 
moeten komen tot een heroriëntering van 
socialistische arbeidersorganisatie naar 
algemene werknemersorganisatie. 

N. V. Scheepsbouwwerf 
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Scheuring 

De niet-socialistische onderwijzers ver
zetten zich omdat zij niet bij een socialis
tische organisatie als het N.V.V. aange
sloten willen zijn. Zou het gelukken de 
aansluiting bij het N.V.V. toch te ver
krijgen, dan mag men wel aannemen, dat 
er een scheuring voor de deur staat in 
de georganiseerde onderwijzerswereld. 

Vrijheid en onvrijheid in het verkeer 

In december zal de kwestie op de alge
nlene vergadering weer aan de orde ko
men. We voorspellen er voor de aanhan
gers van het N.V.V. weinig goeds van. 
Maar ook hier ziet men dus weer, waar 
de schoen wringt. Het N.v.v. stoot over
al zijn hoofd, omdat het drager is van 
een politieke richting, die velen nu juist 
niet wensen. 

Men zou kunnen redeneren: maar het 
N.V.V. kan zich dan toch wenden tot de 
socialistische organisaties. Dit is nu juist 
de moeilijkheid, want die zijn er eigenlijk 
niet. Wei zijn er een aantal organisaties, 
die door de socialisten worden beheerst 
en beheerd, maar die zijn als regel al lang 
lid van het N.V.V. 

Men moet dus constateren, dat het 
N.V.V. wat het zoeken naar een uitbrei
ding van het aantalleden-organisaties be
treft zich in een land met verdroogde 
bronnen bevindt. 

Dit moet voor deze organisatie een ern
stige handicap zijn. Naast het N.V.V. staan 
twee confessionele vakorganisaties, die 
door de godsdienstige binding en de nog 
immer in kracht toenemende verzuiling 
de kans hebben zich voortdurend uit te 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMP.BN 

Wetgever nog steeds te mild 

Het is al weer enige tijd geleden, 
dat op een bijeenkomst van het Ne~ 
derlandse Verkeerslnstituut, de heer 
J. de Vries, voormalig hoofd van de 
afdeling Vervoer te Water, heeft 
gepleit voor het bijhouden van een 
register van berechte verkeersover
tredingen. 

In Duitsland heeft men, aldus de 
heer De Vries, al sinds enige tijd een 
.,kartotheek" van verkeerszondaars", 

De heer De Vries stelde voor, 
aantekening van overtredingen in 
ons land op het rijbewijs in te voeren. 
Dit leek hem een geschikte methode 
tot de verwijdering uit het verkeer 
van de ongeneeslijke brokkenmakers. 
Ook tot de bromfietsers, zou een 
dergelijke maatregel moeten worden 
uitgestrekt, waartoe de heer De Vries 
een rijbewijs verplicht gesteld wilde 
zien. 

De heer De Vries betoogde, dat 
de houding van het Nederlandse volk 
tegenover de jaarlijkse verkeersramp 
( 1500 doden) gestempeld wordt 
door een zekere gelatenheid, alsof 
slachtoffers nu eenmaal bij het huidi
ge verkeer behoren. 

Wa t de laatste uitspraak betreft 
zou men de heer De Vries in zekere 
zin gelijk kunnen geven. 

Het middel, dat hij evenwel aan de 
hand doet om tot een vermindering 

van het aantal verkeersongevallen te 
komen lijkt ons erger dan de kwaal. 

Het bijschrijven op het rijbewijs 
van alle verkeersovertredingen en 
overtredinkjes, leidt n.l. niet alleen 
tot een administratieve rompslomp, 
doch verliest zich ook in kleinluhe
den. 

Het systeem De Vries bestempelt 
ook degene, die uit een louter men
selijke vergissing de verkeersregels 
overtreedt tot een soort misdadiger, 
waarvoor min of meer het motief 
geldt, dat wie eens steelt altijd een 
dief is. 

Wil men Je verkeersveiliuheid in 
ons land bevorderen (en dat is hard 
nodig) dan zal men deze bevordering 
moeten zoeken in het parlementaire 
vlak en dat van de wetgever. 

Laatstgenoemde is nog steeds te 
mild en men zou in zekere zin kun~ 
nen spreken van volkomen verouder
de normen, die met de uitwassen van 
het moderne verkeer absoluut geen 
rekening houden. 

Noemen wij enige voorbeelden. 
Onlangs werd iet:nand, die in 

dronkenschap met zijn auto een 
vrouw dood reed door de Haarlemse 
rechtbank veroordeeld tot e,en jaar 
gevangenisstraf met aftrek van pre~ 
ventleve hechtenis en drie jaar ont~ 
zegging van het rijbewijs. 

De officier had drie jaar fJCvange~ 
nisstraf geëist met aftrek en vijf jaar 
ontzegging van de rijbevoeÇJdheid. 
Genoemde officier is inmiddels in he~ 
roep gegaan en een nadere uitspraak 
moet nog worden afgewacht. 

Wij willen hierop niet vooruit Jo~ 
pen. Ook willen wij hier niet discus~ 
siëren over de duur van de gevange~ 
nisstraf. Wel willen wij er met na
druk op wijzen, dat het intrekken 
van het rijbewijs voor slechts enkele 
jaren in een dergelijk geval absurd 
is. 

De wetgeving dient aldus te wor
den gewijzigd, dat iemand, die met 
een voertuig dood door schuld ( alco~ 
holmisbruik) veroorzaakt, absoluut 
verboden wordt ooit nog een auto te 
besturen. 

Van een dergelijke wetswijziging 
zal zeker een sterke preventieve wer
king uitgaan. 

Het is eigenlijk merkwaa,:diÇJ. dat 
het grote publiek zich enerzijds blijft 
verbazen over de aan de lopende 
band gepubliceerde milde straffen 
voor zover het het intrekken van het 
rijbewijs betreft in de vele gevallen 
als waarop wij hier boven doelden, 
terwijl anderzijds parlement en wet
gevers praktisch niets doen om aan 
deze onhoudbare toestand een einde 
te maken. 
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Mr. H. van Riel sprali te Schagen 

De belangstelling voor de V.V.D. in de 
kop van Noord-Holland is in de laatste 
jaren stellig toegenomen. Aan deze stij
gende belangstelling vorm geven lijkt 
noodzakelijk en daarom besloot het 
Hoofdbestuur der Partij speciaal voor 
Noord-Holland benoorden het IJ als pro. 
pagandist aan te stellen de heer F. Maijs 
te Bergen. 

Ook de afdelingsbesturen ontwikkelen 
echter grote activiteit. Zo organiseerde 
het bestuur van de afdeling Schagen een 
bijeenkomst op vrijdag, 30 oktober, in ho
tel Igesz te Schagen voor de leden der 
afdeling, zomede ten behoeve van een 
aantal omliggende afdelingen. 

De zaal was tot de rand toe gevuld. Het 
gehoor bleek bijzonder geïnteresseerd. 

De heer Van Riel gaf een in het positie. 
ve gehouden uiteenzetting over de uit
werking van de liberale beginselen in het 
huidige tijdsbestel, en sprak de hoop uit, 
dat de samenwerking tussen de confessio
nele partijen en de liberalen een defini
tieve keer ten goede voor Nederland zou 
brengen. Spreker was zeer verheugd over 
de i.::>ezeggingen van minister Zijlstra om 
zo caigszins mogelijk volgend jaar con
crete voorstellen tot belastingverlaging te 
doen, omdat alleen via een ander sy
steem van belastingheffing de toekomst 
van de kleine en middelgrote zelfstandige 
vrije ondernemer in Nederland kan wor
den verzekerd. 

Daarnaast beklemtoonde hij, dat in de 
toekomst wellicht de noodzaak zou ont
staan maatregelen te nemen ten gunste 
van de vergeten groepen, boeren, kan
toorbedienden, gepensioneerden van par
ticuliere bedrijven. 

Uit de vragen bleek, dat de aanwezigen 
voor het landbouwvraagstuk in het alge
meen en de positie van de landarbeiders 
in het bijzonder uitgesproken belangstel. 
ling hadden. De heer van Riel, die de 
prijsstructuur en de prijssamenhangen in 
de landbouw reeds had behandeld, kreeg 
gelegenheid op verscheidene facetten van 
dit even moeilijke als voor de V.V.D. be
langrijke probleem dieper in te gaan. 

Dat het publiek ook meer wilde weten 
van de achtergronden van de benoeming 
van minister Visser spreekt wel vanzelf, 
voor wie de discussies rondom deze kwes
tie heeft gevolgd. Elsevier wordt blijk. 
baar ook in de kop van Noord-Holland 
druk gelezen! De heer Van Riel kon, op 

Ir. OMenbanning spreelrt 

te Doetinchem 

Ir. L. G. Oldenbanning zal op donder. 
dag 12 november a.s. het woord voeren 
Yoor de Afdeling Doetinchem. De bijeen
komst vindt plaats in de kleine zaal van 
café Wildenbeest, dr. Hubernoodtstraat 63 
te Doetinchem. Aanvang 8 uur. De heer 
Oldenbanning zal spreken over het on
derwerp: "Een liberale visie op de land
bouwpolitiek". 

de wijze zoals de heer Abspoel dat in ons 
blad enige tijd geleden heeft gedaan, zijn 
gehoor ervan overtuigen dat het enige 
wat hier paste afwachten was. De 
conclusies van het artikel· in Elsevier 
worden door de feitelijke inhoud van de 
betrokken citaten geenszins gemotiveerd. 

Onze gedeputeerde in Noord-Holland, 
de heer P. Blaauboer, vereerde de ver
gadering met zijn tegenwoordigheid, ter
wijl de propagandist, de heer Maijs, aan
wezig was. Wegens verhindering van de 
voorzitter, leidde de secretaris van de af
deling Schagen, de heer Mr. F. M. Sin
necker, de bijeenkomst. 

Een woord van lof voor de enthousiaste 
partijleden, die ondanks het hoogst on
aangename weer in zo grote getale wa
ren opgekomen, is stellig op zijn plaats. 

Gemeenteraadsleden 
uit Noord-Holland 

boven het IJ 
Yergaderden 

Financiële verhouding Rijk 
en Gemeenten o.m. 

besproken 

Op dinsdagavond 20 oktober j.l. kwa
men de leden van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden in de Kamereen
lrale Den Helder te Alkmaar in vergade
ring bijeen om gezamenlijk overleg te 
plegen over de gemeentebegroting 1960. 

De bijeenkomst stond onder leiding van 
mevrouw G. A. A. Holzmüller-Teengs te 
Alkmaar, bestuurslid van de Vereniging. 
Ook het bestuurslid de heer S. Ereebaart 
te Wieringermeer, en de secretaresse der 
Vereniging mejuffrouw Mr. M.M. F. van 
Everdingen te 's-Gravenhage woonden de 
vergadering bij. 

Aanwezig waren wethouders en raads
leden uit de gemeenten Wieringermeer, 
Enkhuizen, Langedijk, Koog aan de Zaan, 
Zaandijk, Berkhout, Bergen, Alkmaar, 
Den Helder, Castricum, Beemster, Bever
wijk, Zuid. en Noord-Schermer, benevens 
de heer K. H. Brandt, directeur van het 
Bureau voor Gemeentepolitiek der Ver
eniging, te 's-Gravenhage. 

Nadat de vergadering door de presL 
dente was geopend, hield de heer Brandt 
een belmopte inleiding, waarin hij een 
aantal voorname punten in beschouwing 
nam, die bij de a.s. begrotingsbehande
ling van belang kunnen zijn. 

Vanzelfsprekend kwam daarbij ook de 
financiële verhouding Rijk/Gemeenten 
ter sprake. Tijdens de levendige discus
sie, die zich hierna ontspon, werden door 
tal van aanwe~igen vragen gesteld op 
het gebied der gemeentepolitiek. Men 
wisselde onderling van gedachten en deed 
zijn voordeel met de door de heer Brandt 
verstrekte inlichtingen. 

Jaarvergadering J(antercentrale l.eeuw~arden 

Afscheid van voorzitter Algra 

Onder voorzitterschap van de heer B. 
C. Algra Jr. hield de Kamercentrale 
Leeuwarden op 31 oktober j.l. haar jaar
lijkse ledenvergadering in Hotel de Klan-
derij te Leeuwarden. · 

In zijn openingswoord werden de tal
rijke afgevaardigden, en in het bijzonder 
het Hoofdbestuurslid, ir. B. C. van Balen 
Walter, het Kamerlid mr. B. P. v. d. Veen 
en de bijna volt;lllige Statenfractie, har. 
telijk welkom geheten. 

De gewone agendapunten zoals het ver
slag en de begroting van de penningmees
ter, het jaarverslag van de secretaresse 
etc. werden vlot afgehandeld. 
In de kascommissie werden benoemd de 
heren 0. Sinnema te Holwerd en A. Sie
benga te Heerenveen. 

Als vertegenwoordigster in de "Vrou
wen in de V.V.D." werd mej. B. J. van de 
Ploeg te Leeuwarden met algemene stem. 
men aangewezen, terwijl mevr. A. Blanks
ma-Westra te Sexbierum als plaatsver
vangster zal optreden. 

In plaats van de heer Algra, die zich 
niet herkiesbaar had gesteld, werd de 
heer J. Sieswerda uit Pingjum tot voor. 
zitter van de Kamercentrále Leeuwarden 
benoemd. De aftredende secretaresse 
mevr. A. Wierda-Haanstra en de penning
meester de heer Tj. P. Wind werden bij 
acclamatie herbenoemd. 

De heer Sieswerda bracht de scheiden
de voorzitter dank voor al hetgeen hij 
in de afgelopen periode voor de V.V.D. en 
voor de Centrale in het bijzonder had 
gedaan. Hij roemde de grote ijver en 
werklust van de heer Algra en had gaar. 
ne gezien dat hij zijn mandaat nog had 
laten verlengen. De vergadering onder
streepte met een hartelijk applaus deze 
waarderende woorden. 

De heer Weide vroeg namens de JOVD 
begrip voor de strijd, die deze organisa
tie heeft te voeren en drong er op aan 
vooral de jongeren een kans te geven 
zich met de V.V.D.-bestuurszaken ver
trouwd te maken. 

De heer P. J. de Vries, lid van de Par
tijraad bracht verslag uit van het ver. 
handelde op de laatst gehouden partij
raadsvergadering. De propagandist gaf 
een overzicht van zijn werkzaamheden en 
deed een beroep op de aanwezigen de ac
tiviteit in de afdelingen zo mogelijk op 
te voeren. 

Bij de rondvraag wist mr. v. d. Veen 
de hem gestelde talrijke vragen tot ieders 
tevredenheid te beantwoorden. Ook de 
nestor van de Statenfractie, de heer J. 
G. S. Falkena wist op prettige wijze een 
aantal vragen deskundig te beantwoor
den. 
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Landelijlie 
van de 

Middenstandscommissie 
V.V.D. vergaderde 

Sociaal-economisch beleid uitvoerig besprohen 
In een te 's-Gravenhage gchout:cn ver. 

gadering van de Landelijke Midden
standscommissie van de V.V.D., welke 
onder leiding stond van de heer J. M. F. 
A. van Dijk, heeft een uitvoerige bespn:
king plaats gehad over het sociaal-eco
nomisch beleid. in het kader van de be
handeling van de desbetreffende hoofd
stukken van de rijksbegroting. 

Algemeen was men van oordeel, dr>.t 
de vrijere loonvorming, waarbij het be
drijfsleven zelf medeverantwoordelijk
heid draagt, toejuiching verdient, doeh 
dat omzichtige hantering binnen het ka
der van wat economisch vcrantwoord is 
behoort te geschieden. 

Bijzondere aandacht werd voorts be
steed aan het prijs-, ordenings- en kar
t.elbeleid. 

Voorbereidingen werden getroffen voor 
de behandeling van de komende Midden
slandsnota 1959. 

Medegedeeld werd. dat de subcomissie 
voor de wettelijke regeling van de pa
ramedische beroepen haar arbeid is he· 
gonnen en dat de subcommissie ter V00J". 
bereiding van een advies over de Wd 

• 

op de Registeraccountants in brede s,,_ 
nwnstelling haar taak zal aanvangen. 

Een samenvattende nota inznke hüt 
wetsontwerp tot herziening van à<> 

. Drankwet werd goedgekeurd. De belang
rijkste conclusie daarvan is, dat het uit 
sociaal-hygiënisch oogpunt ni.2t meer 
noodzakelijk is het maximumstelsel voo..
tap- en slijtvergunningen en voor verlo
ven A te handhaven, nu naast de pm·
soonlijke en lokaliteitseisen krachtens de 
Drankwet de Vestigingswet Bedrijven 0p 
het horecabedrijf van toepassing is. In 
elk geval dienen dl' z.g·. Kroonmaxinut t<~ 
vervallen. 

Verslag werd uitgebracht ove•· de me
dewerking, welke een delegatie, bestaan· 
de uit de heren mr. F. Portheine en F. L. 
van der Leeuw, onlangs heeft verleenci 
aan cen studiedag inzake middcnstanrls
vraagstukkcn, belegd door de stichtinrr 
Arthur Vanderpoorten van het Liberaal 
Vlaams Vcrhond te Antwerpen. Mede 
als resultaat van dit bezoek zal periodie
ke uitwiseling van ervaring tussen dl' 
middenstandsdeskundigen van de libe!·a
le partijen in België, Luxemburg en Ne
derland worden bevorcl0rcl. 

................................................................................. • • i ning" zijn te vinden, het wil wèl zeg- t 
tt: gen, dat men van de gedachte moet ti 

afstappen, dat de woning voor de al· 
leenstaande anders, kleiner, bekrom
p<Cner en minder hygiënisch zou moe-

t ten zijn dan voor echtparen zonder t 
t kinderen. t 
t ELKA SCHRIJVER t 

i JAARVERSLAG I 
t EN NOG WAT i 

i:: I 
i Copie voor deze rubriek te zenden naar: Het jaarverslag 1958/1959, dat zo-

Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander- als steeds, van zomer tot zomer 
straat 16, Haarlem. loopt, is gereed en wordt, ook zoals 

t steeds, verspreid door de centrale• 
t vutegenwoordigsters. Deze hebben I 
ti N owmaals: nog iets anders om uit te reiken aan 

8 vrouwengroepen enz., nl. een lijst van 
onderwerpen, die in de laatste twee 

: Het Hu.·s voor Een' jaren besproken zijn. i. J Deze lijst is helaas onoverzichtelijk •i 
en onvolledig, maar dan ook slechts i Dat er inzake het Huis voor een probeersel. Graag zouden wij het i 

• Een (zie weekblad dd. 17 volgend jaar aan het jaarverslag een f' 
it oktober jl.) verschillende gezichts- werkelijk volledig overzicht toevoe· t 

punten mogelijk zijn, bewijst het gen, van alles wat in vrouwenbijeen· f 
• onderstaande ingezonden stuk, komsten behandeld is. • i waarbij wij ons echter afvragen, Daarvoor hebben wij echter de me- i 
• of mejuffrouw Schrijver wel 1·e- dewerking nodig van alle plaatselijke t i kening houdt met die belangrijke vrouwengroepbesturen en plaatselij- ! 

i factor: de financiële. ke vertegenwoordigsters. Willen die i 
• allen ons steeds volledig op de hoog- .t 
+ De inhoud van het schrijven luidt te houden van wnt er gebeurt? Op· i als volgt: name van veel lange verslagen is in i 
• onze beperkte rubriek niet mogelijk. f i In zijn beroemde roman "Memoirs Met een dergelijke lijst kan dat wel :. 
t of a Mildget" (memoires van een en die kan o.i. inspirerend werken. .• 

i dwerg) maakt Walter de la Mare de Wilt U er aan meewerkC'n? •. 
grote denkfout alles te verkleinen in 

• een vele malen grotere verhouding • i dan met de werkelijkheid overeen- REGIONALE i 
i komt. Ook b.v. geluid, licht, geur, enz. VROUWENDAG VAN DE Î 
•i Eenzelfde soort denkfout wordt nu ACHTERHOEKSE VVD t 

al sedert 1945 gemaakt t.a.v. de woon- ! 
t ruimte voor alleenstaanden. Alleen- De Achterhoekse dames hielden f 
t staanden zijn mensen als alle andere vrijdag j.l. in hotel Avenarius t 
f mensen. Zij hebben dezelfde behoefte te Ruurlo een regionale vrouwendag : 
t aan ruimte, ook bewegingsruimte, van de v.v.D. Deze vrouwendag, die t 
f frisse lucht, gezelschap en comfort goed werd bezocht, stond onder lei• t 
t als echtparen. Men zou zelfs kunnen ding van mevrouw Sissingh-Stark te t 
+ stellen, dat de alleenstaande méér ge- Laag Keppel. t 
t neigd is extra-zorg te besteden aan De ontvangst van de dames, die •i 
•i de gezelligheid van de eigen woning, kwamen uit Doetinchem, Laag Kep· 
•f m~ér gelegenheid wenst om gasten te pel, Winterswijk, Eibergen, Rekken, ~ 
• ontvangen. Borculo, Geesteren, Zutphen en 
t De alleenstaande heeft precies even- Warnsveld vond plaats des morgens 

i veel meubels (hoogstens minus één tussen 10.30 en 11.00 uur. Na deze ont· i 
bed), evenveel huisraad, keukengerei, vangst werd door mevrouw dr. T. 

t serviesgoed, boeken en bibelots 1'.\ls Stark-Heeringa, lid van de raad der i 

i
• een echtpaar zonder kinderen. De al· gemeente Renkum, een zeer boeiende t 

leenstaande heeft gewoonlijk meer en interessante lezing gehouden over : 
kleren dan de gehuwde (man of de Achterhoek. I i vrouw), is gastvrijer, heeft vaker gas· Nadat men na deze lezing gezamen-

i ten te eten, heeft meer behoefte aan lijk de lunch had gebruikt, bleef men i 
een logeerkamer. nog enige tijd bijeen. Er werden di· i verse vragen gesteld en er werd een i 

f Het is uit hoofde van de hier ge- hersengymnastiek gehouden, waarbij 
• noemde denkfout, dat de modelwo- de politieke problemen meer op de t 
t ning voor alleenstaanden, waarover vc•orgrond traden. : i. uw verslaggeefster heeft geschreven, Medegedeeld werd, dat het in de ti 

met klem en principieel dient te wor- bedoeling ligt om in januari 1960 in 
: den afgekeurd. Winterswijk weer een regionale vrou- t 
t Deze woning biedt onvoldoende wendag te houden. t 
Î ruimte - beweeg- en b-ergruimte; géén Voor een aantal plaatsen alwaar I 

I 
aparte slaapkamer in het kort: nog geen contact-personen aanwezig 
principieel te weinig WOONruimte waren, werden deze tijdens deze bij-
gemeten naar de eisen die wij, in ons eenkomst alsnog aangewezen o.a. : 
land in 1960, voor de doorsnee Neder- voor Winterswijk mevrouw Mensink :: 
Iander eisen. en voor Borculo mevrouw Kok-van : 

Dat wil niet zeggen, dat er geen der Bijl. :· 
aardige détails in deze ,,dwergwo· J · H. S. ! 

.............................................. ~····~~···················· .. ····· 
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Liberaal~ Vlaan1s- Nederlands contact over 
middenstandsvraagstukken 

Nog vele haken en ogen aan 

In België. is de Stichting Arthur Vanderpoorten werkzaam op het terrein van de 
voorlichting in cultureel en sociaal-economisch opzicht. Men houdt studiedagen, legt 
een wetenschappelijke documentatie aan en neemt aandeel in de Vlaamse televisie
uitzendingen - waarin de politieke partijen niet zelf kunnen optreden - alles ter 
verspreiding van de liberale denkbeelden, zoals deze in het Liberaal Vlaams Verbond 

als onderdeel van de Belgische Liberale Partij worden gehuldigd. 
Het bureau is te Brussel gevestigd en staat onder leiding van de actieve heer 

L. Siaens. 
Genoemde stichting organiseerde onlangs een gespreksforum, gewijd aan midden

standsvraagstukken en nodigde de V.V.D. uit een afvaardiging naar deze bijeenkomst 
te zenden. Gaarne hieraan gevolg gevend, hebben de heren mr. F. Portheine, lid, en 

F. L. van der J,eeuw, secretaris van de Landelijke Middenstandscommissie van de partij 
hieraan gevolg gegevl'n. 

De goed bezochte bijeenkomst werd ge
houden in het Vlaams Liberaal Huis aan 
de Comedieplaats te Antwerpen, dat in 
1949 werd gesticht door de heer Lilar, 
voorzitter van de Belgische Liberale Par
tij in het arrondissement Antwerpen. 

Beneden is een ruim café-restaurant 
"De Liberator", voor ieder toegankelijk, 
dat, dank zij de Koninklijke Nederlandse 
Schouwburg aan de overzijde, zich in een 
bevredigend bezoek mag verheugen. In 
beide verdiepingen zijn de vergaderzalen 
en de kantoren van de liberale partij ge
vestigd. De exploitatieresultaten zijn, zo 
verzekerde men ons, zeer bevredigc•nd. 
Wij vernamen nog, dat de partij in Ant
werpen ook over een eigen muziekkorps 
beschikt, dat zich bij betogingen en in de 
verkiezingsstrijd kranig weert. 

Als gespreksleider van het forum trad 
op de heer L. A. Maertens, ondervoorzitter 
van het L.V.V., die er in zijn openings
woord aan herinnerde, dat de Belgische 
middenstand nogal in beroering is - de 
vorige dag was er in Brussel een grote 
betoging gehouden met straatdemonstra
tie, tijdens welke het regeringsbeleid t.a.v. 
de middenstand scherp was gekritiseerd. 
Het is daarom nuttig ook in deze kring 
zich over actuele middenstandsvraagstuk
ken te beraden. 

Hij verwelkomde de Nederlandse gas
ten, die zich bereid hadden verklaard hun 
visie op de aan de orde komende ondc,·
werpen te geven. 

Het eerste onderwerp "Vestigingswet
geving" werd ingeleid door de actvoc.lat 
dr. Kinsbergen, die een overzicht gaf van 
de vestigingswet in België einde vorig 
jaar. De eerste aanvragen om toepassing 
zijn juist binnengekomen, o.a. van <Ie 
kappersorganisaties en men krijgt ddus 
een mzieht in de praktische uitvo~:ring. 

De inleider was daarover niet geestdtif
tig. Hij vreesde onder meer voor een 
bevoorrechting van de grootwinkeke
drijven. coöperaties en filiaalzaken, om
dat deze als gevolg van een ongelukkige 
wetsredactie niet onder de regeling zou-
den vallen. 

Een leemte achtte hij ook, dat •lver de 
Wet C•!> het Ambachtsregister nog gePn 
beslissing is genomen. Met bctrekkin1~ tot 
de Eu'.'~pese integratie merkte hij OJ', dat 
zich r"Eds 3825 Ncricrlanders in Belglic' · 
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hebben gevestigd, doch slechts ;, Belgi
sche rv<ctdenstanders in N"ederlancl. 

" 
Nederlandse visie 

Tijdens de uitvoerige, soms emotic.ne!ce 
discussie bleken de meningen noga! ver
deeld en men was dan ook benieuwd 
de Nederlandse visie te horen, die werd 
vertolkt door de heer Portheine. Deze kon 
er op wijzen, dat de vestigingsregelinJ 
sedert 1937 volkomen burgerrecht heeft 
gekregen en er ook politiek gc?.ten van 
tegenkanting nauwelijks gesprok"n kan 
worden. De verheffing van het v~·il der 
bcdr ;,Jfsuitodcning, de voorno:èmste doel
stelling van deze wetgeving, o.a door 
het tegengaan van de beunhnerij en het 
opvoeren van commerci.ële en vakbe
kwaamheid, wordt voortdurend nage
streefd. 

Het aantal vestigingen is in de meeste 
bedrijfstakken verminderd; aan toepas
sing van het door de socialisten voorge
st:me behoeftecriterium bestaat dan ook 
geen behoefte. Al heeft de wet dus in het 
algemeen zegenrijk gewerkt - ook in het 
belang van de gebruikers - dat betekent 
niet, dat er geen problemen meer zijn. 
De wetgeving zal de veranderingen in de 
dynamische maatschappij moeten volgen. 

In dit verband werd gewezen op het 
parallelisatieverschijnsel, het opkomen 
van zelfbedieningszaken en van super
markets en zo meer. Dit zijn echter meer 
technisch-economische problemen dan po
litieke. Zonder zich een oordeel over Bel
gische verhoudingen te willen veroorlo
ven, merkte de heer Portheïne op, dat de 
toepassing van de middenstandswetgeving, 
wil zij soepel en doelmatig verlopen, een 
voldoende organisatiegraad vereist, in het 
bijzonder bedrijfstaksgewijze. Hierin ligt 
voor een belangrijk deel de verklaring 
van het verschijnsel, dat in Nederland de 
ontwikkeling geleidelijk en zonder schok
ken is gegaan. 

Uit liberaal oogpunt kan de vestigings
wetgevin.g volkomen aanvaardbaar wor
den geacht, mits objectieve vestigings
eisen worden gehanteerd, er voldoende 
waarborgen zijn voor de rechtszekerheid 
en de aanpassing aan gewijzigde maat
schappelijke verhoudingen wordt bevor
derd. 

Na deze uiteenzetting leek ons de tegen
kanting sterk geluwd. 

De heer Siaens deed vervolgens voor
lezing van het referaat van de heer Van 
Springel, economisch deskundige, over 
het distributievraagstuk, aangezien de in
leider verhinderd was. In verband hier
mede en met het oog op de beperkt be
schikbare tijd werd besloten het debat 
over dit onderwerp tot een volgende bij
eenkomst uit te stellen. De in deze uit
eenzetting verstrekte cijfers gaven ons 
wel de indruk, dat het distribulie-appa
rnat in België (te) sterk bezet is. 

Belgische ambtenaar 
staat achter 

De heer Devuyst, hoofdambtenaar van 
het Ministerie van Economische Zaken, 
sprak vervolgens over de valorisatie van 
de vrije beroepen, die hij zo niet tot de 
middenstand dan toch tot de midden
groep wilde rekenen. Hij betrok in zijn 
beschouwing voornamelijk de ambtena
ren, die hij wat positie, beloning en ar
beidsvoorwaarden betreft op hoger peil 
gebracht wilde zien, in het bijzonder met 
het oog op de Europese integratie. 

Hij trok hierbij ook vergelijkingen met 
overeenkomstige functies in het bedrijfs
leven en stelde vast, dat de Belgische 
ambtenaar achterstaat. Hij achtte de op-

de Belgische vestigingswetgeving 

leidingsmogelijkheden te gering en ook 
de vooruitzichten niet al te gunstig. Voor 
de vrije beroepen achtte hij een zekere 
reglementering - o.a. titelbescherming 
- geen inbreuk op de vrijheid, doch 
noodzakelijk om tot een betere taakver
vulling te komen. 

Ook over dit onderwerp zal 
volgende vergaderin;,: worden 
teerd. 

in een 
gedebat-

Tijdens de pauze werden de deelne
mers gastvrij ontvangen in het fraaie 
gebouw van het liberale dagblad "De 
Nieuwe Gazet" door zijn bestuurder, de 
heer Grootjans, die ook ;olksvertegen
woordiger is. Gedurende de hierop vol
gende maaltijd in het Liberale Huis had
den ij tot onze voldoening gelegenheid 
om met hem over verschillende actuele 
vraagstukken openhartig van gedachten 
te wisselen. 

Zo bleek ons, dat het dt·agen van me
deverantwoordelijkheid voor het rege
ringsbeleid de Belgische liberalen in een 
lastig parket heeft gebracht. De onderwijs
pacificatie kost de schatkist veel meer 
dan men had verwacht. De defensielasten 
drukken zwaar en er is kritiek op de ma
teriële uitrusting van de strijdmacht. 
Daarnaast vergt de ontwikkeling van de 
Kongo aanzienlijke investeringen. 

De katholiek-liberale regering wil om 
aan de stijgende financiële behoeften het 
hoofd te kunnen bieden een aantal kost
prijsverhogende belastingen - waaron
der de belasting op benzine - drastisch 
verhogen. Daartegen bestaan bij de libe
rale volksvertegenwoordigers overwe
gende bezwaren en het is niet uitgeslo
ten, dat er een kabinetscrisis van komt. 

Pensioenvraagstuk voor 
zelfstandigen 

In de middagzitting heeft de heer Wil
lems, hoofdambtenaar van de Spaar- en 
Lijfrentekas, gesproken over het pen
sioenvraagstuk voor zelfstandigen. 

Hij gaf een uitvoerige schets van de 
ontwikkeling, welke onder de vorige re
gering tot een wettelijke voorziening 
heeft geleid, waartegen echter vele be-

zv..raren zijn gerezen, reden wnärom ver
schillende wijzigingen in overweging zijn. 

Ook daarover wordt strijd g·evoerd en 
wij kunnen dat begrijpen, omdat de 
hele opzet bijzonder ingewikkeld is als 
gevolg van de omstandigheid, dat men 
bij premieheffing en uitkering tot in de
tails rekening wil houden met de per
soonlijke en materiële omstundigheden 
van de zelfstandigen. Dit L'idt tot een 
ingewikkelde en kostbare administratie 
en tot een ingrijpende bemoeiing van het 
ui'.•:oeringsorgaan met persoon en onder
neming, welke weinig aanlokkelijk en 
sympathiek is. 

Ondergetekende heeft gelcg<·nheid ge
kregen om de verdiensten van het Ne
derlandse .stelsel van sociale volksverze
kering, zoals dit in de Algemene Ouder
domswet en de Algemene Weduwen- en 
Dezenwet is verankerd, uiteen te zetten. 

Een zo groot mogelijke Penvoud in 
structuur en uitvoering werkt kostenbe
sparend, al staat daartegenovPr, dat men 
dientengevolge bepaalde facPiten buiten 
beschouwing moet laten. De bodemvoor
ziening van overheidswege, aangevuld 
met bedri.ifs- of ondernemingspensioe
nen of eigen voorzieningen, kan een 
redelijke risicodekking verzckPren en is 
voor de liberaal volkomen aanvaardbaar, 
omdat daarin de persoonlijk!' bestaans
verantwoordelijkheid een nif't onbelang
rijke rol blij ft spelen. 

Regelmatig contact 

Dankzeggende voor de gast vrije ont
vangst de Nederlandse delegatie bereid, 
heeft schrijver dezes herinnerd aan het 
eerder door de Landelijke Middenstands
commissie van de VVD geopperde denk
beeld om regelmatig bij toerbeurt in een 
der landen bijeenkomsten in liberaal 
Beneluxverband te houden tot het uit
wisselen van ervaring en kennis van 
middenstandsproblemen. Wij mochten 
tot onze voldoening de toezegging ont
vangen, dat men hiertoe gaarne zal me
dewerken. 

Het samenzijn te Antwerpen was ook 
voor ons aangenaam en leerzaam. 

F. L. VAN DER LEEUW. 

Verstandige vragen over dwaas 
optreden van burgemeester 

van Waddinxveen 
Onze geestverwant, het Eerste 

Kamerlid mr. baron de Vos 
van Steenwijk, heeft de minister van 
Binnenlandse Zaken gevraagd of het 
deze bekend is, dat de burgemeester 
van Waddinxveen in de raadsverga
deringen soms op outactvolle wijze 
optreedt. 

Hij noemt het voorbeeld van de 
behandeling van een voorstel van B. 
en W. tot de bouw van een kweek
kas voor de dienst beplantingen. 

Daarbij had de burgemeester zon
der enige aannemelijke reden een 
raadslid het woord ontnomen. Het 
Kamerlid vraagt of de minister dit in 
overeenstemming acht met het on
partijdig beleid, dat van een burge
meester mag worden verwacht. 

Het gaat hier om een raadsverga
dering, waarin onze geestverwante 
mevrouw v. d. Torren het princi
pieel onjuist achtte, dat de gemeente 
op de stoel van het particuliere be
drijfsleven gaat zitten. 

Zij was van oordeel. dat kweek
kassen een object van werkverschaf-

fing vormen. Deze kassen zullen, al
dus de mening van het VVD-raads
lid een toevluchtsoord vormen voor 
de tuinlieden van de gemeente. Men 
zou aldus haar mening weer erg 
moeilijk aan het andere werk toeko
men. 

Wethouder Pille (PvdA) bestreed 
deze opvatting en merkte op, dat zij 
een gemis aan vertrouwen in de ar
beiders toonde. 

Toen mevrouw v. d. Torren daarop 
antwoordde, dat de zaken door B. en 
W. verkeerd werden voorgesteld, 
ontnam de burgemeester haar het 
woord, waarop het raadslid de zaal 
verliet. 

Ziehier de achtergrond van een 
wel zeer merkwaardig, en in onze 
politiek gelukkig weinig voorkomend. 
incident, dat we onze lezers niet wil
den onthouden. 

Het antwoord van de minister zal 
ongetwijfeld in ruime kring met gro
te belangstelling tegemoet worden 
gezien. 



"Houdt de vrijheid hoog" 

C. VAN DER GIESSEN & ZONEN's 

SCHEEPSWERVEN N. V. 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK u. 
EN AANGESLOTEN BANKEN 

Amsterdam - 's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam 

Gelden beschikbaar 

De Directie: Mr. J. WILKENS, Mr. F. C. KLEYN, Mr. J. DE WILDE. 

~~-------------------------~ 
BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 
VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ 

lffiffilnK DE LAnGE 
v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Hofleverancier van H.M. de Koningin 

MEENT 125- ROTTERDAM- TELEFOON 137917-122303-130999 

CAP'"fAIN A. DE JONGE 
Gecontroleerde Particuliere Dag- en Nacht Bewakingsdienst. 

Bewaking van Schepen, Kaden, Loodsen, Wagons en opgeslagen goederen. 
Vakkundig en Technisch personeel voor verhalen van schepen, 
openen en schoonmaken van ruimen, binnen- en buitenboord 
verven, ketel en tank reinigen, aflos donkeyman, matrozen, 

koks, enz. 

Bh VAN VOLLENHOVENSTRAAT, ROTTERDAM 
Telefoon dag en nacht 123578-127441-116539 

rH-;U HBu, 
spanning 

blijdschap 

zekerheid: 
een 

I 
I 
I 
I 
I 

:N 
: r~~ 
I N' 
11 HBU-bankboekje I 

Het Biedt U 

3,36% rente •t I 
I 

Ook voor bankboekjes: 
deHBU 

I 
I 
I 

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 
AMSTERDAMJ DEN HAAG ROnERDAM 
HERENGRACHT 4136 HOFWEG t COOLSINGEL 104 I 

L:
OSTBUS 554 POSTBUS 46 POSTBUS 24:.1 

STGIRO 412650 POSTGIRO 14632 POSTGIRO 8179 -----

... "._."."'"'""e'•"'• 
v ....... "" •• ~·"'·----

€€n OUb€ nc\am VOO~ (f0€Ö€ WIJO 

~ F. 0 N N E S & Z 0 0 1'11 "k' WUNHANDEl- ANNO 1176. (;ROHtH(;IH 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEJ)J.JK 52, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, T ACHOMETEJit.S. 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

N.V. 

W. A. HOEI('s 
MACIUNE· EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Macltlnefabrlek 
te Schiedam 

Compressor. voor alle rassen en lederen druk. 
Inatallaties voor de bereiding van zuurstof, •tlkstof en.s. 

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

N.V. BETONDAI\.. 

~&,. r•, 
~ 

fabrieken Arkel - kantoor Gorinchem 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOI{ MIJ. N.V. 



"Maak de 

N. V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. Oonk & Co 
Telefoon 24941/45 - Arnhem 
Postbus 42 

I'ABRIKANTE 
VAN 

NAADLOZE 
EN 

GELASTE 
STALEN BUIZEN 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER & STAAL 

NON-FERRO METALEN 

SCHROOT 

SLOOPOBJECTEN 

SCHEPEN 

MACHINES 

N. V. Simons' Metaalhandel 
KATENDRECHTSELAAN 49 TELEFOON 176640 (10 lijnen) 

ROTTERDAM 

N. V. Scheepswerven "PIET HEl N" 
v.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 

N I E U W B 0 U W EN R E PA R A TIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
inclusief inbouw en revisie van motoren 

D W A R S H E L L I N G E N 2 X 115 meter 
geschikt voor !let zwaarste materiaal 

D R 0 0 G D 0 K 115 X 30 meter 
geheel overdekt 

Telephonea: 

Rotterdam: 71354-77355 Dordrecht: 3774-8329 
voor werf Bolnes Papendrecht 

BIMS-

Ridderkerk: 2102 
Bolnes 

V. V.D. sterk!! 

De N ederland.• motor 

met een lf1ereldreputall.l 

N.Y. Appingeclammer l1'01111110torellfalwl_. 

Appingedam 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
ANNO 177j 

DEVIEZENBANK 

• 
PARKLAAN 82-U, TEL. 110820 ('7 lijnen). TELEX %1170 

ROTTERDAl\1 

Werft 

leden voor de V.V.D.! 

Een ieder 1noet geven 
opdat anderen leven 

GIRO 
26000 
MIN. CONTR. 
f, 2,50 per jaar 

I(ANI(ERBESTRIJDING 

Koningin Wilhelminafonds - Koninginneweg 28 - Amsterdam - telefoon 726000 



Zaterdag 14 nov. 1959 - No. 561 

Salariëring 
ambtenaren 

<Zie pag. 3> 

De Nederlandse Onderwijzers 
voor de beslissing 

Vereniging 

Zal •• 
~-u 

Algemene vakorganisaties van politiek 

neutraal karakter zijn een doorn in het 

oog van het onder socialistische leiding staan

de N.V.V. 
De molens van het N.V.V. mogen langzaam 

malen, maar zij malen fijn! 

In 1950 werd op de Algemene Vergadering 

van de politiek-neutrale Nederlandse Onder

wijzers Vereniging met een overweldigende 

meerderheid van stemmen het voorstel tot aan

sluiting bij het N.V.V. verworpen. 

Dit besluit, dat toen algemene voldoening 
wekte, heeft de Nederlandse Onderwijzers 

Vereniging geen kwaad gedaan. In tegendeel. 

Na 1950 is deze vereniging, waarbij het over· 

grote deel van de bij het openbaar of daarmee 

gelijk te stellen onderwijs werkzame onder

wijzers is aangesloten, van 14.000 tot 20.000 

gegroeid. 

Voor het bij de groei van de andere vak

centrales achterop rakende N.V.V. echter des 

te meer reden, om zijn annexionistische ver

langens niet op te geven! 
In 1955 kwam het N.V.V. terug en vroeg 

een onderhoud aan met het hoofdbestuur van 

de Nederlandse Onderwijzers Vereniging. Het 

antwoord van dat hoofdbestuur was een ver

wijzing naar het in 1950 gevallen meer dan 

duidelijke besluit. 
Het N.V.V. liet zich echter niet uit het veld 

slaan en kwam een jaar later opnieuw terug. 

Dat was in 1956, het jubileumjaar van het 

N.V.V., waarbij een half miljoen leden als 

streefgetal werd gesteld. En nu had het N.V.V. 

succes. Niet bij de leden, maar bij het hoofd

bestuur van de Nederlandse Onderwijzers 

Vereniging. 

Daarna begon, zoals een tegenstander van de 

aansluiting in een door de N.O.V. zelf uitge

geven "Pro en Contra"-brochure schrijft, de 

ALGEMEEN SECRETARIAAT V.V.D. 

Koninginnegracht 61 • 's-Gravenhage 

Telefoon 070 • 111768 en 114375 

Giro 67880 

worden van het N. V.Jl.? 

actie van het hoofdbestuur met een hoog
gestemd hoofdartikel op de frontpagina van 

"Het Schoolblad". 

"U weet het: de probleemstelling van de aca

demische, de theoretische uitspraak, onmiddel
lijk gevolgd door de praktische uitspraak: 

die vakcentrale moet het N.V.V. zijn" (School
blad van 9 juni 1956). 

Zo is er ook de uitspraak: "Sluit de Neder

landse Onderwijzers Vereniging zich niet aan, 

àan verblijven we met de N.O.V. op een eiland". 

Forum-avonden waar- althans aanvanke
lijk - alleen voorstanders van de aansluiting 

optraden, werden in verschillende plaatsen ge
organiseerd. 

* * 

Dit allefi wekte grote onrust in de gelede-

ren der onderwijzers. Leden of geest

verwanten van de V.V.D. onder hen richtten 

zich tot ons en op 26 januari 1957 wijdden 

wij ons eerste - waarschuwende - hoofd

artikel aan het gevaar, dat hier dreigde. 

Wij brachten in herinnering, dat er een tijd 

is geweest - lang vóór de oorlog - dat 

met een schijn van recht (en inderdaad was 

het in het algemeen meer schijn dan wezen) 

de openbare school kon worden genoemd de 

"rode school". Dat was in de tijd, dat een aantal 

fanatici onder de socialistische onderwijzers 

door ondoordachte uitingen en handelingen vele 

oprechte aanhangers van de openbare school 
voor het hoofd stootte. 

Na de oorlog is op dit punt een weldadige 

rust in het onderwijs gekomen, welke zowel het 

maatschappelijk aanzien van de onderwijzer 

als de openbare school ten goede is gekomen. 

Onze waarschuwing en die van een onzer 

geestverwanten uit de Nederlandse Onder

wijzers Vereniging, de heer P. R. van der 

V e 1 de, thans hoofd van de U.L.O.-school 

te Bolsward, wekte echter de verontwaardiging 

op van de redactie van het N.O.V.-orgaan 

"Het Schoolblad". 

"Kleingeestig gestook" noemde men van die 
zijde het artikel, dat wij geschreven hadden en 

op felle wijze richtte de redactie zich tegen de 
euvele moed, welke de leiding van de V.V.D. 

ertoe had gebracht, dat artikel door versprei-

ding onder de aandacht der onderwijzers t8 
brengen. 

Ons wederwoord en dat van de heer Van del" 

Velde in ons blad van 6 april 1957, leidde tot 

de kwalificatie: "Wederom kleinzielig gestook", 

waarbij de redactie aankondigde, "dit soort 

polemiek" niet verder te willen voortzetten. 

Een wijs besluit, gezien het gebrek aan 

goede argumenten bij de redactie van "Het 
Schoolblad". 

* * 

wat echter wel werd voortgezet, waf~ 

de actie vóór de aansluiting bij het. 
N.V.V. 

En thans is het dan zover, dat eerlang over 

het voorstel van het hoofdbestuur tot aan· 
sluiting een beslissing zal moeten worden 
genomen. 

In de kerstvakantie van dit jaar zullen de 

leden van de Nederlandse Onderwijzers Ver

eniging de beslissing moeten nemen of hun 

vereniging een bijwagen van het N.V.V. zal 

worden en daarmede haar als vakorganisatie 
politiek-neutrale karakter zal opgeven. 

Het hoofdbestuur van de N.O.V. heeft nu 

een brochure uitgegeven, waarin het "pro" 

van de aansluiting wordt belicht door het 

hoofdbestuurslid de heer E. Steenbergen en het 

"contra" door het oud-hoofdbestuurslid de heer 
E. de Klerk. 

In een der volgende nummers van ons blad 
hopen wij op deze belangrijke zaak nader terug 

te komen, waarbij wij dan tevens aandacht 
aan deze brochure hopen te wijden. 

De schrijver, die het "contra" van de aan
sluiting belicht, is, naar hij zelf vermeldt, 

eveneens lid van de Partij van de Arbeid. 

Wij achten dat een verblijdend teken. Het is 

het bewijs, dat verzet tegen deze aansluiting 

niet alleen geboden wordt door de niet-socia· 

listische leden van de Nederlandse Onderwij

zers Vereniging, maar dat er ook onder de 

socialistische leden velen zijn, die de gevaren 

van deze aansluiting inzien en haar zonder 

aarzeling afwijzen. 
Mogen zij te zamen sterk genoeg blijken te 

zijn, om het besluit van 1950 op overtuigends 

wijze te bekrachtigen. A. W. A. 
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Flitsen van Het Binnenhof (I) groot mogelijk afzetgebied vinden en con
curreren in de ruimste zin tegenover el
kaar. In de huidige samenleving, aldus 
onze woordvoerder, acht ik dit een meer 
realistische visie op de concurrentie dan 
de ouderwetse, doch indertijd wel realis
tische conceptie van concurrentie van 
vakgenoten onder elkaar. 

Begroting Economische Zaken in Tweede Kamer - Interessante 
beschouwingen van mr. H. F. van Leeuwen- Over priisvorming 
en concurrentie - Moderne industrie behoeft groot afzetterrein 
- .. Laagst mogeliike priizen daarvoor noodzakeliik - Vertikale 
priisbinding niet afkeurenswaardig. 

Overigens leidt overheidsbemoeiïng met 
prijzen zeker niet steeds tot prijsverla
ging. Het prijsverloop van twee produk
ten, waarmee de bemoeienis intensief is 
geweest, getuigt hiervan: de melk en de 
steenkool. 

Vorige week heeft de Tweede Kamer 
de algemene beschouwingen gehou

tlen over de begroting van Economische 
f;aken. · Algemeen werd er bij minister 
lle Pous op aangedrongen er op te let
ten, dat de investeringen in de hand wor
tlen gehouden ter voorkoming van een 
nieuwe overbesteding. 

De socialist drs. Nederhorst gaf de re
t"ering zelfs in ernstige overweging de 
investeringsaftrek op te heffen, maar de 
meerderheid van de Kamer schonk aan 
dit denkbeeld geen steun. 

De particuliere investeringen vormen 
de bron van onze welvaart, zei de heer 
v. d. Mei (CH); ze zijn bovendien nood
za keiijk ter uitbreiding van onze export. 

De ervaring heeft wel geleerd dat een 
opgaande conjunctuur het gevaar inhoudt 
van overbesteding, overwoog de heer Ha
zenbosch (AR), maar dat hoeft geen re
den te zijn bij voorbaat de bestedingen 
te beperken. De investeringen zijn nog 
niet buitensporig hoog. 

Ook onze geestverwant mr. H. F. van 
Leeuwen wees opheffing van de investe
ringsaftrek van de hand, al is 't bekend, 
dat hij niets voelt voor die investerings
aftrek. 

In 1955 heeft hij daarvan blijk gegeven 
toen hij (vergeefs) waarschuwde voor de 
dreigende overbesteding. Nu sedertdien 
de belastingen zijn verhoogd, kon hij niet 
pleiten voor opheffing van de investe
ringsaftrek. Maar hij drong er wel op aan 
de investeringen in de hand te houden. 

. . . 
Algemeen is in het debat bezorgdheid 

tot uiting gekomen over de ontwik
keling van de prijzen. Met de heer Ne
derhorst (PvdA) drong ook de heer v. d. 
Mei (CH) aan op een straffer prijsbeleid 
en de heer Hazenbosch (AR) verlangde 
eC'n zeer kritisch toezicht op prijsafspra
ken. 

Interessant waren de beschouwingen 
van de heer Van Leeuwen. Hij sprak de 
hoop en de verwachting uit, dat minister 
De Pous niet zijn toevlucht zal nemen 
tot camouflering van tendensen tot prijs
Etijging voorzover die onvermijdelijk zijn. 

Hij dacht hiet·bij aan de onjuiste poli
tiek in het verleden om tarieven van 
~>verheidsbedrijven na loonsverhogingen 
niet direkt aan te passen aan de gewij
zigde omstandigheden, doch daarmee te 
wachten; ook aan de politiek om door 
verhoogde subsidies en verbod van prijs
-verhoging de kostenstijging aan de waar
neming te onttrekken. 

Er is nu wel als voorwaarde gesteld, 
tlat de prijzen door loonsverhogingen niet 
mogen stijgen, maar in de praktijk .zal 
flat niet zijn vol te houden. 

Onze woordvoerder kon niet inzien, dat 
een ambachtsman, die ergens een schil
dei·werk verricht en zijn rekening zo 
pleegt uit te schrijven, dat hij enerzijds 
kosten van materialen en anderzijds kos
ten van arbeidsloon in rekening brengt, 
nu die arbeidslasten lager zal noteren 
dan zij zijn volgens collectieve arbeids
overeenkomst. 

En zo gaat het in de gehele economie, 
voorzover niet met vaste eindprijzen 
wordt gewerkt, maar de verschillende 
kosten-elementen in aanmerking worden 
genomen. Met zijn prijspolitiek zal de 
minister niet bij machte zijn het prijspeil 
hier constant te houden tegen de druk 
van inflatoire spanningen in. 

. . . 
Al zag mr. Van Leeuwen bepaalde 
· prijsstijgingen als onvermijdelijk, 

hij had nog altijd een goede hoop, dat 
deze ten dele door prijsdalingen kunnen 
worden opgevangen. 

In het geval bijvoorbeeld van een stij
ging van de produktiviteit met 7 procent, 
zal deze hoge stijging bij een behoorlijk 
functionnerende prijsvorming zich moe
ten uitdruli::ken in lagere prijzen. 

Overal waar de produktiviteit sterk uit
gaat boven het gemiddelde, zal deze niet 
moeten leiden in eerste instantie tot ho
gere beloning, maar tot prijsverlaging. 
Deze lagere prijzen zouden in een vrije 
economie door mededinging moeten wor
den afgedwongen. 

Deze mededinging ziet de heer Van 
Leeuwen echter in ruimer verband dan 
in het enge begrip van de ouderwetse 
concurrentie. In de moderne grootindus
trie is het verkrijgen van een groot afzet
terrein van overwegend belang en om 
dit te kt·ijgen moeten de produkten tegen 
aannemelijke prijzen worden geleverd. 

Mr. VAN LEEUWEN 
.... de mdio van Philips . ... 

Het is niet zo, dat de radio van Phi!ips 
uitsluitend of voornamelijk concurreert 
tegen de radio van een of ander buiten
lands fabrikaat, maar tegen andere ge
bruiksartikelen, die men in relatief min
dere mate zal moeten aanschaffen om 
de radio te kunnen kopen. 

De gebruiksgoederen, die de moderne 
industrie voortbrengt, moeten een zo 

ONDERBERG 

Deze Burger 

Regulering van de produktie door de 
werking van hel prijsmechanisme is in 
beide gevallen te zeer uitgeschakeld met 
slechte resultaten van overproduktie, 
waar men geen weg mee weet. 

• • • 

Groot bezwaar had onze geestve,rwant 
tegen de bewering van minister De 

Pous, dat door vertikale prijsbinding een 
verstarring van ernstige aard in de prijs
vorming kan ontstaan. 

De vaststelling van uniforme fabrieks
prijzen is een elementair recht van de 
fabrikant, waarin op zichzelf niets kwa
lijks is gelegen en waaraan belangrijke 
voordelen kunnen zijn verbonden. 

Los hiervan staat de vraag of er in de 
prijscalculatie als geheel misbruik van 
een machtspositie zou zijn gemaakt, 
waartegen opgetreden zou moeten wor
den. 

Indien de fabrikant met medefabrikan
ten de afspraak maakt, dat zij de hand
having van de door hen zelfstandig, dus 
in concurrentie, vastgestelde prijzen, op
dragen aan een of ander orgaan, dan 
hebben wij te doen met vertikale prijs
binding met collectieve handhaving. 

Uit een oogpunt van prijsverstarring 
lijkt ook deze vorm van handhaving van 
uniforme prijzen neutraal te werken. Het 
element van verstarring kan pas in het 
geding komen wanneer men komt in de 
sfeer van de horizontale prijsafspraken 
en prijsvaststelling, al of niet met ver
tikale prijsbinding. 

Grog t gfas heet water 
1 schep suiker 

I schijf citroen 
I !lesje Onderberg 

lmp; Tony van Heeswijk .. Roermond 

heeft het een beetje niet zo gemakkelijk de laatste weken, want om 
ergens je mening over te geven - die zeer gefundeerde mening van 
mij, die u immers altijd zo graag wilt vernzmen, nu reeds 561 weken 
lang; waar b Zij ft de tijd, hé?; herinnert u zich nog de dag, dat wij 
elkaar Zeerden kennen?; hadden wij óók niet gedacht, dat dat zo'n vaste 
verkering zou worden, nietwaar? - ik zeg: om ergens je mening 
over te geven moet er e1·gen.s iets z ij n. 

En er is niets. 
Er is wel veel; maar niet iets op een gebied, waarop mijn mening 

zoveel waarde heeft als op dat der landspolitiek. 
Om het op z'n janboeTefluitjes te zeggen: er g e b e u r t niets. 
Ach jawel, de Tweede Kamer heeft wel vergaderd, maa1· als meneer 

Berkhouwer bij meneer Tsjang Kai Tsjek is, dan is zo'n Tweede Kamer 
voor mij maar een vaal gezelschap; daarmee wil ik niets onaardigs 
zeggen over de 149 anderen en gij, waarde Cornelissen moet mij dit 
niet kwalijk nemen, maar voor mij is een Tweede Kamer zonder 
Berkhouwe1· nu eenmaal de ware Tweede Kamer niet. Dat is een heel 
persoonlijke opvatting, maar die heb je, of je hebt ha'ar niet. En ik heb 
haar nu eenmaal. 

Ach jawel, de Tweede Kamer heeft wel over allerlei dingen gepraat, 
maar niet om te zeggen "chut, wat 'n dingen; daar ga ik nu eens over 
naar huis schrijven". Bovendien zit ik thuis en wie gaat nu zichzelf 
-brieven schrijven? Behalve dan natuurlijk die m'sieu1· Pesquet in Parijs. 

En daar dacht ik nu juist aan, aan m'sieur Pesquet, want die zorgt 
tenminste voor wat leven in de brouwerij. 

Niet dat ik die Franse geschiedenis van m'sieur Mitterand en m'sieur 
Pesquet zo verheffend vind, of iets om te zeggen: "wat zou het leuk 
zijn als er hier ook eens zo iets gebeurde", maar de politieke brouwerij 
wordt er wel levendiger door; dat zal niemand kunnen ontkennen. 

Het is ondenkbaar dat zo iets hier zou kunnen voorkomen en dat is 
maar goed ook; maar aan de ande1·e kant zou het toch wel leuk zijn, 
wanneer de heer Samkalden de heer Van Leeuwen in een auto 
achterna zou zitten en als meneer Van Leeuwen dan over het hoge 
hek van het Vondelpark zou moeten klimmen om zich in het struik
gewas te verbergen. 

Begr~ipt u mij vooral goed: ik zie er meneer Samkalden in de verste 
v~rte niet voor aan en ik gun meneer Van Leeuwen zo'n klimpart~i 
met, laat staan dat tussen de struiken op de grond liggen, want daar 
zou hij maar reumatiek van krijgen. Maar er zou toch wel een mooi 
stukje in zitten. 

U moet mij daar niet op aankijken, want stukjesschrijvers hebben 
nu eenmaal een zwak voo1· sterke onderwerpen. 

Dat meneer Romme en meneer Oud en de Chinese heer Berkhouwer 
daarvoor spoedig zullen zorgen, is de hartewens van 
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Een korte beschouwing wijddt• de heer 
Van Leeuwen aan het stl'<'nkolen

probleem. Drie jaar geleden pul>liceerde 
de K.S.G. een studie, waarin d•' benau
wende vraag werd gesteld of dl' grotere 
kolenproduktie de stijgende behoefte in 
Europa wel volledig zou kunnen dekken. 
Sedertdien zijn de meningen W<'l sterk 
veranderd. De kolenvoorraden worden 
steeds groter. 

Het is de vraag of de verwat'htingen, 
die indertijd werden overdreven naar de 
zijde van het tekort, thans niet worden 
overdreven naar de zijde van hl'l teveel. 
Statistisch zou het teveel er niet of nau
welijks zijn indien de Amerikaanse in
voeren worden weggecijferd. 

Fundamenteel is het een ongezonde toe
stand wanneer West-Europa voo1· zijn 
energievoorziening ten dele op uit Ame
rika aangevoerde kolen zou zijn aange
wezen. 

De verstarrende werking van de ver
schillende voorschriften van de EHG heb
ben prijsdaling tegengegaan. T•••·wijl bij 
de hantering van het kartelbeleid steeds 
weer sprake is van de goede werl<ing van 
een soepel concurrentie- en pr~iHmecha
nisme, blijkt dit te ontbreken bij de su
pra-nationale regelingen van de KSG. 

Hier zou nu onderlinge concUJT<'IÜie op 
zijn plaats zijn met als resultaat, dat 
daardoor het prijsplafond zou wonlen be
paald en niet door de aanvoerprijs van 
Amerikaanse kolen. 

• • • 

Omtrent de verkoop van Pandelen 
naar het buitenland heeft nll'. Van 

Leeuwen niet willen ontkennen, dat dit 
verschijnsel valt toe te schrijven uan het 
verschil in waarderingsmaatstn\'t'n, die 
door Nederlandse en Amerikaan~e beleg
gers worden aangelegd. 

Maar daarmee is het verhaal niet af. 
Onder het Nederlandse belastingsy

steem van extreem hoge inkomstl'nbelas
ting en daarop nog cumulerende inkom
stenbelasting is het zinloos aandelen aan 
te houden bij laag rendement, tenzij men 
bepaalde speculatieve toekomstverwach
tingen van koersstijging of van rende
meutsverbetering heeft. 

De cumulatie onzer belastingen en de 
hoge tarieven leiden bij een rendement 
onder 3 procent zelfs spoedig tot. Pt'll ne
gatief inkomen! 

Op de beschouwingen van de IH'C'l' Van 
Leeuwen over de probleemgebiedPil en de 
plannen tot vestiging van een tweede 
hoogovenbedrijf op Rozenburg aan de 
mond van de Rotterdamse Wate1weg, ko
men we nog terug in het numnlPI' van 
volgende week. V.v.D. 

Diepvri~skippen en 
1n de wind geslagen 

adviezen 
Het bestuur van het hoofdbedrijf~ 

schap Detailhandel heeft dezer da~ 
gen besloten een advies, Jat de 
staatssecretaris van economische za~ 
ken had gevraagd over de verkoop 
van diepvrieskip, maar niet meer te 
geven, omdat de staatssecretaris in~ 
middels zonder op de vast:;tdling 
van dit advies te wachten, een besluit 
heeft genomen. 

Begin september had de ~iaatsse~ 
cretaris aan dit hoofdbedrijfschap 
advies gevraagd over eventuele ver~ 
koop van diepgevroren pluimvee in 
andere zaken dan die van poeliers. 

Dit advies kwam op 8 oktober j.l. 
gereed, 

Alvorens echter van dit advies 
kennis te nemen liet de staatssecreta~ 
ris een regeling publiceren, waarin 
werd bepaald, dat diepgevroren en 
panklaar gemaakt pluimvee niet meer 
bij uitsluiting tot het domein van de 
poelier behoort, doch ook in de Ie~ 
vensmiddelenzaken mag worden ver~ 
kocht. 

Op de beslissing van de staatsse~ 
cretaris als zodanig willen wij op de~ 
ze plaats niet ingaan. 

Wel komt het ons vreemd en be~ 
paald onelegant voor, dat de staats~ 
secretaris zijn beslissing nam zonder 
het advies af te wachten, waarom hij 
toch zelf had verzocht. 

Van twee dingen één: of de staats~ 
secretaris neemt eigenhandig een he~ 
slissing zonder advies, of hij wacht 
de door hem ingewonnen raad af. 

M.a.w. wij kunnen ons voorstel~ 
len, dat het hoofdbedrijfschap De~ 
tailhandel zich in zekere zin thans in 
een bepaald kledingstuk voelt staan. 
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DE SALARIËRING VAN DE LAGERE EN 
MIDDELBARE AMBTENAREN 

V.JI.D. erkent de plicht van de overheid, haar werknemers 

een menswaardig bestaan te verschajjen 

Een trouw lid van ons, bestuurder van een der bij het Ambtenaren Centrum aan
gesloten organisaties, schrijft ons, dat duizenden lagere en middelbare ambtenaren 
heden ten dage de touwtjes van de huishoudbeurs nauwelijks bij elkaar kunnen houden. 

ben en dat het aan hem niet zal liggen. 
Onze geestverwant leze verder hetgeen 

mr. Van Riel onlangs in Woudschoten over 
de positie der ambtenaren heeft gezegd 
("Vrijheid en Democratie" van 24 okto
ber). Daaruit zal hij kunnen zien, met 
welk een menselijke belangstelling in li
berale kring aan het ambtenarenvraag
stuk wordt gewerkt. Mocht deze publika
tie hem zijn ontgaan, dan zullen wij hem 
dat nummer gaarne alsnog toezenden. 

Elke bonafide vakorganisatie kan dat aan de hand van recente cijfers onomstotelijk 
aantonen, zoals hij gaarne bereid is eventueel nader te bewijzen. 

Deze categorieën, zo meent hij, dreigen thans weer "de sluitpost van de begroting" 

te worden. 
Hij meent eveneens, dat de Regering, "om de aandacht van deze minder fraaie toe

stand af te leiden", een "zoethoudertje" heeft gelanceerd door binnenkort een spaar
regeling in het leven te roepen, welke de categorie, die onder een bepaald inkomen 
ligt, extra rente voorspiegelt, op conditie, dat zij een bepaald bedrag gedurende 5 jaren 

moeten laten staan. 

Bij de begrotingsbehandeling in de 
Tweede en Eerste Kamer zal stellig ook 
nader op de door de schrijver bedoelde 
wensen door onze fracties worden inge
gaan, omdat, zoals reeds gezegd, die wen
sen in liberale kring worden gedeeld. 

Hoe, zo vraagt hij, is het mogelijk, dat gesuggereerd wordt, dat een lagere en middel
bare ambtenaar thans nog kan sparen? 

"Zo elk van deze lieden bijv. f 100 per 
jaar bij elkander zou kunnen schrapen om 
opzij te leggen voor deze aanlokkelijk 
voorgestelde regeling, dàn zou immers ge
zegd kunnen worden: "Ziet ge wel, zij 
kunnen nog sparen! Waarom is dan een 
salarisverhoging urgent?" 

Zo'n spaarregeling kost de Regering 
handen vol geld en wie ervan profiteren, 
n i e t de lagere en middelbare ambte
naren. 

Hij verwacht van de V.V.D., die altijd 
voor een goed gesalarieerd ambtenaren
korps is opgekomen, dat zij dit gestand 
zal doen en zal tonen, niet alléén voor de 
hogere ambtenaren op de bres te staan. 
En hij zegt, daarin ook wel vertrouwen te 
hebben. 

Laat men, zo besluit hij, de categorie, 
die schromelijk ten achter staat bij de 
collega's in het vrije bedrijf, naar behoren 
optrekken tot een peil, dat ten minste aan 
de lagere en middelbare aml:>tenaren iets 
meer armslag geeft. . . ' 
Aldus deze briefschrijver, die terecht 

vertrouwen heeft in de gezindheid 
van de V.V.D. ten opzichte van het amb
tenarenkorps. 

De financiële omstandigheden van een 
groot aantal lagere en middelbare amb
tenaren zijn inderdaad (evenals trouwens 
die van vele kantoorbedienden) weinig 

Engeland op zijn 
smalst 

Kortzichtil{e houding 
van socialisten 

Vorige week is te Woodford in 
Engeland door veldmaarschalk 
Montgomery een standbeeld van 
Churchill onthuld, waarbij de grote 
oorlogsleider zelf aanwezig was. 

Blijkens een bericht in De Tele
graaf was dit de socialisten in deze 
Engelsè gemeente blijkbaar een 
doom in het oog. 

Zij eisten n.l. dat de onthulling, 
die aanvankelijk eerder zou hebben 
plaats gehad, zou worden uitgesteld, 
omdat de plechtigheid conservatieve 
verkiezingspropaganda zou beteke
nen. 

Welnu, de socialisten kregen hun 
zin. Maar dit was blijkbaar nog niet 
genoeg. 

Bij de onthullmg van de vorige 
week bleven n.l. de rode gemeente
raadsleden van Woodford weg, om
dat zij van mening zijn, "dat de 
f 50.000, die het beeld heeft gekost 
beter besteed hadden kunnen wor
den". 

Een merkwaardige houding, die 
bepaald niet van een ruime visie ge~ 
tuigt en blijk geeft van weinig 
respect voor de man, die met de so~ 
cialisten samen in tijden van het 
grootste gevaar de democratie hoog 
hield en beschermde. 

gunstig. Wij zijn daar volstrekt van over
tuigd. 

De administratieve werker op het la
gere en middelbare niveau, speciaal in 
de dienstverleningsbedrijven, dreigt het 
slachtoffer te worden van de algemene 
maatschappelijke ontwikkeling, onder 
meer tengevolge van de wat eenzijdig op 
welvaartsstijging van de industrie-arbei
der gerichte activiteit der vakbonden. 

In ieder geval staat ook voor ons vast, 
dat de overheid als werkgever de plicht 
heeft, voor een menswaardig bestaan van 
al haar werknemers zorg te dragen. 

Waardevermindering van het geld treft 
het sterkst een groot deel van de ouden 
van dagen en de groep, waar onze brief
schrijver voor opkomt. Daarom moet de 
salarisverhoging der ambtenaren in haar 
geheel worden bezien en met verstand 
en beleid worden doorgevoerd. 

Tot dat beleid behoort bepaaldelijk, dat 
met de moeilijkheden van de lagere en 
middelbare ambtenaren als een hoofdzaak 
wordt gerekend. Wij zijn ervan overtuigd, 
dat speciaal minister Toxopeus een open 
oog voor deze kant van de zaak zal heb-

••• 

Tegenover de spaarregeling staat onze 
briefschrijver naar onze mening 

echter toch wel wat wantrouwig. 
Deze is, naar onze overtuiging, toch 

bepaald niet ingevoerd om, wanneer de 
ambtenaren daar gebruik van maken, te 
zeggen dat zij blijkbaar genoeg verdienen. 

Over de vraag of deze spaarregeling 
belangrijk is, zomede over de vraag, 
of betrekkelijk veel lagere en mid
delbare ambtenaren er aan deel zullen 
nemen, kan men verschillend den
ken en ook denken in de geest van de 
briefschrijver. Maar voor achterdocht 
lijkt ons toch bepaald geen reden. 

Schrijver moet niet vergeten, dat er ook 
lagere en middelbare ambtenaren zijn, 
die door bijzondere omstandigheden wèl 
wat kunnen overhouden. 

Voor de mensen, die het echt moeilijk 
hebben, helpt de,spaarregeling natuurlijk 
niet, zoals hij terecht stelt, maar waar zij 
al is ingevoerd, schijnt er toch door vrij 
veel bescheiden bezoldigde ambtenaren 
wel gebruik van te worden gemaakt. 

Vondeling dook 
Pn $Chrok 

tn de iaarver$lagen 
van de V.V.D. 

Oud-minister dr. A. Vondeling heeft op 21 oktober een radio
rede gehouden, waarin hij blijkens Het Vrije Volk o.m. het 

navolgende opmerkte: 
"De beste benaderingswijze leek mij eerst een aantal jaaruersla

gen te keuren en te vergelijken. Zo gezegd, zo gedaan. Maar wat 
heb ik daarbij een pijnlijke ervaring opgedaan. 

De zeer uitgebreide jaarverslagen van de Partij van de Arbeid 
kende ik al. Een bijzonder goede indruk maakten ook die van de 
Antirevolutionaire Partij. 

Heel pover was daarentegen het laatste jaarverslag van de VVD 
531 velletjes in totaal en dan nog wel gestencild! Nog bonter maken 
de Christelijk Historische Unie en de Katholieke Volkspartij het: die 
beide grote verenigingen maken helemaal geen jaarverslagen. Hoe 
is het mogelijk/ Een politieke partij is immers een uiterst belangrijk 
orgaan in onze maatschappij". 

Tot zover dr. Vondeling. Men zou zo zeggen: waarover men zich 
in de politiek al niet druk kan maken! Enfin, als men niets beters 
te doen heeft is het naast elkaar leggen van jaarverslagen van poli
tieke partijen wellicht een aangename bezigheid. Of het ook een 
belangrijke en voor de politieke gang van zaken gewichtige bezig
heid is, menen we te moeten betwijfelen. 

En wat de VVD betreft: de heer Vondeling behoeft zich geen 
zorgen te maken. 

Het kan hem bekend zijn, dat de VVD van huis uit voorstander 
is van efficiënt werken, wars van elke onnodige rompslomp. Haar 
jaarverslagen zijn beknopt, maar overzichtelijk en dat zij zijn gesten~ 
cild zal een ieder, die van een doelmatig en zuinig beheer houdt 
slechts verheugen. 

Nimmer is er op onze algemene vergaderingen een klacht geuit, 
dat men niet voldoende over de jaarlijkse gang van zaken de Partij 
betreffende werd voorgelicht. 

Noch is er ooit een klacht geuit dat de verslagen "alleen maar" 
waren gestencild. 

Noch de beknoptheid, noch het stencilZen heeft het kiezerskorps 
ervan weerhouden bij de laatstgehouden verkiezingen op zulk een 
grote getale op de VVD te stemmen. 

En terwijl dr. Vondeling uitroept "hoe dit alles mogelijk is" gaan 
we rustig verder. Wat ons betreft: wij hebben werkelijk wel be~ 
langrijker zaken te doen! 

Op zichzelf is dat geenszins beslissend 
voor de vraag of de ambtenaren voldoen
de verdienen. Het kunnen sparen levert 
zelfs geen enkel argument in deze richting 
op. Er zijn allerlei omstandigheden (het 
hebben van geen kinderen of grote kin
deren, die zelf verdienen, of neveninkom
sten van de vrouw), die dat in de hand 
kunnen werken. 

"Ouderwetse" solide mensen, die zich
zelf alles kunnen ontzeggen, kunnen dik
wijls van een zeer klein inkomen nog iets 
overhouden, maar dat is bepaald geen 
motief, hun te weinig te betalen. 

be ambtenaar heeft immers als werk
nemer van de overheid ook recht op een 
aantal van de kleine gemakken en ge
noegens, die het · leven tegenwoordig 
biedt. Wie bijvoorbeeld met roken op
houdt, geen radio of televisie heeft en 
nooit uitgaat, kan misschien wel eens wat 
overhouden, zelfs van een te laag salaris, 
maar de overheid moet zich baseren op 
het normaal samengestelde gezin met een 
nieuwe, dure woning, een gezin, dat ook 
aanspraak kan maken op enige in deze 
tijd passende ontspanning. 

De redactie is het dus voor een belang
rijk deel met bedoelde briefschrijver eens, 
maar meent, dat hij toch iets te veel 
generaliseert. 

Naar het oordeel van de V.V.D. hebben 
èn lagere èn middelbare èn hogere amb
tenaren als dienaren van de gemeenschap 
recht op een behoorlijke salariëring. 

Bij dit alles mag echter niet vergeten 
worden, dat óók ambtenaren vóór alles 
belang hebben bij de handhaving van de 
waarde van de gulden. 

Steeds voortschrijdende inflatie is ook 
voor ambtenaren het grootste gevaar. 
Loonsverhogingen, die gevolgd worden 
door een nieuwe inflatie, zijn voor nie
mand een voordeel. Integendeel. Zulk 
een inflatie verstoort de gehele staats- en 
volkshuishouding. 

Uit de enquête, welke de Partij van de 
Arbeid destijds, kort vóór de Statenver
kiezingen, heeft gehouden, bleek, dat ook 
in de kringen der loontrekkenden velen , 
tot dat inzicht waren gekomen. 

Het is een der oorzaken geweest voor 
het verlies van stemmen voor de Partij 
van de Arbeid, speciaal in de kringen der 
minder goed gesitueerden. 

Red. V. enD. 

Onhillijl~ verwijt 
Het Vrije Volk gaat in een hoofd~ 

artikel, dat het de vorige week 
plaatste, terecht fel te keer tegen het 
grote televisie-quizschandaal in 
Amerika. Maar daarbij berijdt het te~ 
vens een stokpaardje en wel met zo'n 
vaart, dat het de objectiviteit volko
men uit het oog verliest. 

"De verontwaardiging over dit al .. 
les", aldus het Vrije Volk, "heeft een 
bijsmaak ~ een nare bijsmaak. Want 
dit is de consequentie van een ver,. 
werpelijk systeem: het systeem, dal 
de televisieprogramma's in hande• 
van de reclame geeft". 

Een vreemde en bovendien gene• 
raliserende uitspraak. Alsof een der• 
gelijk schandaal niet zou kunnea 
voorkomen, als de qUIZ alleen in han• 
den van de omroep zou zijn geweest. 
Alsof iets dergelijks niet zou kunnell 
gebeuren bij een prijsvraag via de 
dagbladen door een firma gepubli· 
ceerd. 

Als men tegen commerciële televi.
sie is: accoord. Maar dan geen aan
vallen gelanceerd, die op zijn zachts& 
gezegd weinig gemotiveerd zijn. 
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De langdurige droogte heeft grote 
schade veroorzaakt in de land

bouw. Minister Marijnen heeft op 29 ok
tober in de Tweede Kamer meegedeeld 
dat 16.000 bedrijven zeer ernstig zijn ge
troffen en 36.000 bedrijven minder sterk. 

Ongeveer 150.000 ha. bouw- en grasland, 
met een vee-bezetting van ongeveer 
140.000 stuks grootvee, zijn gelegen in de 
zeer sterk getroffen gebieden. 

Naar schatting 260.000 ha, met een vee
bezetting van ongeveer 290.000 stuks 
grootvee, liggen in de gebieden waar de 
droogteschade minder is. 

Van de gebieden met de ernstigste 
schade liggen 40.000 ha in Overijssel, 
35.000 ha in Drenthe, 20.000 ha in Noord
Brabant, 20.000 ha in Limburg, 15.000 ha 
in Gelderland. 

De schade valt nog niet te overzien. In 
vele gevallen zal de totale schade pas in 
het vo01·jaar blijken. 

* * 

Omtrent de maatregelen tot hulpver
lening van de zijde van de over

heid, verklaarde minister Marijnen in 
antwoord op de interpellatie van de heer 
Biesheuvel (AR), dat de regering alle 
krachten inspant de positie van ruwvoe
der te verbeteren. Zij heeft in grote mate 
suikerbieten vrijgemaakt voor veevoeder. 
Voorlopig wordt 120 miljoen kilo ter be
schikking gesteld. 

Voorts wordt aan de getroffen bedrij
ven krachtvoer beschikbaar gesteld tegen 
verminderde prijzen. De voedergraantoe
slagen zul!.en in december worden uitbe· 
taald. De nabetalingen op de melk kun
nen in februari worden verwacht. 

Ofschoon het risico van weersinvloeden 
op de opbrengst der gewassen principieel 
tot de normale risico's van de agrarische 
bedrijven wordt gerekend, verklaarde mi· 
nister Marijnen, na aanvankelijke vaag
heid, tenslotte positief, ook op uitdrukke
lijk verzoek van onze geestverwant R. 
Zegering Hadders, dat de regering bereid 
is financiële hulp te schenken, die niet 
behoeft te worden teruggegeven. 

Daarbij wordt de mogelijkheid van een 
toeslag per hectare niet uitgesloten, maar 
de hulp zal doeltreffend gericht moeten 
:r;ijn. De minister kon zich voorstellen, 
dat in het overleg met het bedrijfsleven 
andere vormen van doeltreffende hulp 
worden gevonden. 

De regering is voorts positief bereid 
hulp te bieden voor ruimere kredietvoor
:r;ieningen. 

Verzoeken om uitstel van belastingbe· 
taling zullen met de grootst mogelijke 
EOepelheld worden behandeld. 

* * 

Op 15 oktober had minister Marijnen 
aan het Landbouwschap de sug

gestie gedaan de mogelijkheid te willen 
overwegen om van het bedrag van 25 mil
joen gulden, dat nog ter uitkering gereed 
ligt voor de voedergranen op alle hecta
ren, een klein gedeelte niet uit te keren 
en als gelden van het bedrijfsleven ter 
beschikking te stellen voor de hulpver
lening. 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

ZEGERING HADDERS 
•.. . pleidooi voor jonge landbouwers . .. 

De minister had gemeend dit te kun
nen motiveren, omdat de droogte, door de 
stijging van de prijzen, in bepaalde delen 
van het land tot gunstige bedrijfsuit
komsten heeft geleid. 

Als minister was het hem echter on
mogelijk terug te komen op de verdeling 
zoals uie was vastgesteld, maar het leek 
hem wel mogelijk alsnog tot een ander 
systeem te komen, indien het georgani· 
seerde bedrijfsleven een advies in die 
richting aan hem zou uitbrengen. 

Op 29 oktober is het antwoord ontvan
gen, volgens hetwelk bij het Landbouw
schap en de standsorganisaties in ernsti
ge overweging is langs vrijwillige weg te 
komen tot vorming van een noodfonds. 

Minister Marijnen had er begrip voor, 
dat het georganiseerde bedrijfsleven aan 
een vrijwillige actie de voorkeur geeft bo
ven een misschien minder vrijwillige 
actie. Hij sprak zijn vertrouwen uit in de 
solidariteit van de boerengemeenschap en 
noemde het juist, dat als de overheid 
helpt het bedrijfsleven zelf ook activitei
ten ontplooit. 

.. * • 
Namens onze fractie spt·ak de heer 
J.. R. Zegering Had.ders over de ge

volgen van de abnorma.le droogte van dit 
jaar en de taak, die de regering heeft om 
te voorkomen, dat er onoverkomelijke 
moeilijkheden blijven bestaan. 

Dat er onder de huidige omstandighe
den een taak is voor de overheid, zelfs 
een plicht, stond voor hem vast, omdat de 
grens van het normale bedrijfsrisico ver
re is overschreden. 

Doordat ik woon in een provincie, al
dus onze Drentse geestverwant, waar 
100.000 ha zwaar getroffen zijn, waarvan 
35.000 ha in zo ernstige mate, dat deze 
onder het zogenaamde r,oodgebied vallen, 
weet ik maar al te goed hoe groot de on
gerustheid is onder de getroffenen. 

Vooral zij, die in 1954 en 1956 eerst wer
den getroffen door de wateroverlast en 
nu door de droogte, verkeren wel in zeer 
grote moeilijkheden en het zijn weer de 
jongeren onder deze categorie, die dik· 
wijls geen toekomst voor hun bedrijf 
meer zien. 

Het is geen wonder, dat er onrust 
heerst wanneer m,en werkt van de vroege 
morgen tot de late avond en in plaats van 
resultaten te hebben, zó in de moeilijkhe
den komt, dat men geen uitkomst meer 
ziet. 

* * 

Het heeft deze landbouwers goed ge
daan, dat hun bedrijfsgenoten, die 

konden helpen, spontaan hebben gehol
pen. Het is ook zeer gewaardeerd, dat de 
minister van Defensie legerwagens be
schikbaar stelde voor het vervoer van 
bietekoppen. Nog nooit zijn legerauto's in 
Drenthe met zoveel vreugde en dankbaar
heid ontvangen. 

De getroffenen hebben bijna allen grote 
behoefte aan voer voor hun dieren. Er is 
ook in Drenthe door de organisaties een 

actie in het leven geroepen voor het lo· 
geervee. Tot 1 november zijn in Drenthe 
500 aanvragen voor logies binnengel<o· 
men. Aan 200 aanvragen kon dadelijk 
worden voldaan. 

Hoe nuttig deze actie ook is, het voe
derprobleem is hiermee niet opgelost. Er 
blijft grote behoefte aan lucerne, klaver
hooi, haverstro, voederaardappelen en 
bieten. Het is prachtig, dat ook hier de 
landbouworganisaties niet vergeefs een 
beroep hebben gedaan op hun leden en 
dat o.a. grote hoeveelheden hooi beschik
baar worden gesteld. 

• * 
* 

Wanneer ik hierbij steeds zo de na-
druk leg op de vrijwillige acties, 

aldus de heer Zegering Hadders, doe ik 
dit niet alleen omdat ik deze wijze van 
hulpverlening zeer toejuich, maar omdat 
ik haar bepaald prefereer boven een min 
of meer gedwongen hulp van bedrijfsge
noten via een heffing door het Land
bouwschap. 

Ook ben ik ervan overtuigd, dat de 
meeste boeren veel liever een groot offer 
brengen in vrijheid, dan een klein offer 
via de weg van de oplegging, een weg, die 
nu eenmaal als dwangmiddel wordt ge
voeld. 

De mensen, die in aanmerking komen 
om een deel van de 25 miljo.en te ontvan
gen, kunnen natuurlijk zeggen: ik geef 
het graag voor een in te stellen nood
fonds of voor de hulp aan gedupeerde be
drijfsgenoten. Daartegen had onze geest
verwant natuurlijk niet het minste be
zwaar, maar hij zei uitdrukkelijk niet ge
steld te zijn op enige dwang van de zijde 
van de overheid. 

Men zou ook de situatie kunnen krij
gen, dat heel veel mensen, die nu reeds 
vrijwillig een bijdrage hebben gegeven, 
dan nogeens gedwongen zouden worden 
een tweede offer te brengen. 

:f * * 

Zo goed als alle gedupeerden hebben 
in de eerste plaats behoefte aan 

ruw voer, nu direct of in de loop van deze 
winter. Toch zou de heer Zegering Had
ders de gedupeerden in twee groepen wil
len onderbrengen. In groep A zou hij wil
len onderbrengen hen, die wel de midde
len hebben om eventueel voer voor hun 
dier-en te kopen, en in groep B degenen, 
die thans niet over de benodigde midde
len beschikken. 

Voor hen, die geen kredieten beschik
baar hebben om het benodigde te kopen, 
zal de regering een kredietvoorziening te
gen een lage rente op lange termijn be
schikbaar moeten stellen, bijvoorbeeld via 
de boerenleenbanken. 

MINISTER MARIJNEN 
..• . financiële hulp .... 

Dit moet wel gebeuren om te voorko
men, dat deze boeren nu reeds hun vee 
moeten afstoten tegen veel te lage prij
zen. Ook zal deze groep grote, zo niet 
onoverkomelijke moeilijkheden krijgen in
dien het volgend voorjaar blijkt, dat zij 
veel van hun grasland moeten bijzaaien 
of geheel opnieuw moeten inzaaien. 

Het is prachtig, dat de regering bereid 
is overleg te plegen met financiële instel
lingen, maar zij zal ook bereid moeten 
zijn een garantie te verlenen of zelfs bij 
te springen,· want anders komt er van de 
hulpverlening weinig terecht. 

• 
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Vermeer voorspelt 
de toekomst 
~ lijkens een bericht van 
-.;1 het ANP heeft de 

voorzitter van de Partij t•an de 
Arbeid, de heer Evert V er~ 
meer, onlangs in een vergade~ 
ring voor zijn Partij te Naarden 
verklaard, er van overtuifJd te 
zijn, dat de politiek van de hui~ 
dige regering schipbreuk gaat 
lijden. 

Hij voelt er niets voor om in 
dat geval te hulp te snellen. 

• .Ik zie het ogenblik komen", 
aldus de heer Vermeer, "rvaar~ 
op men, als de hoogste chaos 
is ontketend naar ons zal ko~ 
men met de vraag of we weer 
mee willen doen", 

"Ik wil hier duidelijk stel~ 
Zen", aldus vervolgde de uoor~ 
zitter van de Partij van de Ar~ 
beid "er bepaald niet uoor te 
voelen om als anderen mïnes 
hebben veroorzaakt, met puin~ 
ruimen te beginnen", 

Tot zover dan de heer V cr
meer. 

Wie dit leest, zal ongctwij~ 
feld geschokt zijn door de !'OOr~ 
zeggende geest van het rode 
Tweede Kamerlid. Wie in de 
toekomst kan zien is bepaald 
wel zijn geld waard. Zo ook de 
heer V ermeer, die zijn partij
genoten nu niet meer tot oppo~ 
sitie in het parlement behoeft 
aan te zetten, aangezien het re
geringskasteel vanzelf wel in
stort. 

Alleen jammer, dat de heer 
Vermeer weigert puin te rui
men. Wij hadden daar uast op 
gerekend. Nu de heer Vermeer 
weigert, wie zal het dan moeten 
doen? 

4 •••••• 6 • ' ' • ' ' ' • .L 4 • ' • 4 ·~ 

Mocht het noodzakelijke krediet, dat 
aan velen verstrekt zal moeten 

worden, bijvoorbeeld in e,en periode van 
de eerstkomende vijf jaar niet kunnen 
worden afgelost, dan zou volgens onze 
geestverwant de regering kunnen overwe
gen het dan nog resterende bedrag onder 
bepaalde omstandigheden te schenken. 

Daarnaast zal er echter een groot aan
tal landbouwers zijn, vooral onder de jon
geren, die met alle opgesomde maatrege
len toch niet hun bedrijf kunnen vo01t
zetten. 

Dezen kunnen alleen worden gered 
door bijdragen à fonds perdu. Laat de re
gering deze groep niet f\nderschatten. Het 
zijn er mijns inziens velen, aldus de heer 
Zegering Hadders. Tientallen miljoenen 
zullen hiervoor nodig zijn, maar Ik durf 
hierom met Idem te vragen, omdat deze 
gedupeerden machteloos staan tegenover 
hetgeen hun overkwam en omdat ik het 
een zaak van normale rechtvaardigheid 
vind, dat zij in de gelegenheid worden ge
steld hun bedrijf voort te zetten. 

.. 
* 

Uit de gevolgen van de langdul'ige 
droogte waren naar de mening 

van de heer Zegering Hadders duidelijk 
twee conclusies te trekken. 

Er is veel voor te zeggen, dat de defi
nitieve belastingaanslagen voor de land· 
bouwers worden berekend naar het ge
middelde inkomen over vijf jaar, zoals 
dikwijls door ons is bepleit. 

Wij hebben in de laatste jaren kunnen 
waarnemen hoe groot het risico is van 
hen, die van de factor weersgesteldheid 
geheel of zo goed als geheel afhankelijk 
zien. De jaren 1954, 1956 en 1959 zijn spre
kende voorbeelden. 

In de tweede plaats is gebleken hoe 
nuttig en noodzakelijk het is, dat de 
grondverbetering, vooral de afwatering 
van onze cultuurgronden, in snel tempo 
wordt voortgezet. 

Daar waar men de afwatering in de 
hand heeft, zowel de afvloeiing als de 
opstuwing wanneer die nodig is, heeft 
deze droogte in de meeste gevallen geen 
onoverkomelijke schade veroorzaakt. 
Daar echter, waar de watervoorziening 
van de landerijen veel te wensen laat, is 
de nood het hoogst geweest. 

De regering dient met kracht en voort
varendheid de werkzaamheden, nodig 
voor een goede waterbeheersing, voort te 
zetten. V.v.D. 
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Droogte bracht schade • 
In geheel West-Europa 

om de getroffen collega's te helpen. De 
oproep van de voorzitters van de land· 
bouworganisaties zal e.en succes moeten 
worden. Dat ook de Overheid helpt, 
spreekt vanzelf. De ramp treft zeer velen 
en de toestand is abnormaal. 

Droogte en hogere prijzen hebben de 
aandacht wat afgeleid van de door de mi
nister van Landbouw en Visserij vastge
stelde garantieprijzen. De reacties zijn 
daardoor naar het ons voorkomt minder 
scherp. Prij1stijging van tal van produkten 

Droogte en prijzen zijn twee onderwerpen, die momenteel in het middelpunt van de 
belangstelling staan. 

De minister van Landbouw en Visserij maakte de garantieprijzen voor het nieuwe 
oogstjaar bekend en deelde mede, bij de vaststelling met de huidige ~oeilijklleden van 
de boeren rekening te hebben gehouden. 

Mr. Biesheuvel (ARP) hield een interpellatie over de maatregelen, die voor de 
zwaar getroffen bedrijven zouden kunnen worden getroffen. In de landbouwpers 
wordt aan beide zaken op het ogenblik veel aandacht besteed. Als zodanig heeft de 

interpellatie wel succes geboekt. 

Alhoewel lang niet alle landbouwbe
drijven in Nederland schade hebben ge
leden door de aanhoudende droogte - in 
sommige gebieden had men zelfs een goe
de oogst - is deze voor vele streken 
rampzalig geweest. Vooral op de drogere 
en hoger gelegen zandgronden is de 
schade groot. Er zal weinig geld worden 
ontvangen en - in de veehouderijbedrij
ven - veel moeten worden betaald. De 
grootste moeilijkheden zullen zich volgend 
jaar wellicht pas openbaren. Gelukkig 
zijn de prijzen van de produkten goed. 

De melkpriJS is hoog en weerhoudt de 
boer er van zijn melkvee te verkopen, on
danks 't feit, dat hij veel voer moet kopen. 
Voor de Overheid is dat een grote mee
valler. Hoe hoger de vrije verkoopprijs 
van de zuivelprodukten, hoe minder zal 
er van de garantiemogelijkheid gebruik 
worden gemaakt. Zo moest het altijd zijn. 
Helaas is de huidige prijsstijging "kunst
matig". 

Niet alleen in Nederland, maar ook in 
Denemarken, West-Duitsland, Engeland, 
België en Frankrijk heeft de landbouw 
veel schade geleden. 

Het blad "Landbouwwereldnieuws" 
geeft daarover interessante cijfers. Dene
mar){en houdt rekening met een oogst-

derving van 25 à 35% wat de ruwvoeder
gewassen betreft. De suikerbietenoogst 
zal 10 à 15% per ha lager liggen. 

Daar er ook veel minder suikerbieten 
zijn geteeld zal de totale opbrengst dit 
jaar 230 à 240.000 ton bedragen tegen 
360.000 ton in 1958. 

In West-Duitslauil wordt de oogst van 
ruwvoeder 3.8 miljoen ton lager geraamd 
dan vorig jaar. De hooioogst is 14% lager 
dan in 1958. De opbrengst aan suikerbie
ten ligt 3.2 miljoen ton lager dan vorig 
jaar. Het suikergehalte is iets hoger. 

Ook in Engeland werden weinig herfst
gewassen verbouwd. Mocht er een stren
ge winter komen dan vreest men grote 
moeilijkheden, want het herfstvoer is 
veelal reeds in de weide vervoederd. De 
opbrengst van de suikerbieten ligt ook 
hier belangrijk lager. 

In België is de toestand slecht, ondanks 
grote regionale verschillen. Het Ministe
rie van Landbouw is reeds gevraagd de 
melkprijs te verhogen, goedkope credie· 
ten aan de boeren te verschaffen en de 
compensatiepremie's voor voedergranen 
te verhogen. Men tracht pulp en hooi in 
het buitenland te kopen. 

Over de veevondersituatie in Frankrijk 
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te verwachten 
wordt hetzelfde gezegd. Men verwacht 
verder een groot tekort aan suiker en ... 
alcohol. 

Overal dus hetzelfde liedje, behalve dan 
dat Frankrijk alleen van een· alcohol te
kort spreekt. Vorig jaar droomde men 
van overvloed. Het kan verkeren. 

Hulp aan getroffen 
collega's 

Gezien het bovenstaande valt een door
gaande prijsstijging van tal van produk· 
ten te verwachten. Dit zal voor een aan
tal boeren een meevaller zijn, doch voor 
de getroffen bedrijven de schade lang niet 
opheffen. Het is dan ook goed, dat de 
landbouworganisaties zelf actie voeren 

Men is ook verheugd, dat de normale 
prijzen goed liggen omdat men liever 
geen gebruik wil maken van garanties. 
"Ze moesten niet nodig zijn", hoort men 
telkens weer, maar helaas het zou van 
weinig werkelijkheidszin getuigen, als 
men meende, dat ze werkelijk niet meer 
nodig waren. Niet altijd kunnen onze pro
dukten zo gemakkelijk worden geëxpor
teerd dan op het ogenblik. Niet altijd lig
gen de prijzen zo hoog. 

Men doet daarom goed om ook in deze 
tijd aandacht te schenken aan de basis en 
de opbouw van de garantieprijzen. We 
verwachten echter, dat hieraan bij de 
behandeling van de begroting van het mi
nisterie van Landbouw en Visserij (24, 25 
en 26 november) voldoende aandacht zal 
worden besteed. Wij komen nadien wel 
op dit onderwerp terug. L.G.O. 

Juist geïnstalleerd VVIl-raadslid in 
Doetinchem tot wethouder benoemd 

"Het zal in de historie der Neder~ 
landse gemeenteraden niet zo heel 
vaak zijn voorgekomen, dat iemand 
luttele minuten, nadat hij was geïn~ 
stalleerd als nieuw lid van de raad, 
met algemene stemmen werd geko~ 
zen tot wethouder", aldus lazen wij 
in De Graafschap~Bode van vrijdag 
30 oktober. 

.,Donderdagavond j.l.", aldus ver~ 
volgt het blad, .,overkwam dit de 
heer ir. J. J. F. F. de Haan, toen hij 
als opvolger van de heer H. Kreuz.en 
niet alleen de opengevallen VVD~ 
zetel innam, maar meteen de sprong 
naar de bestuurstafel met volledig 
succes maakte". 

"Alle omstandigbeden werkten 
trouwens tot dit uitzonderlijk gebeu~ 
ren mee. Sedert enige tijd zijn aile 
vier fracties, welke de raad van Doe~ 
tinchem vormen, in B. en W. verte~ 
genwoordigd en daar deze eendrach~ 
tige samenwerking de belangen van 

Doetinchem slechts ten goede kan 
komen, mocht worden verondersteld, 
dat de opengevallen wethouderszetel 
weer door een VVD~er zou worden 
ingenomen. Om verschillende rede~ 
nen konden de zittende VVD~ers 
geen kandidatuur aanvaarden en 
daar de heer De Haan reeds veertig 
jaar in Doetinchem woont en uit 
hoofde van zijn functie (directeur 
P.G.E.M. te Doetinchem) de ge~ 
meentelijke aangelegenheid hem niet 
helemaal vreemd is, werd zijn kandi~ 
datuur door alle fracties gesteund en 
kwam de benoeming zonder één te~ 
genstem tot stand". 

Tot zover De Graafschap~Bode. 

Inderdaad een niet veel voorko~ 
mend verschijnsel in de gemeente~ 
politiek, waarvan wij op deze plaats 
gaarne melding maken en waarbij wij 
de nieuwe wethouder onze geluk~ 
wensen aanbieden. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

~----------------------~ 
(• UIT DE PARTIJ~ 
Tussentiidse raadsverkiezin9en 

in Hellevoetsluis 
Woensdag, 2 december ~.s., .zullen in 

de gemeenten HellevoetsluiS, Nl~uw-Hel
voet en Nieuwenhoorn tussentgdse ge
meenteraadsverkiezingen w~~~en geho_n
den, in verband met grenSWIJZigingen m 
deze drie gemeenten. . 

De kort geleden opgerichte afdelmg 
van onze Partij te Hellevoetsluis za! ~et 
een eigen lijst aan deze raadsverktezm
gen deelnemen. 

Da9eliikse Besturen 
Kamer-Centrales ver9aderden 

Op uitnodiging van het Dagelijks Be
stuur der Partij zijn zaterdag 7 november 
j.l. in hotel Pays-Bas te Utrecht de Da
gelijkse Besturen van onze Kamer-Cen
trales in vergadering bijeen geweest. 

Deze bijeenkomst werd gepres~_<Ieerd 
door de onder-voorzitter der PartiJ, mr. 
H. van Riel. .. 

Van het Dagelijks Bestuur der PartiJ 
waren mede aanwezig onze Partij-Voor
zitter, prof. mr. P. J. Oud, de Al!F~meen 
Secretaris, de heer D. W. DettmeiJer, de 
wnd.-Penningmeester, ir. F. W. C. Blom 
en mr. J. J. C. R. van der Bilt. 

Verschillende onderwerpen van organi
satorische en propagandistische aard 
werden op deze vergadering besproken. 
De opkomst van de zijde der Kamer
Centralebesturen was uitstekend. De dis
cussie was geanimeerd en werrl in Pen 
prettige sfeer gehouden. 

Scherpenzeel 
koos definitief bestuur 

In een vorige week gehouden ledenver
gadering van de afdeling Scherpenzeel 
onzer Partij is thans een definitief be
stuur samengesteld, bestaande uit: 

H. J. Blanken, voorzitter; mevrouw A. 
Zwaan-den Hertog, Dorpsstraat 140, se
cretaresse; W. Langenbach, penningmees
ter en mevrouw M. Dijkstra-Willeros en 
D. Schuur, leden. 

Het was een geanimeerde bijeenkomst. 
De heer H. Hali, secretaris van de afde
ling Ede onzer Partij, sprak over "Libe
rale gemeentepolitiek". 

Als oud-gemeenteraadslid kon de heer 
Hali zijn betoog illustreren met talrijke 
voorbeelden uit de praktijk en er werd 
dan ook met grote belangstelling naar zijn 
betoog geluisterd. 

Deze eerste bijeenkomst na de tussen
tijdse gemeenteraadsverkiezingen was ge
zien de opkomst ongetwijfeld een bewijs, 
dat de jonge afdeling gedragen wordt 
door de sympathie van velen. 

Onze Friese Raadsleden 
in Leeuwarden biieen 

Afdeling Friesland van de Verenig·ing 
van Staten- en Raadsleden opgericht 

Op 30 oktober j.l. kwamen de in Fries
land wonende V.V.D.-raadsleden onder 
voorzitterschap van mr. B. P. van der 
Veen te Leeuwarden bijeen. Tot de aan
wezigen behoorden o.a. de heer K. H. 
Brandt, directeur van het Bureau voor 
Gemeentepolitiek van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van onze Partij. 

In deze zeer geanimeerde bijeenkomst 
vonden verscheidene hoofdstukken van 
de gemeentebegroting-1960 bespreking. 
De vergadering was in de eerste plaats 
wel van oordeel, dat het indienen van 
een geflatteerde begroting, hetgeen in 
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verscheidene gemeenten valt waar te ne
men niet mag plaats hebben. 

In' art. 152 der Grondwet is bepaald, 
dat de raad het hoofd der gemeente is, 
hetgeen impliceert, dat dit college het 
budgetrecht heeft. De begroting moet 
voor het dienstjaar alle ontvangsten en 
uitgaven der gemeente vermelden, van 
welke aard ook, en zoveel mogelijk het 
bedrag waarop elke post in het bijzonder 
geraamd wordt. .. 

De vraag rijst dan ook of biJ het ter 
o-oedkeuring aan G.S. aanbieden van een 
~·eflatteerde begroting, waarop met het 
~og op het verkrijgen van een s~?jectie
ve verhoging, uitgaven vermeld ZIJn, wel
ke te hoog zijn geraamd of waartoe men 
in het betreffende dienstjaar zeker niet 
komt, de grenzen van behoorlijk be~tuur 
wel in acht zijn genomen. Al is de fman
ciële zelfstandigheid der gemeenten thans 
betrekkelijk te noemen, toch dient voor
komen te worden, dat di~ zelfstandi~
heid tot kritische opmerkmgen aanlet
ding geeft. 

Tot de onderwerpen, welke vooral be
langstelling genoten behoorden: de kos
ten per leerling van de lagere scholen, 
het verlenen van subsidie voor culturele 
doeleinden, de aanwijzing van de z.g. 
kerngemeenten, de curveprijs van wo
ningwetwoningen, het aangaan van een 
gemeenschappelijke regeling voor het 
stichten en exploiteren van een revalida
tiecentrum, een gemeentelijke spaarrege
ling voor ambtenaren. 

Voorts kwamen uit de vergadering van 
meer dan een zijde klachten, dat wel uit
breiding van bijzondere scholen plaats
vindt, terwijl de behartiging van het 
openbaar onderwijs in de desbetreffende 
gemeenten minimaal is te noemen. Ook 
in deze bijeenkomst kwam het tot een 
gedachtenwisseling over het ontwerp fi
nanciële-verhoudingswet 1959. 

Aan het eind der vergadering besloten 
de aanwezigen op voorstel van de voor
zitter om - in navolging van de provin
cie Groningen - een afdeling Friesland 
van de Vereniging van Staten- en Raads
leden . op te richten. Tot leden van het 
voorlopig bestuur koos de vergadering: 
mr. B. P. van der Veen, voorzitter; me
vrouw G. Bijlsma-Boersma, secretaresse; 
nwvrouw H. Wassenbergh-Dankert, pen
ningmeesteresse. 

Liberale Sociëteit Leeuwarden 
hield pittiCJe discussieavond 
Een flink aantal leden toonde belan_e-

stelling voor de lezing, die ir. H. I. Keus 
op vrijdag 6 nov. j.l. op de sociëteit:;
avond te Leeuwarden heeft gehouden. 

De leiding van deze avond berustte bij 
mr. D. F. Went. die de hoop uitsprak, 
dat ook in de nieuwe omgeving de dis .. 
cussieavonden in toenemende mate door 
de leden zullen worden bezocht. 

Ir. Keus hield onder de titel: ,,Het ne
gativisme in het nuanceverschil" een 
algemene politieke beschouwing. Het nP
gativisme, dat een na-oorlogs verschijn
sel is, is een gevolg van het feit, dat mem 
op het ogenblik een groot doel vcor ogen 
heeft. dat men gemeenschappelijk wenst 
te bereiken. De algemene houding in het 
land is vet·deàigend en behoudend en van 
pogingen om vooruit te komen <::':1 schep. 
;:>end werk te verrichten is weinig of 
niets te bespeuren. 

De voortschrijdende muntontwaarding 
noemde ir. Keus een sociaal kwaad van 
de eerste orde en valt noch met demo
cratie noch met vrijheid in overEenstem
ming te brengen. Hij meende, dat het 
onze plicht is alle krachten in te spannen 
om het budgettekort door regulaire b€
lastingheffingen en rigoureuze besnoei. 
ing van de uitgaven weg te werken. 

Na zijn rede ontstond een pittige ge
dachtenwisseling, waarvan de aanwe?.i. 
gen bijzonder hebben genoten. Deze 
avond heeft zeker weer aan het gestelde 
doel beantwoord. 

Ook Gelderse Staten· en 
Raadsleden van de VVD 

ver9aderden 
Onder praesidium van mr. S. Willinge 

Gratama kwamen de Gelderse Staten- en 
Raadsleden van de V.V.D. dezer dagen 
te Arnhem bijeen. 

In zijn openingswoord releveerde de 
voorzitter, dat deze jaarlijkse vergade
ring van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden steeds is geleid door de heer 
M. Visser, doch dat deze thans wegens 
ziekte verhinderd is aanwezig te zijn. De 
vergadering besloot de heer Visser schrif
telijk mede te delen, dat zij haar beste 
wensen uitsprak voor zijn spoedig en 
volledig herstel. 

Voor de pauze vonden de volgende aan
gelegenheden bespreking: 
le. de rede, welke de heer Willinge 

Gratama in december 1958 als voor
zitter van de V.V.D.-fractie heeft ge-

houden bij de algemene beschouwin
gen over de begroting 1959 in de 
Staten van Gelderland; 

2e. een op 29 april 1959 gedateerd rond
schrijven van Gedeputeerde Staten, 
inzake het kamperen, aan de gemeen
tebesturen in dat Gewest; 

3e. het in druk verschenen rapport om
trent de Gelderse ontwikkelingsmo
gelijkheden, gezien in verband met de 
geografische situatie; 

4e. de door ir. W. Kooij aan Gedeputeerde 
Staten van Gelderland gestelde vra
gen in verband met de uitvoering van 
grondwerken langs de oever van de 
Waal. 

Na de pauze kwamen verscheidene ge
meentezaken aan de orde, welke bij de 
a.s. begrotingsbehandeling in de gemeen
teraden van belang kunnen zijn. Uitvoerig 
waren daarbij de beschouwingen over: 
a. de onaangename gevolgen voor ver

scheidene gemeenten bij de tot stand
koming van een ongewijzigd ontwerp
Wet op het Voortgezet Onderwijs; 

b. de voor- en nadelen van een compost
bedrijf; 

c. de praktijk van de huidige regeling 
betreffende de financiële verhouding 
Rijk-Gemeenten; 

d. een spaarregeling voor ambtenaren. 
De diverse vragen werden beantwoord 

door de voorzitter en door de heer K. H. 
Brandt uit 's Gravenhage. 

In deze goed bezochte vergadering wa
ren op een enkele uitzondering na ook alle 
Gelderse Statenleden van de V.V.D. aan
wezig, alsmede de heer L. van Vlaar
dingen van het Algemeen Secretariaat der 
Partij, 

Gemeenteraadsleden van 
Goeree en Overflakkee 

bespraken diverse onderwerpen 
Regen en mist konden niet verhinderen, 

dat op woensdagavond 4 november j.l. 
vele op Goeree en Overflakkee wonende 
leden der Vereniging van Staten- en 
Raadsleden in vergadering bijeen waren 
te Middelharnis om gezamenlijk overleg 
te plegen over de gemeentebegroting 1960. 

Aanwezig waren leden der Vereniging 
uit Dirksland, Melissant, Middelharnis, 
Sommelsdijk en Stad aan het Haringvliet, 
alsmede enkele bestuursleden van de 
V.V.D.-afdelingen. 

De bijeenkomst stond onder leiding van 
de heer K. H. Brandt, die na een woord 
van welkom een korte inleiding hield over 
enkele aangelegenheden, welke bij de a.s. 
begrotingsbehandeling van belang zijn. 

Bij de levendige discussies kwamen be
halve begratingszaken ook aan de orde: 
het ontwerp-financiële verhoudingswet 
1959; enkele onderdelen van de vermake
lijkheidsbelasting; de hoge leges, welke 
een bepaalde gemeente heft voor vergun
ningen inzake ontheffing van het slui
tingsuur voor café's; enkele verkeersaan
gelegenheden en regelingen voor het 
kamperen. 

Behalve de heer Brandt beantwoordde 
ook de heer J. van Dijke, secretaris van 
Melissant, vragen, welke door de aan
wezigen werden gesteld. 

VVD- wethouder in Delden 
Socialist nam ontslag 

Na een tweetal vergaderingen van de 
gemeenteraad van Delden, waarbij de be
langsteling van het publiek en de pers 
zeer groot was, heeft de PvdA zich uit 
het college van B. en W. teruggetrokken 
en is de VVD daarin vertegenwoordigd in 
de persoon van de heer J. W. Velner, die 
als enige VVD-er in de raad zit. 

In de vergadering van 27 oktober is on
ze geestverwant met 7 van de 11 stem
men tot wethouder van Openbare Wer
ken gekozen. 

De kwestie liep over de uitvoering van 
een besluit van de raad 

Bij de bespreking van het structuur
plan had de raad besloten, dat eerst be
sprekingen met de grote grondeigenaren 
gehouden zouden worden, voordat verde
re uitvoering aan de plannen zou worden 
gegeven. 

Dit besluit heeft de betrokken wethou
der eenvoudig naast zich neergelegd, 
waarmee de raad natuurlijk niet accoord 
kon gaan. 

Het gevolg was een vrij onaangename 
briefwisseling tussen B. en W. en de 
raadsleden,- die zich als meerderheid bele
digd achtten. 

De vergadering van 13 oktober is nog 
al rumoerig verlopen, maar ten slotte 
werd men het eens, dat er "oriënterende 
besprekingen" met alle betrokken grond
eigenaren gehouden zouden worden. 

De grote verrassing kwam een week la
ter, toen bleek dat de wethouder van 
Openbare Werken, de heer Bos (PvdA) 
zich uit het college had teruggetrokken. 

Zijn plaats zal dus nu worden ingeno
men door de heer Velner. Hij is kandi
daat-notaris en ook in het verenigingsle
ven geen onbekende als voorzitter van 
Volksonderwijs en bestuurslid van "'t 
Nut". 
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Mr. H. van Riel sprak te 
Gorinchem voor de afdeling 
Op donderdag 6 november .11. hield de 

afdeling Gorinchem in Hott>l Metropale 
een ledenvergadering, 

Na het welkomstwoord van de voorzit
ter de heer mr. L. F. Dingemans, nam 
deze in warme bewoordingen afscheid 
van de heer dr. P. J. T. End<'nburg, die 
door vertrek naar Schiedam lwt secreta
riaat moest neerleggen. De bef'r Enden
burg heeft vanaf de oprichting der Partij 
in 1946 tot heden het secretariaat op 
voorbeeldige wijze waargenomen. 

Daarna gaf de voorzitter het woord aan 
de heer mr. H. van Riel, die nadat hij 
namens het Hoofdbestuur zijn dank had 
betuigd aan de heer Endenburg voor het 
vele en goede werk als secretaris van de 
afdeling verricht, zijn rede aanving over 
het onderwerp: "Nederlands Buitenlands 
Beleid in verleden en heden". Spreker be
lichtte verschillende factoren, die bij een 
buitenlands beleid een rol spelen, zoals 
geografische ligging, het t'conomisch, 
strategisch en demografisch potentieel en 
de ideële doelstellingen vanaf het ont
staan der_ Republiek der Verenigde Ne
der Verenigde Nederlanden tot aan de 
huidige tijd. Aan het slot van zijn gloed
volle rede wees spreker op do voor ons 
land van belang zijnde E.E.G. en andere 
Europese Gemeenschappen, en betoogde, 
dat waakzaamheid blijft geboden. 

De voorzitter dankte de heet· Van Riel 
voor zijn komst naar Gorinchem en te
vens de leden van de afdeling voor hun 
grote opkomst en de talrijke vragen door. 
hen aan de spreker gesteld, waat·door deze 
avond als een succesvolle in het notulen
boek van de nieuwe secretaris, mevrouw 
E. Jansen-Verkouteren, kan worden bij
geschreven. ---, 

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

Onze copy 
Alle copy, de vrouwen in de 

V.V.D. betreffende, gelieve men 
uitsluitend te zenden naar bo
venstaand adres, 

Vrouwen9roep OeCJStCJeest 
pegin oktober vond de eerste bij-
.1) eenkomst plaats en de opkomst 

was groot, omdat allen het yerslag van 
de presidente-spreekster wllden horen 
over haar reis naar West- en Oost
Berlijn, de meest besproken stad van 
dit jaar. 

In het kader van de Verenigde Na
ties was uit verschillende Wcst..Euro
pese landen een aantal vrouwen ge
kozen: de vijf uit Nederland vert;gen
woordigden politieke richtingen en de 
Vereniging van Huisvrouwen. Haar 
werd de gelegenheid geboden zich ter 
plaatse in het vluchtelingenvraagstuk 
te verdiepen aan de hand van "colle
ges" door vooraanstaande persoonlijk
heden, door het bijwonen van verho
ren van enkele vluchtelingen en een 
bezoek aan het kamp Mariënfeld (op
vangcentrum), zonder echter gesprek
ken met vluchtelingen te mogen voe
ren. 

Al vóór de nabespreking rezen tel
kens vragen onder de toehoorsters, 
zodat men van een zeer geslaagde bij
eenkomst mocht spreken. 

T. v. G.-v. B. 

Aan het bovenstaande kan nog toe
gevoegd worden, dat de daadn ge
noemde presidente-spreekster mevr. 
P. H. Smits-Witvliet is. Volgens me
dedelingen, die wij van haar pe•·soon
lijk ontvingen, geschiedde de reis op 
uitnodiging van de Europese Bewe
ging in Nederland. 

Op het programma stonden o.a. een 
lezing van dr. Ch. Corcelle: ,,Berlin, 
die zweigeteilte Stadt" en een referaat 
van prof. Josef Ehrel uit Bazel over 
"Ruszland auf dem Wege zum Atlan
tik". 

Het was ongetwijfeld een interes
sante reis en het is geen wonder, dat 
de Oegstgeester dames in grote getale 
opkwamen om er wat van te horen. 

J. H.S. 
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HET ALGEMENE POLITIEI{E DEBAT 
IN DE EERSTE I(AMER 

Een nabesch~ouwin.g van Mr. H. van Hiel 

Wie Uwer geregeld de parlementaire over
zichten in de dagbladen leest, weet 

dat de Kamers nu op volle toeren draaien. 
Ons nieuwe Kabinet, waarin confessionelen en 
liberalen eendrachtig tezamen werken aan een 
naar wij hopen goede toekomst voor ons land, 
meet daar zijn krachten met de volksvertegen
woordiging. Mejuffrouw Klompé en de heren 
ministers en staatssecretarissen blijken aardig 
tegen de socialistische kritiek op te kunnen. 
Die kritiek moge overigens druk en beweeglijk 
zijn, bijzonder scherp op concrete punten werd 
zij intussen nog niet. 

Wat dat aangaat lagen de zaken voor de 
ministeries Drees wel moeilijker. Onze liberale 
Tweede Kamerfractie onder leiding van de 
heer Oud was toendertijd in de oppositie en 
weerde zich daarbij geducht. 

Bij politieke studie behoort het behandelde 
in de Tweede Kamer zeker de voorkeur te 
krijgen. Daar immers speelt zich de echte 
partij-politiek af, en daar zitten de parlemen
taire kopstukken. Meestal fungeren de grote 
figuren uit de Tweede Kamer ook als lijst
trekker bij de algemene verkiezingen. 

Toch heeft ook de Eerste Kamer haar 
betekenis, en men mag haar invloed niet onder
schatten. 

Zoals U weet, worden de leden van de 
Eerste Kamer door de Provinciale Staten ge
kozen. De Eerste-Kamerleden, mannen en 
vrouwen, hebben er praktisch allemaal een 
volle betrekking bij. De meesten maken van 
politiek ook geen hoofdzaak, en het is daarom 
zeer nuttig voor de Regering, de mening van 
deze groep burgers te leren kennen. 

* * 

Onze nieuwe minister-president, de heer 
De Quay, kwam het Kabinet op 10 en 

11 november 1959 aan de Eerste Kamer presen
teren. 

Nu is het in de Eerste Kamer regel, dat, 
op zijn minst in eerste instantie, bij het debat 
alleen de fractie-voorzitters spreken. 

Met grote belangstelling luisteren wij daarbij 
allen naar onze senior, prof. Anema, diep in 
de 80, duidelijk en helder sprekend als een 
jonge man, en vol vuur voor zijn anti-revolutio
naire beginsel. Dat hij onze Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie steevast de Partij van 
de Vrijheid noemt hindert mij niets, want ik 
vond dat ook een mooie naam. 

Over concrete politieke vraagstukken 
spreekt prof. Anema tegenwoordig weinig 
meer. Hij blijft bij principiële problemen en 
onderstreepte dat ook deze keer duidelijk, door 
afstand te nemen van zijn oude politieke bond
genoten, de socialisten, en even duidelijk de 
afstand te bewaren tot zijn nieuwe politieke 
bondgenoten, de liberalen. 

De officiële leider van de oppositie, de oud
minister de heer In 't Veld, was als steeds 
vriendelijk, mild, maar naar mijn smaak iets 
te theoretisch. Duidelijk bleek, voor mijn ge-

voelen, de opzet om de weg tot herstel van 
de brede basis door politieke agressiviteit 
vooral niet te versperren. 

Ik kon mij dat ook wel indenken, want in 
verschillende toonaarden deden de heren Pol
lerna voor de christelijk-historischen, en Krop
man voor de rooms-katholieken, van een zekere 
nog niet gebluste sympathie voor de brede 
basis blijken. 

MR. H. VAN RIEL 
V oorzitter van de Eerste-Kamerfractie uan de 
V. V.D., die op vrijdag 13 november uoor de radio 
de hier afgedrukte nabeschouwing hield over het 
algemene politieke debat in de Eerste Kamer, dat 
op dinsdag en woensdag 10 en 11 nol'ember werd 
gevoerd. 

I k denk, dat er onder de confessionele 
kiezers velen zijn, die de voorkeur van 

deze politieke leiders niet zonder meer be
grijpen. Zij zullen mèt dr. Berghuis, de voor
zitter van de Anti-Revolutionaire Partij, naar 
rust verlangen en met mij wensen, dat de 
Regering haar plannen op het gebied van 
bezitsvorming, woningbouw, huurbeleid en zo 
mogelijk belastingverlaging voltooit. Wij libe
ralen zullen daaraan graag en ten volle mee
werken. 

Maar het uitvoeren van dergelijke plannen 
van lange adem vraagt tijd en bij de bewinds
lieden zeer grote bekwaamheden. Sinds het 
jaar 1945, toen de heer Lieftinck het financiële 
beheer in handen kreeg, is er veel gebeurd 
wat in onze ogen niet helemaal aannemelijk 
en soms verkeerd is geweest. 

Het Nederland van 1959 bestureh is mede 
daardoor een ingewikkelde zaak en nieuwe 
wegen op het gebied van loonpolitiek, woning
bouw en bezitsvorming inslaan moeilijk. 

Aangezien ik als fractie-voorzitter van de 
V.V.D. in de Eerste Kamer er tot in het diepst 
van mijn hart van overtuigd ben, dat alleen 
figuren van de eerste rang dit zware werk aan 
kunnen en zeker alleen figuren van die kwaliteit 
dit werk zullen kunnen voltooien, veroorloofde 

ik mij een enkele vraag op dit punt, vooral ten 
aanzien van de minister van Sociale Zaken, 
de heer mr. Van Rooy, eertijds burgemeester 
van Eindhoven. · 

Ik had namelijk onder meer uit een artikel in 
De Tijd/De Maasbode, zoals U weet een bekend 
katholiek dagblad, de indruk gekregen, dat 
men ten aanzien van de heer Van Rooy in 
eigen kring nogal kritisch stond en dat deze 
ook daar niet het vertrouwen had verworven, 
dat aan een minister toekomt. 

Ik hoop, dat de heer Van Rooy mijn woorden 
ter harte zal willen nemen, evenals de heer 
minister-president. Krijgen al onze ministers 
op den duur het respect en het vertrouwen, dat 
zij verdienen, dan ziet het er lang niet kwaad 
met ons uit. 

* * 

Men wordt in de politiek wel eens een 
beetje argwanend. Dat begrijpt U wel. 

Nadat verschillende heren van de confessionele 
partijen, die vóór mij spraken, hadden doen 
blijken, dat in hun rooms-katholieke of protes
tantse politieke kring de brede basis nog geens
zins wordt verworpen, kwam bij mij een ogen
blik de gedachte op, of men misschien niet zijn 
uiterste best had gedaan de geschiktste mensen 
te vinden, wellicht omdat men het Kabinet
van-samenwerking-met-de-liberalen geen te 
lang leven toekende. Misschien vindt U dit een 
tè stoutmoedige veronderstelling. 

De algemeen geachte, liberale, N.R.C. van 11 
november 1959 schrijft over wat ik zei op 
pagina 9 echter: "Sprekende over de personele 
bezetting van het Kabinet, uitte de heer Van 
Riel de veronderstelling, dat de bezetting van 
bepaalde posten met de niet allersterkste figu
ren, voortvloeide uit het verlangen in bepaalde 
confessionele kringen naar een terugkeer tot 
de brede basis met de socialisten. In die krin
gen, zo zei de liberaal, beschouwt men dit 
Kabinet als een soort efemeer (voorbijgaand); 
verschijnsel. Het was maar een veronderstel
ling. Die echter naar onze mening zeker nadere 
overweging verdient." 

Ik vroeg U al om de politieke ontwikkeling 
te volgen. Wilt ook eens overwegen wat ik 
hierboven ten slotte heb gezegd. 

U zult wel van mij willen aannemen, dat ik 
mij over het optreden van een Kabinet van 
confessioneel-liberale samenstelling ten zeerste 
verheug, en de heer De Quay en de zijnen voor
spoed en succes toewens. Mijn fractie in de 
Eerste Kamer zal doen wat zij vermag. 

ATTENTIE!! ATTENTIE!! 

Luistert op vriidag, 27 november a.s., 
over de zender Hilversum I ( 402 m), 
van 19.30-19.40 uur, naar 

.,DE STEM VAN DE VVD" 
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Flitsen van Het Binnenhof (I) even is gebeurd. Ik ben redelijk, Ik voel 
heel goed, dat een kabinet, waarin libe
ralen zitten. in de ogen van vele aanhan
gers van de confessionele partijen een 
extra motivering vraagt. Algemene politieke beschouwingen in Eerste Kamer van mr. H. 

van Riel • Kabinet-De Quay logisch en kloppend op het verkie
zingsresultaat • De kloof tussen socialisten en niet-socialisten de 
eerste iaren niet te overbruggen· Spotlight op minister Van Rooij 
• ,.Wees op uw hoede'" • Inflatie onaanvaardbaar • Mededogen 
met de Meulenbelts. 

• * * 

Het is ook bekend, dat over de fi
guur van de minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid nogal wat te 
doen is geweest. vooral nadat hij in de 
Tweede Kamer over de vrijere loonvor
ming wilde spreken door de mond van 
staatssecretaris Roolvink. 

De Eerste Kamer heeft vorige week 
de algemene politieke beschou

wingen gehouden, waarbij weer eens 
bleek, dat van de grote partijen alleen de 
P.v.d.A .. blijkens de rede van de heer In 
't Veld, bepaald onwelwillend staat te
genover het kabinet-De Quay. 

In de nieuwe politieke situatie hebben 
de heren Anema (A.R.) en Pollerna (CHl 
verklaard, dat zij zich even scherp ge
scheiden voelen van de liberalen als va!l 
de socialisten. 

De heer Kropman (K.V.P.) vond het 
nodig te betogen, dat de voorstelling on
juist is. dat het kabinet onder invloed 
van de liberale stembusoverwinning of 
van de liberale ministers het roer zou 
hebben gewend. 

Onder de aanhang van de confessiO' 
nele partijen zijn er nog steeds zeer ve. 
len die de samenwerking met de P.v.d.A. 
zoU:den willen hervatten. Daarom vinden 
de woordvoerders van die partijen h~t 

altijd veilig afstand te nemen v.an ~e 
V.V.D .• die ten onrechte systematisch IS 

afgeschilderd als een partij, die vijandig 
staat tegenover de arbeiders. 

De aanwezigheid van drie liberale mi
nl~ters maakt ons niet ongerust", zei de 
heer Kropman laatdunkend. ,.Zij weten 
heel goed, dat dit kabinet christelijke 
politiek zal vo0ren." 

* * 

Onze geestverwant, mr. H. van Riel, 
antwoordde. dat het hem niet in

teresseert welke groep ministers in het 
kabinet preponderant is. Voor hem is 
van belang wat het kabinet nalaat en 
doet. 

Er zijn verschillen tussen dit kabinet 
en het vorige waar te nemen, logisch 
kloppend op het resultaat van de verkie
zingen. De heer Van Riel meende ook, 
dat dit kabinet adequaat is aan de situa
tie zoals die zich de eerstkomende jaren 
zal ontwikkelen. 

Hij citeerde in dit verband uit een ar
tikel van de socialist drs. J. M. den Uyl, 
die in oktober i!. op blz. 570 van ,.Socia
lisme en Democratie" schreef, dat "die
pe kloven socialisten en niet-socialisten 
zowel in de grondslagen van de maat
schappelijke orde als in het te vv~ren be
leid gescheiden houden". 

Wanneer een belangrijke figuur uit de 
P.v.d.A. het verschil in inzicht z:> scherp 
formuleert. liikt het moeilijk die kloven 
in de eerste jaren te overbruggen. 

* * * 

Omtrent de samenstelling van het ka
binet vroeg de heer Van Riel of 

het niet meer in overeenstemming met. 
de uitslag van de verkiezingen zou zijn 
geweest als voor één van de drie departe
menten Financiën, Economische Zaken 
of Sociale Zaken. een liberale minister 
de portefeuille zou hebben gekregen. 

Nog niet zo lang geleden is gezegd, dat 
nu juist in die sfeer de liberalen hulpe
loos aan de kant stonden, Het zou ons 
een voorrecht zijn geweest wanneer ons 
de gelegenheid was geboden te tonen, 
dat wij niet zo hulpeloos zijn, ook niet 
op dit punt. 

Minister-president prof. De Quay ant
woordde. dat in een fase van de kabi
netsformatie de liberale prof. \Vitteveen 
een portefeuille in de genoemde drie
hoek is aangeboden, maar dat de om
standigheden tot een andere verdeling 
van de portefeuilles hadden genoopt. 

De V.V.D. heeft echter invloed in de 
financieel-sociaal-economische sector in 
de persoon van drs. Korthals als minis
ter van Verkeer en Waterstaat. Hij 1 .. ~ 
lid van de raad voor economische aange 
legenheden (R.E.A.) uit de ministerraad. 
En als vice-minister-president heeft hij 
in die sector ook invloed. 

Bij de replieken wees de heer Van Riel 
er op, dat het hem er om ging, of een 
liberale minister de gelegenheid kreeg, in 
deze sector eigen scheppend werk te doen. 
Juist in verband met de uitslag van de 
verkiezingen achtte hij het minder juist, 
dat de weg tot dat creatieve werk niet voor 
iemand uit de liberale groepering is ge
opend. 

* * 

Wij zullen dit kabinet gaarne steu
nen. verklaarde mr. Van Riel, 

maar dat betekent niet, dat wij onze 
steun aan elke minister zullen geven. Dl' 
oude traditi<'. dat de Kamers wel een.~ 
bezwaren moeten kunnen inbr·2ngen te
gen een minister, los van bezwaren tegen 

MINISTER VAN ROOIJ 
•... gewaarschuwd man . ... 

het beleid van het kabinet, moet in 
stand worden gehouden. 

Men moet incidentele VPranderingen 
kunnen aanbrengen, ook wanneer men 
volledig achter het beleid van het kabi
net staat. Met alle bewondering voor de 
wUze waarop staatssecretaris Rooivink 
zich door de grote moeilijkheden heen
slaat. moest het de heer Van Riel van 
het hart, dat ten aanzien van het loon
en huurbeleid het kabinet helaas een 
weinig vaste politiek heeft gevoerd. 

Het wekt de indruk alsof men ieder
een tevreden wil stellen. Ik ben bang, al
dus onze woordvoerder, dat dit wel eens 

In zijn radiocommentaar heeft prof. 
Diepenhorst met speels raffinement ge
schertst over een minister van Sociale 
Zaken. die wellicht teveel met nieuwe 
sanitaire installaties in zijn dienstver
trekken geoccupeerd is om diepgaande 
aandacht te kunnen schenken aan het 
beleid van zijn departement. 

Wanneer iemand als prof. Diepenhorst, 
die bepaald heel geestig is, maar nooit 
onaangenaam, dit zegt met zijn groot 
verantwoordelijkheidsgevoel, dan moet 
er iets aan de hand zijn. 

Ik zal er nooit bezwaar tegen hebben, 
zei de heer Van Riel, als het beleid van 
de minister-president scherp of onaange. 
naam wordt gekritiseerd. Dit zal hem 
ook nimmer kwaad doen in de ogen van 
het Nederlandse volk. Hetzelfde geldt 
voor de minister van Sociale Zaken. 

Bezwaar heb ik er echter tegen wan
neer door verantwoordelijke mensen een 
lichte golf van aarzelende ridiculiteit 
over bepaalde bewindslieden op speelse 
wijze wordt uitgestort. Ik neem dit niet 
kwalijk aan de commentator, maar zeg: 
minister. ik duid u dit nog geenszins 
euvel. maar wees op uw hoede. 

Het zou mij goed doen wanneer op den 
duur dit kabinet ook in zijn personele 
samenstelling een voorbeeld werd van 
een kabinet, dat geschiedenis maken 
kan. Het kabinet kan bij zijn beleid, zo
als het zich dat op het ogenblik heeft 
uitgestippeld. op onze feitelijke en onze 
morele steun rekenen. 

* * * 

De heer Van Riel moest daarbij één 
voorbehoud maken: geen enkele 

toerekenbare inflatoire ontwikkeling, die 
het gevolg is van doen of nalaten van de 
regering, zullen wij accepteren. Een der
gelijke inflatoire ontwikkeling is inder
daad in zodanige mate in strijd met het 
christelijk-socaal ideaal van dit kabinet, 
dat wij niet daarachter mogen gaan staan. 

Ik hecht aan de woorden "christelijk
sociaal" wel betekenis, aldus onze woord
voerder. Dit betekent dat wanneer men 
beslissingen neemt, men die normatief zal 
moeten kunnen motiveren. 

In dit verband denk ik even aan de 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Installatie vaste commissie voor 
werknemersbelangen 

Op zaterdag, 14 november jl. heeft de algemeen-secretaris van onze 
Partij, de heer D. W. Dettmeijer, in Den Haag een vaste commissie van 
de V.V.D. voor werknemersbelangen geïnstalleerd. 

De heer Dettmeijer zeide namens het Hoofdbestuur van onze Partij, 
dat de instelling van deze vaste commissie voor werknemersbelangen 
geschiedde teneinde mede na te gaan of de oprichting van een verbond 
van werknemers op basis van de positie van de werknemer in een staat
kundig bestel op liberale grondslag gewenst is en zo ja, of deze op
richting dan verwezenlijkt zou kunnen worden. Hij wees er op, dat van 
de werknemers in ons land 40?ó door de vakbonden vertegenwoordigd 
wordt. De commissie heeft de mogelijkheid om - indien zij dit wenselijk 
acht - nog leden te assumeren. Hij wenst haar veel kracht bij haar 
arbeid toe. 

De Voorzitter van de commissie, de heer J. C. Corver uit Heemstede, 
lid van de Tweede Kamer voor onze Partij, zeide, dat in de V.V.D. en 
daarbuiten de instelling van deze commissie met grote belangstelling 
wordt gadegeslagen. De commissie wacht een moeilijke taak, maar zij 
zal haar arbeid met voortvarendheid verrichten en van de haar gegeven 
mogelijkheid om zich op zo breed mogelijk terrein te oriënteren, gaarne 
gebruikmaken. 

De commissie bestaat behalve uit de heer Coi'Ver als voorzitter, uit 
de volgende leden: 

de heer Mr. D. Sorgdrager te Arnhem, 
mejuffrouw J. Th. Olivier te 's-Gravenhage, 
mejuffrouw M. C. J. Pippel te 's-Gravenhage, 
de heer P. R. van der Velde te Bolsward, 
de heer J. Schelfhorst te Almelo, 
terwijl mejuffrouw Mr. A. G. Ohr het secretariaat van de 

zal vervullen. 
commissie 
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kwestie van de huren. Het is duidelijk, 
dat de huiseigenaren in Inkomen achter
gebleven zijn bij de ontwaarding van het 
geld. Niet alle huiseigenaren, niet altijd 
degenen die recentelijk een huis gekocht 
hebben. 

Er is ook in die groep een zet•r grote 
differentiatie, maar op zichzelf vereist 
toch het achterblijven van de hurt'n bij de 
geldontwaarding, wanneer dat "nit't wordt 
opgeheven op een gegeven ogenblilc, wan
neer een andere prioriteit vooropgesteld 
wordt, een normatieve motivering. 

Daarvoor kan een zeer goede motivering 
bestaan, maar die motivering knn nooit 
zijn, dat er zovele mensen zijn die geen 
huis in eigendom hebben. Er is herhaalde
lijk in de kranten geschreven, dat het niet 
aangaat om, waar zovelen de dupe zijn 
geworden van de bestedingsbeperking, nu 
allereerst de beperkte groep van huis
eigenaren aan bod te laten komen. Dat is 
geen normatief antwoord. 

Dan moet men eerst aantonen, dat zo
velen in ernstiger mate zijn gedupeerd. 
In de toekomst zal men aan dPze kant 
van de zaak alle aandacht di<'nen te 
schenken. 

* * 

I n een radiocommentaar hedt. prof. 
Diepenhorst ook gesproken over d_e 

mogelijkheid van andere politieke schei
dingslijnen in ons land. Hij zag drie par
tijen: een conservatieve partij, ePn mid
dengroep met o.a. Romme, Bruins Slot, 
Oud en Toxopeus, en een linkse groep 
met o.a. mej. Klompé en prof. ZijJ:;tra. 

Dit komt weer neer op de oude schei
dingslijn van progressief en conservatief. 
Ik geloof daar niets van, verklaarde de 
heer Van Riel. Mij dunkt: progressief is 
iedere partij die tracht haar ideaal te 
beleven min of meer in aansluiting op 
een te voorziene maatschappelijke ont
wikkeling. 

Een conservatieve partij is een partij, 
die zeer sterk het gevoel heeft zich van 
haar ideologie uit op bepaalde punten 
tegen de maatschappelijke ontwikkeling 
in te moeten zetten. 

Het merkwaardige is, dat conservatieve 
partijen nooit liberale partijen zijn. Een 
echte conservatieve partij in ideologische 
zin ken ik eigenlijk als katholieke partij, 
aldus onze woordvoerder. 

De laatste echte conservatieven in Ne
derland zijh enkele katholieken gPweest, 
die tegen het algemeen kiesrecht hebben 
gestemd onder het motto, dat men dit 
niet aan de grote hoop moest geven. Dat 
is een typisch ideologisch conservatief 
argument. 

* * "' 

Over de positie van d.e ambt <'nat:;n. 
zei de heer Van Riel persoonliJk 

er van overtuigd te zijn, dat bij stijgende 
arbeidsproduktiviteit de strijd op de ar
beidsmarkt voor de regering steeds moei
lijker zal worden. 

Dat geldt voornamelijk voor twee cate
gorieën van werknemers: de handwer
kers en het hogere leidende personeel. 
Dit maakt het bijzonder noodzakelijk, dat 
de gehele verhouding tot de ambtenaren 
sterk in de psychologische sfeer wordt 
aangevat, dat de kwestie van de ambte
narenstatus, het bijzondere voordeel van 
ambtenaren, de bijzondere behandeling, 
de ziektekostenregeling, het uniform van 
de militairen enz. de aandacht krijgt. 

Het is namelijk de vraag of de ontwik
keling in zijn geheel zo zal zijn, dat de 
Staat steeds en te allen tijde als sterkste 
vragend element op de arbeidsmarkt zal 
kunnen optreden. 

Er dient te worden gewaarschuwd tegen 
de invoering van de merit-rating, want 
daarin schuilt met het oog op de grocps
psychologie een groot gevaar. 

Tenslotte heeft de heer Van Ri<'l ook 
nog iets gezegd over de zaak-Meu

lenbelt, of eigenlijk niet over de zaak, 
want hij trad niet in de vraag of de 
regering op dit punt een goed beleid heeft 
gevoerd. Er is een rapport over uitge
bracht, waaromtrent voorlopig de Tweede 
Kamer moet beslissen. 

Maar er is een boek van prof. Qucrido 
over de krankzinnigenwet, waaruit blijkt, 
dat niet alleen de wetenschap vordert, 
maar dat er ook is een voortschrijden 
naar groter mededogen, naar grotere 
hoffelijkheid, naar groter situatiegevoel. 

In de Kamerstukken staat, dat er in het 
ziekenhuis te Arnhem voor de Meulen
belts geen plaats was. Maar was er dan 
nergens anders in de buurt een ziekenhuis 
en was er geen mogelijkheid geweest na 
een paar dagen deze patiënten over te 
brengen naar een gelegenheid waar het 
verblijf voor hun toekomst minder 
ruïneus was? 

Wat ik zou willen, aldus mr. Van Riel, 
is dat er een instantie kwam, die in elk 
g~val, ook in het geval van artikel 14, 
even bekeek: wat is de mildste oplossing, 
die te verdedigen is, gelet op het toe
komstig belang van de patiënt? 

Minister-president De Quay heeft be
studering van die vraag toegezegd. 

V. v.D. 
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Congres van 
droeg 

de Partij 
Marx ten 

van de 
grave 

Steeds minder wenkend socialistisch perspectief 
door streven naar synthese 

De Partij van de Arbeid heeft met het congres, dat zij de afgelopen week te Amster
dam heeft gebonden bepaald wel leven in de politieke brouwerij gebracht. 

Voor zover wij de (socialistische) persverslagen raadpleegden is onze totale indruk, 
dat ook het socialisme in Nederland - evenals buiten onze grenzen - poogt zich te 
her<>riënteren. 

Zowel hier te lande als in Duitsland wordt het Marxisme in verhevigde mate afge
zworen. Doch botsingen in het ideologisch denken blijven daarbij niet uit. 

Dit is ook duidelijk op het congres van de Partij van de Arbeid aan het licht ge
treden. 

De totale indruk is dan ook, een warwinkel van tegenspraken. De oude doctrines 
worden maar moeizaam verlaten. De nieuwe wegen worden llaarentegen maar uiterst 
vaag uitgestippel<l. Waarom? Omdat de taak van het socialisme steeds geringer wordt, 
daardoor minder perspectieven biedt en daarom de massa ook minder aanspreekt. 

De oude doelstellingen zijn bereikt. Het 
zou dwaas zijn de belangrijke rol, die de 
socialistische beweging voor de lotsverbe
tering van qe massa heeft gespeeld niet 
te onderkennen. Maar wat nu? Wat nu, 
nu het bouwwerk van de sociale wetge
ving welhaast is voltooid? Wat nu, nu de 
arbeidersklasse niet meer de "verworpe
ne der aarde'' is? 

Het strijdlied "acht uur, geen langer 
arbeidsduur" is al lang verouderd en met 
dit lied zo vele strijdvaardige leuzen. 

Het lijkt ons Interessant en van belang 
op deze plaats eens te wijzen op het 
dualisme, dat zich van de socialistische 
beweging in Nederland heeft meester ge
maakt. Op de vis-noch-vlees-gedachte, 
waaraan de principiële lijn hoe langer 
hoe meer gaat ontbreken. Dit vooral, om 
bij zo veel mogelijk groepen in ons volk 
gehoor te krijgen. De doorbraakgedachte 
is hieraan overigens allerminst vreemd. 

Het is vooral weer prof. dr. W. Banning 
geweest, die in zijn wetenschappelijke 
openhartigheid, doel en taak van het so
cialisme binnen wel zeer nauwe grenzen 
heeft gebracht. 

Knuppel van Banning 
in het rode hoenderhok 

Een heel merkwaardige uitspraak van 
de socialistische hooggeleerde is wel de 
navolgende, die wij in een verslag uit het 
Vrije Volk aantroffen: 

"De toekomst van het socialisme hangt 
niet meer alleen af van de macht der 
"arbeiders", maar van de samenwerking 
van die sociale groepen, die ordening van 
het maatschappelijke leven noodzakelijk 
achten". 

Met een dergelijke uitspraak kan men 
alle kanten uit. Zij is bepaald niet uitge
sproken socialistisch. Wat moet overigens 
worden verstaan onder "ordening van het 
maatschappelijk leven". Blijkbaar geen 
socialisatie meer. Want met dit beginsel 
heeft het congres duidelijk gebroken. 

Prof. Banning heeft vervolgens het ont
leedmes nog dieper In het rode vlees ge
stoken met de navolgende verklaring: 

"In de periode van het schrijnende pro
letarisch lijden stonden de sociaal-econo
mische problemen terecht centraal. In de 
periode van welvaartsstijging komen 
daarnaast - en soms eerder - andere 
aan de orde". 

Wij hebben wel meer in socialistische 
kring het voor hen bittere argument ge
hoord, dat de "welvaartsstijging" oorzaak 
zou zijn van een tanende belangstelling, 
in het bijzonder onder de arbeiders, voor 
de socialistische beginselen. 

Wij geloven, dat een dergelijke argu
mentatie slechts een gedeeltelijke waar
heid inhoudt. 

Immers, het gaat hier niet zo zeer om 
de welvaartsstijging als zodanig, maar om 
het vergrote aandeel, dat de arbeiders
klasse in de op zich zelf stijgende wel
vaart heeft weten te verkrijgen. Dit niet 
alleen als gevolg van de socialistische 
agitatie, doch ook als gevolg van het af
slijpen der scherpe kanten van het "kapi
talistische stelsel". 

Verbleekte idealen 
M.a.w. wij zien hier de gevolgen der 

sociale revolutie, die op de industriële 
omwenteling is gevolgd. Een belangrij
ke structuurverandering, ongetwijfeld 
gunstig voor de arbeiders klasse, doch on
gunstig voor de socialistische doctrines, 
die In de vaart van de voortschrijdende 
economische en vooral ook de sociale ont
wikkeling, verbleken. 

Banning Iaat hieromtrent eigenlijk ook 

weinig misverstand bestaan als hij ronrl
uit verklaart: "Ons is ontvallen de zeker
heid, dat een socialistische economie zon
der meer vrije mensen schept .. En even
zeer, dat "zekerheid van de wieg tot het 
graf" gelijk zou zijn aan democratisch so
cialisme". 

Wij kunnen een dergelijke uitspraak 
nitt anders zien dan als een belangrijke 
stap terug in de socialistische dogmatiek. 

Wij vragen ons opnieuw af wat de Par
tij van de Arbeid dan nog als specifiek 
socialistisch ideaal heeft te bieden. 

Men vergisse zich echter niet. Het gaat 
hier om uitspraken van de socialistische 
theoretici. En wij kunnen ons nauwelijks 
voorstellen, dat het socialistische propa
ganda-apparaat, Het Vrije Volk incluis, 
met dergelijke uitspraken erg gelukkig is, 
Iaat staan zich eraan zal houden. 

En zo maakt Banning de rode wijn als 
maar rozer. 

"Democratisch socialisme", aldus be
sloot prof. Banning zijn rede op het con
gres van de Partij van de Arbeid, "is ge
richt op vrijheid en voorwaarde voor de 
vrijheid van allen. Het is gerechtigheid 
en maatschappE)lijke ordening, dienstbaar 
aan het welzijn van enkeling en gemeen
schap". 

Er zo wordt op de weg naar de synthe
se door de socialistische theoretici zondeP 
een traan, doch door de agitatoren met 
weemoed in het hart, Marx opnieuw ten 
grave gedr:..,;en. 

Dit deed ook het Kamerlid drs. Den 
Uyl toen hij verklaarde, dat "socialisatie 
niet te allen tijde het enige doelmatige 
middel is. Het kan bijdragen tot efficiën
ter maken van achterlijke produktietak
ken, maar het is ook niet uitgesloten, dat 
het op andere manier evenzeer kan". 

En verder: "Zonder dat we socialisatie 
misbruiken en zonder het van de ag.enda 
te schrappen, moeten we ook beseffen, 
dat er nadelen aan zitten. Dit is een diepe 
ingreep in het hele economische en so
ciale leven. Het verplicht de overheid tot 
het geven van schadevergoeding en die 
kan een regering als een molensteen om 
de hals gaan hangen. De Engelse Labour
regering heeft destijds 25 miljard gulden 
moeten betalen en dat is haar tot groot 
nadeel gaan strekken". 

Vuurwerk van Burger 
En zo was het als maar gemis aan 

strijdbaarheid ten congresse wat de socia
listische klok sloeg; ware het niet, dat 
mr. Burger, voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie van de Partij van de Ar
beid, voor het nodige vuurwerk had ge
zorgd. Maar· meer dan vuurwerk was het 
dan ook niet. 

Zijn analys0 van de binnenlandse poli
tieke situatie was wel uiterst negatief en 
beperkte zich voornamelijk tot het 
afreageren van politieke onlustgevoelens 
op de regering de Quay. 

Onverhoedse en weinig gedocumenteer
de aanvallen, die de opzet verrieden niet 
te kunnen wachten op een eerlijke en be
hoorlijke aanlooptijd van de nieuwe re
gering. Onbillijk ook, omdat mr. Burger 
met een verlanglijstje naar voren kwam, 
dat hij onder het bewind van de kabinet
ten-Drees angstvallig in de acte-tas hield. 
Dit is geen eerlijke benadering van de 
politieke vraagstukken. 

Wat een ieder voorts zal hebben ver
baasd zijn wel de krokodillentranen van 
Partijvoorzitter Vermeer, die opnieuw 
kwam aandragen met het fabeltje, dat dr. 
Drees bij de kabinetscrisis van 1958 door 
de niet socialistische partijen naar huis 
zou zijn gestJlurd. 

De Kamermeerderheid, die dr. Drees 
in december 1958 zo maar liet heengaan 

en daarmee "schromelij!{ haar plicht ver
zaakte". En verder: "Men heeft zich 
waarlijk niet ontzien, een waarlijk natio
nale figuur als dr. Drees zonder meer 
weg te sturen". 

Rode politieke tranen 
Ziehier weer een staaltje demagogie 

van het zuiverste water, dat niet appe
leert aan het gezonde politieke verstand, 
maar kennelijk is bedoeld het sentiment 
van de massa te bespelen. 

De feiten zijn op deze plaats al herhaal
delijk belicht omtrent de oorzaken van 
de kabinetscrisis, zodat het bepaald ver
velend zou worden deze nog eens af te 
drukken. 

Doch kort samengevat komt het hier 
op neer, dat Hofstra aftrad uit eigen vrije 
wil en dat de overige socialistische mi
nisters hem volgden ook uit eigen vrije 
wil. Tenzij ... tenzij men zou moeten aan
nemen, dat heldhaftiée "fakkeldragers" 
het sein tot dit besluit hebben gegeven. 

Doch nog geheel afgezien van dit alles 

blijft de redenering, dat de Kamermeer
derheid dr. Drees zonder meer wegzond 
en "daarmee schromelijk zijn plicht ver
zaakte" ronduit belachelijk. 

Alsof een regering onder alle omstan
digheden zou moeten aanblijven, omdat 
de premier zo "sympathiek" is. 

Ook Colijn was in zijn tijd een nationale 
figuur. De socialisten zullen toch niet 
willen beweren, dat, toen Colijn geen pre
mier meer werd, de Kamermeerderheid 
- waaronder dus ook de socialisten -
"schromelijk hun plicht heeft verzaakt". 

En zo blijven in onze eindindruk van 
het congres van de Partij van de Arbeid 
schrille tegenstellingen. Enerzijds een te 
waarderen zelfanalyse, die scherp de 
nuchtere feiten bloot legt, anderzijds wil
de en politiek slecht gefundeerde uitspra
ken, die het danig uitgeklede socialisme 
voor de massa opnieuw moeten beman
telen. 

Overigens een interessante ontwikke
ling, die de moeite loont haar op de voet 
te blijven volgen. G.S. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING 
HELLEVOETSLUIS 

In verband met de samenvoeging van de gemeenten Nieuwenhoom, 
Nieuw-Helvoet en Hellevoetsluis zullen op woensdag 2 december a.s. 
gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. 

De nieuwe Raad zal bestaan uit 13 leden; de tegenwoordige raden 
van de oude gemeenten tellen elk 7 leden. 

Voor de eerste maal zal ook de V.V.D. aan de verkiezing deelnemen. 
Vóór 1940 bestond in Hellevoetsluis een bloeiende afdeling van de 

Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond. 
Na de oprichting van de V.V.D. werden dus ook pogingen in het werk 

gesteld in Hellevoetsluis een afdeling op te richten. 
In de oorlog werden echter enige honderden huizen verwoest of 

afgebroken op last van de bezetter. 
De bevolking liep terug tot bijna 700 zielen en het scheen of het 

stadje zijn bestaansrecht had verloren. 
Onder die omstandigheden moesten die pogingen worden opgegeven. 
Toch werd door een groepje van de overgebleven liberalen aan de 

verkiezingen deelgenomen onder de naam "Hellevoet Voornit". 
Twee van de zeven zetels werden door "Hellevoet Vooruit" sindsdien 

altijd bezet. 
In de laatste jaren vestigden zich in Hellevoetsluis verschillende 

nieuwe industrieën: Niestem Scheepsbouw Unie, een meubelfabriek, de 
Gebu massa-metaalindustrie, een handschoenenfabriek etc., terwijl enige 
gevestigde bedrijven in Nieuw-Helvoet, o.a. de Rubberfabriek Helvoet 
en Vermaat's Autobedrijf tot grote bloei kwamen. 

Hellevoetsluis is ook "Deltastad" door de werken in het Haringvliet. 
Sedert kort is er ook weer een stukje marine. 

De opleving is merkbaar, vooral in de zomer als duizenden vreemde
lingen de Deltawerken bezoeken. 

Een van de gevolgen van de wederopstanding van het dode stadje 
was ook de oprichting van een afdeling van de V.V.D., enige maanden 
geleden. 

"Helle voet V oornit" besloot daarna met grote meerderheid van 
stemmen in deze afdeling op te gaan en de vereniging op te heffen. 

Men heeft getracht met de Nieuw-Helvoetse-en Nieuwenhoomse ver
enigingen "Gemeentebelangen" en "Algemeen Belang" tot hetzelfde 
resultaat te komen. 

Helaas is hiervan om praktische redenen, zowel als door de korte 
tijd van voorbereiding niets gekomen. 

Toch mag worden verwacht, dat in 1962 één grote afdeling zal 
worden gevormd, die zich over de drie gemeenten uitstrekt. Vele leden 
immers van "Gemeentebelangen" te Nieuwenhoom en "Algemeen 
Belang" te Nieuw-Helvoet, zijn immers tevens lid van de V.V.D. 
We zullen er het beste van hopen! 

De lijst van de V.V.D. is lijst no. 3 en ziet er als volgt uit: 

1. N. N. Dijkstra 
2. H. G. Geist 
3. H. Koning 
4. J. van der Wal 
5. ir. L. W. Lievense 
6. A. Gomnare 
7. C. G. Schipper. 

Met grote klem raden we alle liberale kiezers uit de drie gemeenten 
aan te stemmen op één der kandidaten van deze lijst! 
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Flitsen van Het Binnenhof (11) 
Minister De Pous ducht in 1960 nog geen economische over· 

spanning • Maar klemmende noodzaak tot voorzichtigheid • Geen 
opheffing investeringsaftrek- Mr. H. F. van Leeuwen: geen discri
minatie in regionaal industrialisatiebeleid • Tweede hoogovenbe
driif bezien in samenhang met IJmuiden • Investeringskosten voor 
uitbreiding veel lager dan voor nieuw bedriif. 

Vorige week heeft minister De Pous 
bij de behandeling van de begroting 

van Economische Zaken in de Tweede 
Kamer zijn visie gegeven op de te ver
wachten economische toestand in 1960. 

Voor het gehele lopende jaar (1959) is 
de aanwas van de totale bestedingen on
geveer gelijk aan die van de vergroting 
van de middelen (het nationale inkomen), 
zodat het saldo van de betalingsbalans 
ongeveer gelijk zal blijven met dat van 
1958. 

Mede onder invloed van verdere ver
beteringen van de lonen en andere ar
beidsvoorwaarden, verwacht de minister 
in 1960 een voortgaande toeneming van 
de consumptie met bijna 6 procent (1700 
miljoen gulden). 

Hij me.ent, dat voorts rekening moet 
worden gehouden met e·en verdere stij
ging van de particuli('re investeringen 
met 14 procent (1100 miljoen gulden). 

Reeds thans stijgen de bestedingen iets 
sneller dan de middelen. Dat proces zal 
zich in 1960 nog versterken. Daarom ver
wacht hij een verkleining van het saldo 
van de betalingsbalans tot ongeveer 600 
miljoen gulden. 

* •• 

De prognose voor 1960, aldus minister 
De Pous, lijkt op het eerste gezicht 

weinig aanleiding te geven tot beducht
heid voor een overspanning van onze eco
nomie in de naaste toekomst. Een beta
lingsbalanssaldo op lopende rekening van 
600 miljoen is immers niet onbevredigend, 
terwijl de verwachting·en ten aanzien van 
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en 
de kapitaalmarkt niet duiden op het be
staan van ernstige knelpunten. 

Toch wil dit bepaald niet zeggen, dat 
wij bij de verbreding van de bestedings
stroom niet zeer omzichtig tewerk zouden 
moeten gaan. Het feit dat we voor het 
komende jaat' rekening moeten houden 
met een teruggang van het betalingsba
lanssaldo met bijna een miljard, duidt er 
wel op, dat de ontwikkelmg in dit opzicht 
snel gaat. 

Anders gezegd: we putten onze huidige 
capaciteitreserves betrekkelijk snel uit. 
De noodzaak tot voorzichtigheid klemt 
temeer, omdat de snelle groei van de ver
schillende bestedingscategorieën vooral 
tegen het einde van 1960 moeilijkheden 
zou kunnen veroorzaken. Om dan een 
herhaling van de ervaring.en van 1956 te 
voorkomen is thans reeds een behoed
zaam beleid nodig. Een slagvaardig in
grijpen zal noodzakelijk zijn zodra de 
groei niet meer verantwoord is. 

* • * 

Anderzijds maakte de minister er op 
attent, dat er ook risico verbonden 

is aan een te snel ingrijpen met het oog 
op de werkgelegenheid. 

Omdat minister De Pous het te ver
wachten peil van de investeringen in 1960 
niet buitensporig hoog acht, was hij het 
niet eens met de opvatting van de heer 
Nederhorst (PvdA), dat onder de huidige 
omstandigheden de fiscale investerings
fàciliteiten zouden moeten worden inge
trokken. 

De investering.en zijn nog maar nauwe
lijks in herstel gekomen van hun inzin
king gedurende de laatste jaren, terwijl 
zij bovendien nog een achterstand hebben 
goed te maken. 

Het zou volgens minister De Pous niet 
getuigen van wijs inzicht als men onmid
dellijk een rem gaat aantrekken wanneer 
het · expansieproces juist weer op gang 
gaat komen. 

Wat de prijzen betreft ziet de minister 
tot dusverre niet een ongunstige ontwik
keling als in 1955 en 1956. De omstandig
heden zijn anders. 

* " * 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMP.BN 

Mr. GEERTSEMA 
.... pittige maidenspeech . ... 

Wat het regionale industrialisatiebe
leid betreft, had onze geestver

want mr. H. F. van Leeuwen opgemerkt, 
dat het Westen van ons land nu eenmaal 
zeer dicht bevolkt is en dat men dus zou 
kunnen zeggen, dat het zin heeft te zor
gen de minder dicht bevolkte streken 
aantrekkelijk te maken voor industrie
vestiging. 

Aan de bevordering van die regionale 
industrialisatie zit bijna onverbrekelijk 
discriminatie vast. Wanneer men wegen 
en kanalen aanlegt en voor goede verbin
dingen zorgt, kan er volgens de heer Van 
Leeuwen eigenlijk nog niet van discrimi
natie worden gesproken. 

Die discriminatie begint pas recht in
dien men overgaat tot het geven van 
subsidies, waarvoor de heren A. R. Ver
meer (PvdA) en Hazenbosch (AR) had
den gepleit. In geval van subsidie wordt 
de één nu eenmaal iets afgenomen opdat 
de ander iets kan krijgen. 

• • • 

Deze discriminatie doet zich speciaal 
gevoelen in de plaatsen waar het 

ontwikkelingsgebied grenst aan andere 
industriële gebieden, die gewend waren 
van daar hun arbeidskrachten te krijgen. 
Men denke bijvoorbeeld aan Twenthe en 
de Zaanstreek. 

Men vraagt zich dan af: is het nu eigen
lijk wel logisch en is het zinvol subsidie 
te gaan geven in die aangrenzende gebie
den en daar speciaal huizen te bouwen 
ter bevrediging van een vraag die er 
eigenlijk nog niet is, terwijl op betrekke
lijk korte afstand gebrek aan arbeids
krachten bestaat. 

De afstand naar het werk moet met 
moderne ogen worden gemeten. Hij kan 
bepaald groter zijn dan een steenworp af
stands. 

Er zal tegen gewaakt moeten worden, 
zei de heer Van Leeuwen, dat kunstmatig 
industrievestiging wordt bevorderd, die 
arbeiders wegtrekt van op betrekkelijk 
korte afstand gevestigde industrieën, die 
zich op grond van economisch-geografisch 
en historisch gegroeide verhoudingen 
daar hebben ontwikkeld, want andet·s zou 
de arbeidsmarkt op andere plaatsen wor
den ontwricht. 

* * * 

Minister De Pous merkte op dat men 
door een stelsel van sterke subsi

diëring van industrievestiging in de pro
bleemgebieden ontwikkelingen in de 
hand zou kunnen werken, die later toch 
tot teleurstellingen zouden leiden. 

Een subsidie in de vorm van een bijdra
ge in de loonkosten (tijdelijke vrijstelling 
van de werkgevers van het beialen van 
de sociale verzekeringspremies, neerko
mende op 10 procent van de loonkosten) 
heeft meer dan het huidige systeem (dat 
een bijdrage verleent van 8 à 10 procent 
van de totale investeringskosten) het ka
rakter van een directe kostprijsverlagen
de factor. 

Het aflopen van een dergelijke subsidie 
zal moeilijkheden voor de bedrijven kun
nen meebrengen, aldus de minister, om
dat men een tijd lang onder kunstmatig 
gunstige condities heeft kunnen werken. 

Hij vroeg ten slotte eerst e·ens het re
sultaat van het huidige systeem af te 
wachten. De Kamer was daartoe bereid, 
maar in een motie, die de heer Van Leeu
wen mede had ondertekend met leden 
van de KVP en de AR, werd in de loop 
van het volgende jaar een nota gevraagd 
over het regionale industrialisatiebeleid 
opdat er eens een speciaal debat aan kan 
worden gewijd, 

Nadat minister De Pous de nota had 
toegezegd, werd de motie ingetrokken. 
De minister reageerde voorlopig afwij
zend op het denkbeeld van de heer A. R. 
Vermeer (PvdA) de industrievestiging in 
het Westen aan een vergunning te bin
den. 

* • * 

Omtrent de plannen voor de vestiging 
van e8Il tweede hoogovenbedrijf in 

Nederland op Rozenburg aan de mond 
van de Rotterdamse Waterweg, had de 
heer Van Leeuwen uit de memorie van 
antwoord begrepen dat de regering, zij 
het met de nodige voorbehouden, finan
ciële medewerking van het Rijk in uit
zicht had gesteld. 

Het wilde hem voorkomen dat alvorens 
toezeggingen worden gedaan, zij het vage, 
allereerst had moeten worden bezien of 
het zinrijk is dat in het huidige tijdsge
wricht nu reeds wordt begonnen met de 
verwerkelijking van een tweede groot op
gezet staalproject in Nederland. 

Hij wilde vooropstellen dat het een feit 
is dat het terrein op Rozenburg zich bij
zonder goed le·ent voor de stichting van 
een zware industrie. Er zal zeker voor 
moeten worden gewaakt dat dit terrein 
voor een dergelijke industrie gereser
veerd blijft en niet wordt weggegeven 
aan industrieën die een dergelijke ligging 
en dergelijke grondeigenschappen niet 
nodig hebben. 

Men kan het er ook over eens zijn dat 
op het ogenblik het aandeel van Neder
land in de totale staalproduktie niet bij
zonder groot is. 

Het antwoord op de vraag of een groot 
nieuw project reeds thans moet worden 
aangevat, is toch wel afhankelijk van het 
antwoord op een andere vraag: in hoe
verre het in Nederland bestaande grote 
hoogoven- en staalbedrijf reeds aan de 
meest gewenste capaciteit toe is. 

Vandaar dat men zich moet afvragen 
of de regering particuliere initiatieven 
financieel mag steunen of steun in uit
zicht stellen voordat een goed overzicht is 
verkregen over de mogelijkheden en de 
plannen tot verdere uitbreiding van de 
staalindustrie te IJmuiden. 

De investeringskosten voor uitbreiding 
zullen aanmerkelijk veel lager zijn dan 
voor een nieuw bedrijf. Een kleine staal
fabriek met een capaciteit van een mil
joen ton zou naar schatting een miljard 
gulden. kosten. 

MINISTER TOXOPEUS 
.... geen antwoord ontvangen. 

Minister De Pous antwoordde dat de 
vraag inhoeverre het economisch 

verantwoord is naast een volgroeid hoog
ovenbedrijf in IJmuiden een bedrijf op 
Rozenburg te zetten, pas zal kunnen wor
den beoordeeld wanneer het definitieve 
project ter tafel ligt. 

Eerst dan zal dit op ;djn bedrijfsecono
mische en nationaal-economische merites 
kunnen worden beoordE-eld. De beoorde
ling zal men dan niet alleen op zijn 
perspectieven op korte termijn mogen 
baseren, maar men zal daarbij uiteraard 
ook de groeimogelijkheden van de ijzer
en staalindustrie in Nederland op lange 
termijn in overweging rr..oeten nemen. 

Uiteraard zal de Kamer er over moeten 
beslissen indien het Rijk financiële steun 
aan het project op Rozenburg zou willen 
verlenen. 
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Frank Rijsdijk's 
Industrieele On
dernemingen n. v. 

Hendrik-Ido-Ambacht 
Tel. H.-I.-Ambacht 245 

Rotterdam 117615 

SCHEEPSSLOPERIJ 
HANDEL In: 

e Oud IJzer, 
e Nieuw IJzer, 
e Bruikbaar IJzer, enz. 

De Tweede Kamer heeft vorige week 
voorts de begroting van Binnen

landse Zaken afgehandeld, waarhij van 
onze fractie de heer G. Ritmeeslet' spe
ciaal aandacht schonk aan de Bescher
ming Bevolking, waarna mr. W. J. Geert
sema in een pittig uitgesproken maiden• 
speech pleitte voor de burgemeeslet·s van 
kleine gemeenten en de positiP. van de 
ambtenaren in het kader van cl<> vrijere · 
loonvorming. 

Natuurlijk klaagden de heren Blom 
(PvdA) en Weijters (KVP), dat de ver• 
betering van het georganiseerd overleg zo 
lang uitblijft, alsmede de loonsverhoging 
voor de ambtenaren. 

In een levendig en daardoor hoeiend 
beto6g vertelde minister Toxopeus dat hij 
op 3 september in het georganiseerd over
leg positieve voorstellen had gedaan, 
maar op zijn suggesties nog gcPn ant
woord had ontvangen! 

Daarom had hij binnenpret gelUld tij
dens het bewogen betoog van ue heer 
Weijters, want dit katholieke Kamerlid 
weet als voorzitter van de Katholieke 
Bond van overheidspersoneel ook precies 
hoe de vork aan de steel zit. 

Blijkens de "lijfbladen" van d<' heren 
Blom en Weijters is er toch al iets in het 
georganiseerd overleg verbeterd. 

* •• 

Het overleg over de sala.riëd11g van 
het overheidspersoneel zal op 18 

november worden voortgezet en daaraan 
zal minister Toxopeus weer pErsoonlijk 
deelnemen. Hangende het overleg deed hij 
een beroep op de heren Blom en Weijters 
verder niet over de zaait te spreken. Dat 
is een goed gebruik zolang het overleg 
gaande is. 

Op verzoek van de gehele Kamer zal 
minister Toxopeus de bestaande wet op 
de financiële verhouding tussen Rijk en 
Gemeenten voorlopig ver1engen omdat 
men ziet aankomen dat de nieuwe wet 
niet vóór 1 januari 1960 tot stand zal ko
men en men een wetloos tijdperk onge
wenst acht. Dat had minister Toxopeus 
ook reeds als zijn mening kenbaar ge
maakt. V.v.V. 

VVD-gedeputeerden en 
fractievoorzitters van de 
Provinciale Staten biieen 

Vrijdagavond 13 november kwamen te 
Amersfoort, onder voorzitterschap van 
de ondervoorzitter van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden, tevens voorzitter 
van de VVD-fractie in de Provinciale 
Staten van Groningen, mr. H. S. Siebers, 
de VVD-leden van de Colleges van Ge
deputeerde Staten en de voorzitters van 
de VVD-Statenfracties bijeen. 

Gezamenlijk werd overleg gepleegd 
ove·r de Algemene Beschouwingen in de 
Provinciale Staten. Voorts werden ver
schillende andere vraagstukken, het pro
vinciaal beleid betreffende, besproken. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
Officiëel goedgekeurd 

Talrijke attesten. 

Veel meer waard 
§IMI•L U§ dan de kostprijs! 

V SIMPLUS H.V. 
DORDUCHT 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Oproep van een ons geestverwante onderw~jsman: 

De Nederlandse Onderwijzers Vereniging 

moet niet bij het N.V.V.! 
De heer P. R. van d e r V e 1 d e, 

Hoofd van de Openbare ULO-school te 
Bolsward, schrijft ons: 

In de strijd, die ik - en met mij velen 
- reeds geruime tijd voer in de Neder
landse Onderwijzers Vereniging om te 
voorkomen, dat deze organisatie zich 
zal aansluiten bij het socialistische N.V.V., 
schreef ik in enige grote dagbladen een 
stukje, dat zij die het niet met deze aan
sluiting eens zijn, het beste nu reeds 
konden melden, dat zij per 1 januari 
wensten te worden afgevoerd als lid. Bij 
niet-aansluiting kan men zich immers 
dan weer als lid aanmelden. 

De heer E.. Steenbergen, H.B. lid van 
de N.O.V. en tevens redacteur van "Het 
Schoolblad" meent, dat ik nu weer de 
organisatorische weg verlaten heb en ziet 
daarin reden een ingezonden stukje van 
mij wederom niet op te nemen. 

Ik moge dit geweigerde stukje hier 
laten volgen: 

Waarom n i et aansluiten bij het 
N.v.v. 

ga's, die mijn voorbeeld gevolgd hebben 
en per 1 jan. a.s. reeds het lidmaatschap 
hebben opgezegd. 

Dit opzeggen blijkt volgens een besluit 
van de Algemene Vergadering van 1957 
nog op 31 december te kunnen. 

Inmiddels verscheen "Het Schoolblad" 
weer, met een groot aantal ingezonden 
stukken. 

De afdeling Apeldoorn heeft onder haar 
leden een onderzoek ingesteld, waarbij 
bleek, dat 115 leden tegen en 37 leden voor 
aansluiting waren, terwijl 2 leden blanco 
stemden. 

Per circulaire richtte deze afdeling zich 
tot de andere in den lande, opdat een zo 
nauwkeurig mogelijk onderzoek zou wor
den ingesteld. Het Hoofdbestuur was hier 
zeer verbolgen over en schreef op blz. 706 
in Het Schoolblad van 24 _ oktober een 
artikel "Volg Apeldoorn niet". Hiermede 
ging het H.B. echter buiten zijn boekje, 
omdat het de integriteit van de afdelingen 
aantastte en in no. 40 van "Het School
blad" regent het ingezonden stukken 

tegen deze "geleide democratie" van het 
H.B. De redactie kan hier maar weinig 
overtuigend commentaar op geven en 
volgt de bekende tactiek n.l. het sluiten 
van de discussie over de kwestie Apel
doorn! Een aantal andere ingezonden 
stukken zijn alle tegen de aansluiting. Dit 
geeft ons reden om te betwijfelen, of het 
waar is, wat het hoofdbestuurs-forum in 
1956 volgens de Klerk verkondigde, n.l. 
dat 80°/o van de N.O.V. leden op de 
P.v.d.A. zou stemmen. 

Zelfs als dit waar zou zijn en - wat 
helemaal niet behoeft - deze 80°/o dan 
ook voorstemmers zouden zijn, zouden 
nog 4000 leden van de N.O.V. tegen aan
sluiting zijn, toch nog een belangrijk 
aantal. 

Wij wachten met belangstelling de ver
dere ontwikkeling van deze kwestie af, 
want er staan grote belangen op het spel, 
wat betreft de openbare school. 

P. R. v. d. VELDE 
Hoofd openbare ULO, Bolsward 
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Mr. VAN RIEL SPRAK VOOR 
DE JOVD TE AMSTERDAM 

Maandagavond sprak de vice-voorzit
ter van onze Partij, mr. H. van Riel, voor 
een goed bezochte bijeenkomst van de 
JOVD te Amsterdam. 

Als onderwerp had de heer Van Riel 
gekozen "Liberalisme en socialisme in 
Nederland". In een helder en boeiend be
toog plaatste spreker zijn· onderwerp te
gen een historische achtergrond, waarbij 
hij een originele en verdiepende visie 
ontwikkelde, die voor zijn jeugdig ge
hoor een uitstekende basis vormde om 
de na-oorlogse politieke ontwikkeling in 
Nederland te kunnen begrijpen. 

Doel van de VVD is, aldus o.m. mr. 
Van Riel, op te komen voor die groepen, 
die bij de maatschappelijke ontwikkeling 
achter blijven. Het zijn vooral de kleine 
dienstverleners, die in vergelijking tot de 
arbeiders achterop raken wegens ver
schillen in arbeidsproductiviteit. Daarom 
zal er ook in de toekomst een andere 
splitsing komen dan wij nu kennen. 

Na het betoog van mr. Van Riel ont
spon zich een levendig, doch vooral leer
zaam debat. 

Nadat ik reeds in "Het Schoolblad" van 
14 april 1956 ernstig gewaarschuwd heb 
tegen een eventuele aansluiting bij het 
N.V.V. en wegens het verlaten van de 
organisatorische weg geroyeerd maar door 
de Verenigingsraad gerehabiliteerd werd, 
is de kwestie thans in een zeer acuut 
sc.adium gekomen. 

Nog een belangrijke verkiezing 
Argumenten pro en contra zijn gelan

ceerd en veel nieuws valt er niet meer 
over te zeggen. Toch nog een enkele op
merking. 

Allereerst deze: Op blz. 283 van "Het 
Schoolblad" staat een verslag van de 
vergadering van de afd. Leiden op 
6 april, waar H.B. lid v. d. Gevel het 
N.V.V. als een algemeen vakverbond 
voorstelt. Collega de Klerk echter wees 
al op de bindingen met de P.v.d.A. Op 
blz. 12 van de brochure "Pro en contra" 
werd de Kierk's mening nu grotendeels 
erkend! Op deze bladzijde wordt de 
V.V.D. verweten, dat ze meer oor heeft 
voor de werkgeversbelangen. 

De schrijver schijnt onbekend met het 
feit, dat er in de V.V.D. een commissie 
voor werknemersbelangen bestaat. Waar
om wordt op blz. 12 niet gewezen op de 
gezamenlijke 1 mei-feesten van P.v.d.A. 
en N.V.V. die uit de aard der zaak voor 
anders politiek georiënteerden toch on
aanvaardbaar zijn? 

Voor welk jeugdwerk moet per lid in 
het N.V.V. 10 cent betaald worden? Komt 
dit geld ten goede aan de Nederlandse 
Jeugd Gemeenschap of is het voor de 
socialistische jeugd? 

De vraag op blz. 15 of na een eventuele 
aansluiting het onderwijs op de Openbare 
School anders zal worden lijkt mij mis
plaatst. Natuurlijk brengt geen collega 
de politiek in de school! Maar hoe zien 
de ouders de onderwijzer - dat is hier 
de vraag. 

Op blz. 17 staat, dat het karakter van 
de O.L.S. niet verandert, maar het ka
rakter van de N.O.V. verandert wel! 

Op blz. 18 staat, dat het N.V.V. be
hoefte heeft aan onderwijsdeskundigen. 
Dat geloof ik wel, maar de behoefte aan 
leden (van 1 juli 1957 tot 31 december 1958 
een daling van 15000!) is bij het N.V.V. 
stellig nog veel groter! De slotopmerking 
om trouw te blijven aan de N.O.V. is er 
naast, wanneer de N.O.V. zelf zich prin
cipieel gaat wijzigen. Aansluiting bij het 
N.V.V. is voor mij en anderen onaan
vaardbaar. 

P.R. v. d. VELDE, Bolsward 

Inmiddels mocht ik uit verscheidene 
plaatsen berichten ontvangen van colle-

Ir. Oldenbanning 
spreekt te Franeker 

Op maandag 23 november a.s. s avonds 
8 uur in Hotel De Bleek te Franeker 
spreekt ir. L. G. Oldenbanning over ,,Een 
liberale visie op de landbouwpolitiek". 
Geestverwanten en belangstellenden van 
harte welkom. 

Kamercentrale Dordrecht houdt 
algemene ledenvergadering 
De Kamercentrale Dordrecht van onze 

Partij houdt op zaterdag 28 november a.s 
des n.m. 2.30 uur in hotel Atlanta te Rot
terdam een algemene ledenvergadering. 

Na afhandeling van een belangrijl< 
huishoudelijk gedeelte zal het woord wor
den gevoerd door het Kamerlid mr. W. 
J. Geertsema over het onderwerp ,.De 
V.V.D. en het tegenwoordige regerings
beleid". 

Mr. Van Riel bezocht 
Harde wind, afgewisseld door harde 

regenbuien hebben onze fractieleider in 
de Eerste Kamer niet kunnen weerhouden 
een bezoek aan de N.O.P. te brengen. 

Zo lieflijk als de polder er van de 
zomer uitzag met zijn golvende koren
velden en weiden, waar de ergste droogte 
maar weinig invloed op had, zo nat en 
koud was het op 13 november tijdens het 
bezoek van mr. van Riel. 

Allereerst begaf de heer van Riel zich 
naar de boerderij van de heer M. A. van 
der Weele, een Zeeuwse boer uit Noord 
Beveland, die al heel vroeg naar de polder 
is getrokken om daar een nieuw bestaan 
op te bouwen. 

De mogelijkheden zijn in de polder zeer 
zeker aanwezig en ondernemingsgeest is 
er ook meer dan genoeg, maar toch bleek 
de heer van Riel aangenaam verrast tij
dens zijn rondgang door het bedrijf. 

De bedrijfsvoering was dermate inten
sief en modern, dat men in Nederland 
maar weinig bedrijven zal vinden waar 
zoveel arbeidsbesparende machines aan
wezig zijn. Het is een akkerbouwbedrijf 
van 48 h.a. en gespecialiseerd op de teelt 
van pootaardappelen en uien. Daarnaast 
vindt men er ook nog vlas, suikerbieten 
en tarwe. De allernieuwste vlastrek
machine, bietenrooimachine en uien
sorteermachine werden de heer van Riel 
gedemonstreerd. 

De produkten van het land worden in 
de grote vorstvrije schuur zoveel mogelijk 
door eigen personeel klaar gemaakt voor 
de markt. Hierdoor is er het gehele jaar 

de Noordoostpolder 
door werk voor het vaste personeel en is 
men minder afhankelijk van seizoenarbei
ders, wat zeer bevorderlijk is voor de 
goede verhoudingen. 

De heer van Riel bleek heel goed op 
de hoogte te zijn van alles wat de land
bouw betreft en de heer van der Weele 
bleek ook geen onbekende op het politieke 
terrein, daar hij al enige jaren als ver
tegenwoordiger van de V.V.D. zitting 
heeft in de Poldercommissie. 

Op 25 november zullen weer verkiezin
gen voor deze commissie gehouden wor
den. De heer van der Weele is lijstaan
voerder. 

Nadat nir. van Riel zich tot in de fi
nesses had laten inlichten over de bodem
structuur, wate~beheersing, prijzen, enz., 
enz., vertrok het gezelschap naar 
"'t Voorhuys" te Emmeloord, waar een 
bespreking met enkele bestuursleden van 
de V.V.D. en andere vooraanstaande per
sonen in de N.O.P. plaats vond. 

Hierbij was o.a. ook de heer Tj. Stikker, 
pas verkozen als lid van onze Partijraad, 
aanwezig in zijn functie als bestuurslid 
van de Landbouw Maatschappij IJssel
meerpolders. 

Een van de behandelde onderwerpen 
was de grote verandering, die zich in de 
landbouw bezig is te voltrekken: de ver
andering van een arbeidsintensief bedrijf 
tot een kapitaalsintensief bedrijf. Hier
door komt de boer, als ondernemer, in 

De heren Van Riel en Van der Weele 
vinden even tijd voor een "plaatje". 

een geheel andere positie te staan en doen 
zich vele moeilijkheden voor op het ge
bied van de financiering. 

Daarnaast spelen nog andere factoren 
mee, zoals bedrijfsgrootte, vakkennis, be
drijfstype, enz. Het is goed, dat al deze 
zaken eens worden uitgesproken met een 
volksvertegenwoordiger, vooral met 
iemand als mr. van Riel, met zijn grote 
veelzijdigheid en belangstelling. Dit be
zoek heeft ongetwijfeld voor iedereen een 
goede indruk achtergelaten en geeft weer 
een stimulans op de ingeslagen weg voort 
te gaan en te vechten voor onze liberale 
opvattingen. 

Verkie~ing 
Poldercommissie 

Noord-Oost Polder 
op 25 november 

V. V.D. Lijst .4 
1. M. A. v. d. Weele. Tollebeek 
2. Ir. A. J. Hoekstra. 

Emmeloord 
3. L. J. Janssens. Creil 
4. Mevr. F. K. Stikker-Rienks. 

Emmeloord 
5. B. Zwiers. Emmeloord 

M. A. van der Weele 
liistaanvoerder 

in de Noordoostpolder 
Marinus Abra. 

ham van der Wee
Ie, geboren in 1922 
te Colijnsplaat, 
heeft tot 1943 te 
Wissekerke op het 
ouderlijk bedrijf 
zijn jeugd doorge
bracht. In dat jaar 
trok hij naar de 
N.O.P., waar hij 
nu een zeer mo
dern bedrijf ex
ploiteert aan de 
Joh. Postweg 8. 

De heer Van der Weele heeft altijd veel 
belangstelling voor de politiek en het 
verenigingsleven gehad en weet steeds de 
tijd te vinden om zijn vele functies te 
vervullen. Naast een aantal bestuursfunc
ties in het landbouworganisatiewezen, is 
hij al enkele jaren lid van de Polder
commissie. Hij is ook vice-voorzitter van 
de VVD, afdeling NOP, bestuurslid van 
de Kamercentrale Zwolle en lid van de. 
Landbouwadviescommissie, waar hij zeer 
gewaardeerd wordt om zijn helder inzicht 
en grote activiteit. Als overtuigd liberaal 
heeft de NOP zijn grote belangstelling 
en is niets te veel om de vooruitgang van 
de polder te dienen. De VVD heeft in 
deze eenvoudige boer een uitstekende 
vertegenwoordiger gevonden! 

Wij wensen de VVD veel succes met 
de verkiezingen voor de Poldercommissie 
op 25 november! 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

BENELUX EN EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
ILLUSlE OF GEEN ILLUSIE? 

In december 1958, zo schrijft ons ir. G. 
van Weezenbeek, te Dordrecht, dankte de 
vaderlandse politiek haar brede-basis
illusie af. 

Wij hadden bijna 20 jaar nodig (1939-
1958) om de meerderheid der kiezers tot 
de conclusie te zien komen dat een ge
meenschap niet kan worden geregeerd in 
samenwerking met een groepering, die 
zich de vernietiging van de grondslag 
van die gemeenschap tot hoogste doel 
heeft gesteld. 

Het lijkt onwaarschijnlijk, dat een tijd
perk van verwarring in de binnenlandse 
verhoudingen een periode van verlichtheid 
in ons buitenlandse beleid zou zijn ge
weest. 

In de "Lage Landen" poogden men, zo 
meent hij, de moeilijkheden met de Be
nelux te camoufleren met het fantoom 
van een "Klein Europa van de Zes". 

I e goegemeente mocht aldus de des
in< ;ratie van de Zes tegenover de Zeven 
sli .~en voor de Europese integratie, 
, 1arover zolang en zo vergeefs was 
gesproken. 

Ter afwisseling ligt er nu een "Bene
luxverdrag" ter parlementaire behande
ling, door de schrijver getypeerd als een 
"schijnhuwelijk na een vijftien jaar lang 
niet geslaagde verloving". 

Intussen is het tweede jaar bijna ver
streken van de op 20 jaar geplande "ver
loving met zijn zessen", die zo voorbarig 
als Euromarkt werd ten doop gehouden. 

Er moet, zo merkte ir. Weezenbeek op, 
eens wat opruiming worden gehouden op 
onze illusiezolder. Wij kunnen niet alle 
stokpaardjes, die uit de oude warwinkel 
overbleven, prolongeren. Een gelijktijdig 
streven naar het vormen van twee "buurt
verenigingen" als Benelux en Euromarkt 
acht hij onzinnig. Men kan slechts het 
een of het ander (of desnoods geen van 
beiden) doen. 

Waar het bescheidener project: Benelux, 
reeds zo moeilijk bleek, is de Euromarkt 
een luchtspiegeling. 

Niemand heeft iets aan buurtvereni
gingen, in eindeloze staat van oprichting, 
die slechts ontsnappingsclausules en kra
keel opleveren. Krakeel zowel met de 
weinige kwasi-partners als met de veel 
talrijker "outsiders", die voor ons land 
te zamen zoveel betekenen. 

Het GATT-streven, dat reëel bestond, 
en van grote allure is, moet door ons land 
niet verder worden geschaad met Euro
dagdromers. Elk maritiem Europees land 
heeft zo vele en zo sterke bindingen met 
andere contingenten, dat de Euro-illusie 
een doodgeboren kind blijft. 

Bovendien kunnen wij niet gelijktijdig 
bonafid• deelnemen aan het GATT-stre
ven en participeren in pogingen tot klei
nere blokvorming, welke het eerste stre
ven moet gaan doorkruisen. 

Redactionele aantekening: 

Nadat wij bovenstaande ,,hartekreet" 
hadden ontvangen, is inmiddels de be
handeling van de Benelux Economische 
Unie in de Tweede Kamer uitgesteld, 
omdat men eerst de resultaten wil af
wachten van de nadere besprekingen 
der Regering met betrekking tot de 
landbouwparagraaf in de Overgangs
overeenkomst. Dit uitstel is echter 
n i e t gericht tegen het verdrag zelf. 
Dit uitstel is bepaald geen afstel. 

Wij delen geenszins de afwijzende 
houding van de heer Van Weezenbeek 
ten aanzien van de Benelux. De heer 
Van W. schrijft over illusies en reali-
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teit. Wij geloven, dat het in strijd is 
met de realiteit om niet te erkennen, 
dat de Benelux-samenwerking - on
danks alle moeilijkheden, die zich on
vermUdelijk voordoen - reeds veel 
nut heeft opgeleverd en ook voor de 
toekomst (nog) perspectieven biedt. 

Wat de EEG betreft kunnen wij ver
wijzen naar de uitvoerige uiteenzet
tingen, welke van de zijde van onze 
fracties destijds tijdens de behandeling 
in de Kamers zijn gegeven. 

Ten aanzien van de verhouding Be
nelux-EEG enz. brengen wij in her
innering, dat onze fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer, prof. Oud, zijn al
gemene pol;' '"ke beschouwingen in de 
Kamer va·1· ·t jaar daarmee zelfs is 
begonnen. 

De tekst 1 zijn rede namen w~i 
woo1·del~ik , in ons nummer van 10 
oktober j.l. I1 ;) sprak van elkander om
sluitende kringen, waa1·van rnen moet 

oppassen, dat het niet rivaliserende 
kringen worden. 

Uitvoerig besprak hij vervolgens een 
ontwikkeling in het Europa van de Zes, 
die, wanneer zij zou worden doorge
zet, geen gelukkige ontwikkeling zou 
zijn. 

Daarna komend op de Benelux, ver
klaarde prof. Oud het eens te zijn met 
de uitspraak in de Troonrede, dat de 
Benelux voor het gezamenlijke optre
den in Europees verband van grote 
betekenis is. 

Het heeft geen zin, dit alles te her
halen. Iedereen kan het zelf nalezen 
in ons nummer van 10 oktober of in de 
Handelingen van de Tweede Kamer. 

Wij zijn het volkomen met de geachte 
briefschrijver eens, dat men illusies 
moet durven opruimen. Maar dan moet 
toch eerst wel goed worden vastgesteld 
wat wel en wat niet tot die illusies 
behoort. Red. V. en D. 

UIT DE PARTIJ 
Ook Drentse raadsleden 

vergaderden 
Op 7 november j .I. kwamen de Drentse 

leden van de Vereniging van Staten. en 
Raadsleden onder voorzitterschap van 
mr. dr. H. K. de Langen te Assen bije.en, 
om o.a. gezamenlijk overleg te plegen 
over de gemeentebegroting 1960. Behalve 
verscheidene wethouders en raadsleden 
waren ook aanwezig de heer J. Roman, 
lid van het college van Gedeputeerde Sta
ten van de provincie Drenthe en de heer 
K. H. Brandt uit 's-Gravenhage. 

Na opening der vergadering hield al
lereerst de heer Brandt een beschouwing 
over de taak en plicht der gemeenten in 
deze tijd, waarbij hij er aandacht voor 
vroeg, dat de Overheid de verantwoorde
lijkheid van de gemeentebesturen voor de 
vele gemeenschapsvoorzieningen draag
baar dient te maken. 

Het Rijk en de Colleges van Gedepu· 
teerde Staten hebben de plicht zulks al
leszins te bevorderen. Spreker gaf een 
staalkaart van de vele en uiigebreide 
taken waarvoor de gemeenten heden ten 
dage zijn gesteld, hetgeen in schrille te
genstelling is met de taken waarmede 
de gemeenteraden zich vóór de eeuwwis
seling bezig hielden. 

Daarna werd op aangename wijze van 
gedachten gewisseld over verscheidene 
punten, welke bij de a.s. begrotingsbe
handeling van belang kunnen zijn. Uiter
aard kreeg daarbij ook de financiële ver
houding Rijk-gemeenten een royale beurt. 

De voorzitter en de heren Roman en 
Brandt beantwoordden verscheidene vra. 
gen en verstrekten menige inlichting. 

In zijn zeer opwekkend slotwoord wees 
de voorzitter erop, dat deze bijeenkomst 
de laatste was van een reeks regionale 
vergaderingen en -zittingen - in totaal 
zeventien • welke de Vereniging in een 
periode van nog geen twee maanden in 
het gehele land heeft gehouden. 

Mevrouw Van Someren 
sprak in Bloemendaal 

Op vrijdag, 13 november jl., organiseer
de de afdeling "Bloemendaal" een open. 
bare bijeenkomst, waar mevrouw H~,ya 
van Someren-Downer, lid van de Twe8de 
Kamer. een duidelijk overzicht gaf van 
de onderwijs-vernieuwing, zoals deze is 
voorgesteld in de zogenaamde MammoPt
wet van minister Cals. 

Zij deed daarbij duidelijk uitkomen. 
dat zij bepaald niet achter dit wetsont
werp staat. 

Tijdens het levendige debat kwamen 
verder ook nog tal van belang1·;jke vra
gen en problemen aan de orde, die het 
wetsontwerp van minister Cals opwier
pen, zoals de vraag naar de kosten en 
het probleem van het gebrek a::m leer
krachten. 

Friese Landbouwcommissie 
vergaderde 

In het Oranjehotel te Leeuwarden ver
gaderde op vrijdag 13 november j.l. de 
Prov. Landbouwcommissie van de VVD. 
Onde.r voorzitterschap van de heer J. 
Sieswerda werden verschillende voor de 
agrarische sector zeer belangrijke punten 
besproken. 

Het Tweede Kamerlid, mr. F. G. van 
Dijk, lichtte de verschillende problemen 
van landbouw, veeteelt en tuinbouw toe 
en waarschuwde dat, wanneer Nederland 

niet op zijn tellen past, zijn voorsp·rong 
bij andere landen op agrarisch gebied 
snel ten einde zal komen. 

Onze import-landen ontwikkelen snel 
en grondig hun eigen produktie, wat op 
de duur zeker zijn weerslag op onze afzet 
en dus prijzen zal vinden. De vraag kwam 
naar voren of het ook wenselijk zou zijn 
een commissie in te stellen, die zich zou 
moeten belasten met een onderzoek naar 
de middelen om de bedrijfsproduktie bij 
de ag•rarische sector zo hoog mogelijk op 
te voeren. 

Kamerkieskring Drente (Assen) 
vergadert op 28 november a.s. 

De besturen van de Drentse afdelingen 
zijn voor het houden van een najaars
vergadering bijeengeroepen tegen 2 u. 15 
op zaterdag 28 november in "Bellevue" 
aan de Dr. Nassaulaan te Assen, 

Na afhandeling van een korte agenda 
met uitsluitend punten van huishoude
lijke aard. zal de heer R. Zegering Had
ders. lid van de Tweede Kamer, een be
schouwing wijden aan de huidige poli· 
tieke situatie in ons land. 

Medegedeeld zij dat behalve de be· 
stuursleden ook de gewone leden hartc
lijk welkom zijn. 

Ledenvergadering 
afdeling Smallingerland 

Onder voorzitterschap van ir. H. J. 
WHteveen hield de afdeling Smallinger
land een algemene ledenvergadering. 

Na een zeer interessante politieke be
schouwing van de voorzitter werd het 
jaarverslag van de secretaris goedge
keurd. De voorzitter meende, dat het 
voor de afdeling goed zou zijn, dat er 
verandering in het voorzitterschap zou 
worden gebracht. Ofschoon de vergade
ring deze zienswijze wel kon delen, me7n
de zij toch, dat ir. Witteveen, die al tien 
jaar deze functie op voortreffelijke wijze 
heeft uitgeoefend, althans voorlopig nog 
op zijn plaats moest blijven. Aldus werd 
besloten. De regionale propagandist, de 
heer J. Hovinga, hield een inleiding over 
de organisatie van de VVD. Hij belichtte 
waarom er een VVD is en waarom men 
lid van de VVD wil zijn. Ook de nood
zaak van ledenwerving werd besproken. 
Een dankbaar applaus beloonde de in
leider, waarna een geanimeerde discussie 
volgde. 

Bolsward hield praatavond 
Op maandag 23 november a.s., 's avonds 

afdeling Bolsward ten huize van de voor
zitter een z.g. contactavond. De heer P. 
R. v.d. Velde hield een inleiding over 
Moderne liberale staatspolitiek, terwijl 
het gemeenteraadslid, de heer G. Timmer 
sprak over de gemeentepolitiek. 

Beide lezingen werden met grote aan
dacht door de aanwezigen gevolgd. Zij 
waren zeer gedegen voorbereid en wer
den met talrijke voorbeelden toegelicht. 
Zij gaven stof voor een uitgebreide ge
dachtenwisseling, welke echter door tijd
nood beperkt moest blijven. 

Het initiatief van het bestuur om libe
rale contactavonden te organiseren moet 
zeer worden toegejuicht. Zij zullen, ge
zien het gebodene op deze avond zeker 
een succes blijken te zijn. Met de regio
nale propagandist, de heer J. Hovinga, 
werden enkele organisatorische proble
men besproken. 
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Copie voor de:e rubriek te senden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
ltraat 16, Haarlem, 

Regionale dag voor de 
Veluwe 

Nog in oktober en begunstigd 
door schitterend herfstweer 

werd deze bijeenkomst gehouden. 
Eerst hield in hotel Zondnt-:. Garde
ren/Stroe, mevrouw H. Modderman
Ribbius een boeiende cau~C'rie over 
"Cultuur en Overheid", 

Een woord van Perk: "Vrijheid 
luistert naar de wetten" aanhalend, 
bracht spreekster tot uitdrukking, 
dat vrijheid steeds gepaard moet gaan 
met verantwoordelijkheid voor an
deren. Zij zette uiteen, dat de uit
spraak van Thorbecke dat "Kunst 
geen zaak van de overheid is" nog 
steeds onjuist geïnterpreteerd wordt, 
daar men meestal verzuimt deze uit
spraak af te maken met Thorbeeke's 
woorden, "voor zover het de beoorde
ling van kunstwerken betreft. 

In dit verband wees spreekster op 
de vele door een regeringopdracht 
vervaardigde toneelstukken, die nooit 
vertoond, schilderijen die nooit ten
toongesteld werden en manuscripten, 
die in een la van het departement blij· 
ven liggen, hetgeen voor de betrok
ken kunstenaars wel een teleurstel
lende gang van zaken is. 

Ook aan het subsidiebeleid en de 
bevordering van de kunstbeoefening 
door amateurs besteedde mevr. Mod
derman de nodige aandacht, waarna 
zij vele vragen te beantwoorden 
kreeg. 

's Middags werd op de Hoge Ve
luwe onder deskundige leiding een 
deel van de schilderijencollectie be
zichtigd, Tenslotte dronken de deel
neemsters op het terras van De Ko
peren Kop de thee en werden er vele 
vragen afgevuurd op een forum van 
drie vrouwelijke gemeenteraadsleden, 
o.a. over de vrije schoolkeuze, gods
dienstonderwijs op de openbare lage
re school, gezinsverzorgsters, de lera
ren en de ambtenarenziekteverzeke
ring. 

De bijeenkomst noopt tot herhaling, 
schrijft mevr. Ebens-de Vries. 

De melksanering 
voor de zoveelste keer 

Ook in oktober werd de zgn. 
Hoofdbesturendag van de Ned. 

Huishoudraad gehouden, waarvoor 
behalve de gewone vertegenwoordig
sters ook andere afgevaardigden van 
de aangesloten hoofdbesturen waren 
uitgenodigd. 

Uit het verslag van mevr. Dett
meyer-Labberton blijkt, dat o.a. de 
melksanering weer ter sprake kwam, 
een veelbesproken kwestie. Als men 
er plaatselijk mee te maken heeft of 
krijgt, kan men zich om inlichtingen 
wenden tot mej. Limperg, bureau 
Ned. Huishoudraad, Anna Paulowna
plein 7 te Den Haag. 

Laat men hier vooral aandacht aan 
geven! Zolang er nog geen wettelijke 
regeling bestaat, kan nog invloed wor
den uitgeoefend. 

Vrouwengroep Utrecht 

Hier vertelde mevr. mr. E. Ve
der-Smit op boeiende wijze 

over "Het werk van een wethouder 
in een gemeente". 

Verder was de heer Ch. H. van 
Aken bereid, te spreken over "het 
ontstaan van de Nederlandse politie
ke partijen". 

Voor deze middagen bestaat veel 
belangstelling. 

Alweer één 

En tenslotte kunnen wij deze 
week weer een nieuwe vrou

wengroep verwelkomen nl. Soest, de 
9e in de Centrale Utrecht. 

Presidente is mevr. P. J. Oranje
Entink, secretaresse mevr. A. J. M. 
Franse-Pondman, Waldeck Pyrmont
laan 14 en penningmeesteresse mevr. 
E. C. van Goor-Cleton. 

Wij hopen, dat zij veel penningen 
te beheren krijgt, als teken dat er 
veel omgaat. J, H. S. 



"Houdt de vrijheid hoog" 

Een R 0 N D V A ART door de Rotterdamse Havens SPI DO 

* ·-----------····-·--·-··-... ·--·---- een BELEVENIS ! 
Willemsplein 

ROTTERDAM 

De N ederland1e motor 

met een wereldreputatie! 

N.Y. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

Seyffert en van Hillo 

LOODBRANDERIJ 
Loodwerken voor de chem. Industrie 
Loodwerken voor andere doeleinden ter bescherming van 
stralingen enz. 
Homogeen verloden Plaatloodbekledingen 
Inwendig homogeen verloden van buizen in elke gewenste dikte 
en lengte. Octrooi a.g.v. No, 241555. 

Kerkstraat 1, Zwijndrecht - Tel. K 1850-6193 

N.V. 

W. A. HOEI(~s 
MAClllNE· EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam 

Compressors voor alle gassen en iederen druk. 
bultallaties voor de bereiding van zuurstof, stikstof enz. 

r-HBu HBu, 
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I Uw eigen bankier zijn! I 
I leen! I 
I I 
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Geld- en effectenzaken behandelen is 

1 het vak van Uw bankier. Ruime ken'nis 

I 
en ervaring alsmede een uitgebreide 

1 organisatie houdt hij voor Uw zaken • . 

I 
grote of kleine • geheel te ·Uwer I·· 
beschikking. 

I I Ook voor U: dtOiBU I I 
I HOLLANDSCHE BANK·UNIE N.v.t 
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WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1906 
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KORTE HOOGSTRAAT 16 
ROTTERDAM 

Telefoon 117640 <3 lijnen) 
Tussen Gerzon en V. & D. 

TAPE-RECORDERS 

N. V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. Oonk & Co 
Telefoon 24941/45 - Arnhem 
Postbus 42 

FABRIKANTE 
VAN 

NAADLOZE 
EN 

GELASTE 
STALEN BUIZEN 

ABRAHAM VAN STOLK & ZOONEN 
KONINKLIJKE HOUTHANDEL N. V. 

STOBE • bekistingspiaten 
TIMMERFABRIEK BOARDS 

HOUTBEREIDING 

Rotterdam- Telefoon 35400- Postbus 1100 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOI{ MIJ. N.V. 
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,,Maak de V. V.D. sterk!!'~ 

Nieuwe gloed voor Uw goed 

STOMEN 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER & STAAL 
NON-FERROMETALEN 
SCHROOT 
SLOOPOBJECTEN 

SCHEPEN 
MACHINES 

N. V. Sim~ns' Metaalhandel 
KATENDRECHTSELAAN 49 TELEFOON 176640 (10 lijnen) 

ROTTERDAM 

VUURVASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 

"M 0 L IS 0 L" MOLER ISOLATIESTENEN 

VUURVASTE ISOLATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

"P R 0 D 0 R I TE" CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN 

LEVERT 

N.V. GOUDA VUURVAST 
VERENIGDE VUURVASTE-STEENFABRIEKEN 

GOUDA - TELEFOON 2842"' - < 1820) 

NORMAAL EN DIKWANDIGE STALEN PIJPEN 

~·~ 
VEERSEDUKC27la HfftDRIK IDOAMBACHT TELDORDRECHT IKI8~016475ea 9475 ... 
"a &uur Dordrecht (KI850l 4792en9792- Amsterdam ( K20) 51'376 

Amsterdam-Noord 

WASSEN VERVEN 

N.V. Vereenigde Touwfahriel{en 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 
·a-GRAVENWEG 264, TEL. 11.40.60 

• 

Fabrikanten van: 

• 

SISAL· EN MANILLATOUWWERK 
STAALKABELS 
HERCULESTOUW • PYTHONTOUW 

En van vloerbedekking onder de merken: 

JABO 
VERTO-HAARBOUCLE 

tevens van: 

COCOS VLOERBEDEKKING 

BETONKEIEN 
en 

BETON ANTI-KRUIPSTEEN 
In kleuren grijs en heiderood. 

• 
Voldoen aan de hoogste • eisen. 
Keur en acceptatie op het werk. 

• 
N.V. Heesseltsche Steenfabriek v/h W. P. DE VRIES en CO 

Heesselt (Gem. Va rik) - Telefoon Ophemert K 3445 No. 271 

N.V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 
Telefoon 8 

* Bagger- en Havenwerken 

Werft .leden voor de V.V.D.! 



Zaterdag 5 dec. 1959 - No. 564: 

en DEMOCIATIE 
Teleurstelling over 

Voetbal-toto 
(Zie pag. 5) 

De opgaande lijn van de V. V.D. zet zich voort 
Nieuwe successen Ï11 N.O.-polder en Hellevoetsluis 

I n. ons stelsel van evenredige vertegen
woordiging kennen we niet meer de tussen

tijdse verkiezingen, noodzakelijk geworden 
door het openvallen van een zetel. 

Zowel in de Kamers als in de Provinciale 
Staten en Gemeenteraden wordt in een tussen
tijdse vakature voorzien door het benoemd 
verklaren van degene, die op de betrokken 
kandidatenlijst in volgorde het eerst aan de 
beurt is. 

Toch doet zich nu en dan nog een gebeurtenis 
voor, die iets van het karakter van een tussen
tijdse verkiezing in zich draagt. 

Wij bedoelen de verkiezingen, die plaatselijk 
worden gehouden ter verkiezing van een nieuwe 
gemeenteraad als gevolg van aangebrachte 
grenswijzigingen en samenvoegingen. 

Die verkiezingen kunnen, vooral in de kleine
re gemeenten, soms sterk onder de invloed 
staan van bijzondere plaatselijke omstandig
heden. Een absolute maatstaf voor de stem
ming in het land en voor de landelijke politiek 
biedt zulk een incidentele verkiezing stellig niet 
altijd, maar een bepaalde aanwijzing kun
nen dergelijke "tussentijdse" verkiezingen toch 
wel opleveren. 

En vooral wanneer het niet om één ver
kiezing van deze aard gaat, maar om enige, 
verdeeld over een zeker tijdsverloop, kan een 
bepaalde tendens toch wel worden onder-
scheiden. 

* * . 
Welnu: er zijn, sedert de nieuwe politieke 

omstandighede;n, die tot de vorming 
van een op andere basis opgetrokken Kabinet 
leidden, enige malen plaatselijke verkiezingen 
gehouden en deze verkiezingen hebben één 
duidelijke tendens opgeleverd en wel deze, dat 
de "topverkiezingen" voor de V. V.D. in 1958/59 
geen toevallige "uitschieters" zijn geweest; 
dat zij niet- zoals politieke tegenstanders zo 
gaarne hoopten - alleen en uitsluitend hebben 
gestaan onder de invloed van onze oppositie
positie in de Kamers tegenover de Kabinetten
Drees .. 

Zodra liberale ministers mede-verantwoor
delijkheid zouden dragen, zouden al die "nega
tivisten", die volgens onze tegenstanders op de 
V.V.D.-lijsten hadden gestemd, de V.V.D. on
middellijk weer de rug toekeren. 

De feiten, gelijk die tot nu toe uit de tussen
tijdse plaatselijke verkiezingen zijn gebleken, 
zowel als de berichten, die ons van onze 
enthousiaste werkers uit het gehele land be
reiken, tonen, dat van een dergelijke inzinking 
geen sprake is. 

ATTENTIE! ATTENTIE! 

Luistert op vrijdaCJ, 11 december a.s., 
over de zender Hilversum I ( 402 m), 
van 19.30-19.40 uur, naar 

,;DE STEM VAN DE V.V.D." 
Spreker: F. den Hartog, 

lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

Op 1 juli brachten de gemeenteraadsver
kiezingen in Roermond voor de eerste maal 
in de geschiedenis van de V.V.D., een (rooms
katholieke) V.V.D.-er in de raad van een Lim
burgse gemeente. 

Op 14 oktober volgden verkiezingen in Scher
penzeel, waar in 1958 de V.V.D. nog niet in de 
raad was vertegenwoordigd, doch nu een VVD
er zijn intrede deed, ondanks een daar nog 
gehandhaafde lijst van Gemeentebelangen. 

Ook V eenendaal behoefde niet tot teleur
stelling te stemmen. De V.V.D.-zetel in de raad 
bleef behouden, maar het aantal V.V.D.
stemmen steeg van 552 op 688. 

* * 

De derde plaatselijke verkiezing, welke 
met bijzondere belangstelling werd tege

moet gezien, betrof die, welke de vorige week 
(25 november) voor de als voorlopig bestuurs
college dienstdoende "Poldercommissie voor 
Algemene Belangen" werd gehouden. 

Hier was het resultaat, dat, ondanks de toe
neming van het aantal zetels van de "Polder
commissie" met vier, de Partij van de Arbeid 
(als enige) geen zetelwinst boekte en de V.V.D. 
daarentegen, met de heer M. A. van der Weele 
als haar populaire lijstaanvoerder, haar zetel
tal van één op twee wist te brengen. 

Het Handelsblad van 26 november, dat dit 
bericht bracht onder de kop: "V.V.D. wint op 
P.v.d.A.", kon dan ook melden: "V.V.D. boekte, 
deels ten koste van de P.v.d.A., een aanzien
lijke winst. Zij behaalde 1219 stemmen tegen 
580 in 1954". 

Natuurlijk vestigde het blad er daarbij de 
aandacht op, dat wel rekening diende te worden 
gehouden met het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen, dat dit jaar 11.465 bedroeg, tegen 
7404 in 1954. Dat neemt echter niet weg, dat· 
de V.V.D. ook procentueel vooruitgang boekte 
en meer won dan nodig was om gelijk te blijven 
met de bevolkingsaanwas in dit nieuw gewon
nen land. 

Vandaar dan ook de zetelwinst voor de lijst 
van de V. V.D. 

(Vervolg op pag. 3) 

Vrijdag 27 november sprak voor de 

radio ons Tweede Kamerlid mr. W. J. 

Geert se ma over het onderwerp: 

"Bezitsvorming". 

Wij hopen in een artikel over hetzelfde 

onderwerp op het door hem gesprokene 

spoedig nader terug te komen. i 
OVERAL GROEIT DE V.V.D . 

OOK NOG NA DE KAMERVERI(IEZING 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (I) geven lessen neemt voor de meeste vak
ken helaas nog steeds toe. 

~--.-....". ... ~--

Begroting van onderwiis in Tweede Kamer • Mevrouw Van So· 
meren-Downer over onderwaardering van het intellect · Pleidooi 
voor de leraren • Noodwet gevraagd voor positie niet volledig 
bevoegde leerkrachten· Onweerswolken boven de mammoetwet. 

Er is dringend behoefte aan noodmaat
regelen. Zo'n noodmaatregel was de ver
steviging van de rechtspositie van de 55-
jarige A-aktebezitters. Zij kunnen er van 
op aan, dat zij tot de pensioengerechtig
de leeftijd in dienst zullen blijven, ook 
al doen zij geen pogingen meer de wet
telijk verplichte B-akte te halen. 

Bij de behandeling van de begroting 
van onderwijs in de Tweede Kamer 

heeft onze geestverwante, mevr. G. v. 
van Someren-Downer, vorige week een 
indringend pleidooi gehouden om een 
eind te maken aan de onderbetaling van 
de leraren. 

Er is over de affaire rondom de Iera
rensalarissen ook in vorige jaren al veel 
gesproken, met een zekere emotie, senti
ment en zelfs rancune. · Dat vond onze 
woordvoerster begrijpelijk, omdat het 
hier in wezen nog om iets anders gaat 
dan de twee miljoen gulden, die voor de 
salarisverhoging nodig zouden zijn. Het 
gaat om de status van een zeer belangrij
ke groep, namelijk de intellectuelen. 

Er is hier sprake van een crisis van de 
stand van de wetenschap als zodanig, van 
een sterk gedaalde waardering, van een 
verlies aan prestige van de wetenschap 
en van de mens, die wetenschap beoefent. 

Het is een crisis, die een logische con
sequentie is van de maatschappelijke ont
wikkeling. Het intellect heeft meegehol
pen alle sociale en technische voorwaar
den te scheppen, waarmee de maatschap
pelijke idealen verwezenlijkt moesten 
worden. 

* * * 
Men kan, zo redenerend, vaststellen, 

dat het met de wetenschap is ge
gaan als met de Mohr die "seine Schul
digkeit getan" had en toen kon gaan. 
Oppervlakkig lijkt dit juist, maar zo is 
het niet. 

De wetenschap heeft niet alleen tot 
kataUsator en motor voor de maatschap
pelijke ontwikkeling gediend, de weten
schap zelve is vermaatschappelijkt; zij is 
ingelijfd in de commerciële exploitatie 
en produktie, in de politieke ideologieën. 
De wetenschap heeft zich koopbaar ge-
toond. · ,. l· '· .,, ··' 

De hele hedendaagse reclame heeft 
een wetenschappelijke basis. ' Men· kan 
met even deugdelijke argumenten, stuk 
voor stuk wetenschappelijk onweerleg
baar, zowel margarine als roomboter ver
kopen, zowel oliestook als kolenstook 
aanprijzen. De allang niet meer <trgeloze 
mens is sceptisch geworden, er is een 
vertrouwenscrisis tussen wetenschap en 
maatschappij, voorzover men nog een 
scheidingslijn kan trekken. 

Temidden van deze crisis staat men 
vaak alleen, is men zelfs suspect als men 
het opneemt voor de mens, die werk
zaam is in een intellectueel beroep. 

• • • 
Máar wie het voor de leraren opneemt, 

betoogde mevrouw Van Someren, 
doet dat voor een groep van onverdacht 
intellectuele standing. De meest zuivere 
intellectueel is de leraar. 

Hij draagt zijn bezit over aan een vol
gende generatie zonder in een bepaalde 
richting gedwongen te worden, zonder 
commerciële bijbedoelingen. Dit is de 
meest zuivere vorm van het dienen van 
de cultuur. 

Het zou bepaald onredelijk zijn de be
windsman, minister Cals, verantwoorde
lijk te stellen voor de "anti-intellectuele 
trend" in de huidige maatschappij. Hij 
kan het niet helpen, dat bij vele vakbla
den de kosten voor de schrijvers de sluit
post vormen. 

Hij kan het ook niet helpen, dat de 
geesteswetenschappen, vergeleken bij de 
technische wetenschappen of vaardighe
den, matig of slecht gehonoreerd worden. 

Maar hij zou het goede voorbeeld kun
nen geven. Wie kan er beter bescherm
heer van de intellectuelen zijn dan juist 
deze bewindsman? Hij heeft hierbij een 
sociale en culturele rechtvaardiging. 

De onderbetaalde intellectueel is niet 
meer in de gelegenheid deel te hebben 
aan de voortbrengselen van de cultuur; 
hij kan zijn kinderen niet, of niet dan 
met de allergrootste inspanning, in de 
richting opvoeden, die hij zou wensen. 
Hij vindt een maatschappij tegenover 
zich, die de rechtvaardigheid van zijn 
specifieke wensen niet meer erkent. Bij 
de grote communicatie-media telt hij 
niet meer. 

Hier dreigt een verlies, dat wellicht 
nog niet vandaag, maar wel morgen 
desastreus zal blijken voor de wetenschap 
en c"' 'uur als totaalbezit van ons volk. 

• ,. 
" De toestand komt er eigenlijk op neer, 

dat de leraar er zich mee moet 
vergenoegen geen geleerde, geen man 
van wetenschap meer te zijn. Wil hij zijn 
gezinsinkomen op een beter peil bren
gen, dan zal hij bijlessen moeten geven. 

Wil hij op school niet uit de toon val
len, dan zal hij mee moeten doen áan de 
schoolclubs. Aan het bijhouden van zijn 
vakwetenschap komt hij bijna niet of niet 
lileer toe. 

Mevrouw VAN SOMEREN-DOWNER 
.... leraren onderbetaald . ... 

En dan spreek ik nog over de leraar, 
aldus onze geestverwante, die een aca
demische opleiding heeft genoten. Wie 
zo'n opleiding niet ontving, wordt door 
de thans vigerende salarisregeling er 
werkelijk niet toe gedreven een univer
sitaire opleiding te volgen. 

Een ulo-onderwijzer, die een aantal 
uren op een vhmo-school erbij neemt (en 
dat kan gemakkelijk bij het huidige te
kort) komt- in salaris ver uit boven een 
doctor. 

Voor de classicus, die zes jaren stu
deerde en dan nog voor duur geld pro
moveerde, is dat wel een bittere pil. Het 

· is weinig bemoedigend voor hen, die de 
lange stu<iie nog moeten beginnen. In dit 
licht bezien, wordt het kiezen van een 
universitaire opleiding een daad van bij
na blind idealisme. 

* * * 
I n alle toonaarden wordt er gesproken 

over de noodtoestand bij ons onder
wijs. Er is een tekort aan scholen en 
leraren. Het percentage onbevoegd ge-

Deze Burger 

Maar wat is de materiële inhoud van 
dit novum voor de naaste toekomst? Een 
55-jarige ieraar met A-akte treedt in 
dienst bij een school en hij krijgt de door 
de minister gedekte toezegging. Hij blijft 
niettemin al die jaren tijdelijk leraar en 
blijft dus van de rechten van een vast
benoemde verstoken. In geval van ziekte 
kan dit buitengewoon nadelig zijn. 

Men denke zich het geval in, dat zich 
na verloop van tijd een volledig bevoeg
de leraar aan die school meldt, die zich 
beroept op de wet, terwijl de tijdelijke 
leerkracht zich moet beroepen op een 
ministeriëlè toezegging. 

De minister heeft natuurlijk hr;t recht 
persoonlijk de dispensatie voor de nh;t. 
bevoegden te regelen, maar het is sterk 
te betwijfelen of hij dat recht heeft voor 
tien jaar. Hetzelfde kan men zegg<''l 
over de regeling van de bezoldiging van 
over-overuren. , 

Het liikt ons in het belang van het on
derwijs, dat snel een noodwet tot stand 
komt. waardoor de rechtspositie der on
bevoegden inderdaad en dus wetteWk 
wordt geregeld. Dan weet men waar m~n 
aan toe is. Dan kan een ulo-leerkracht 
met de wet in de hand beslissen of hij 
een betrekking bij het v.h.m.o. n1oet am
biëren. Dan kan ook zoiets urg,;nts als 
de onderwijsbevoegdheid van de Wage
ningse ingenieurs worden geregeld. De 
noodwét werd toegezegd. 

* * * De begroting ademt over het algc-
meen een zeker optimisme, maar 

om de een of andere reden mag het gym
nasium in dit optimisme niet delen. ter
wijl het nog altijd een intellectuele op
leiding van de eerste orde is. 

In dit verband pleitte mevrouw .Van 
Someren voor subsidiëring van het chri~
telijk lyceum Buitenveldert te Amster
dam, dat als gevolg van formalismt' 
daarvan verstoken blijft. 

Zij vroeg voorts aandacht '\éOOr de 
Kennemer streek.school voor de op'!d
ding van kleuterleidsters, die in een drin
gende behoefte voorziet en zijn bestaans
recht heeft bewezen. 

Wanneer de minister subsidie weigctt, 
verklaart hi.i de school in feite als over
bodig. Wanneer deze school zou, verval
len. zou heel Kennemerland tussen Alk
maar en Leiden op de openbare .school te 

heeft in enkele kranten een bericht gelezen, dat toch wel indruk op 
hem heeft gemaakt, voorzover dat in deze tijd, rijk aan schokkende 
gebeU?·tenissen., althans nog mogelijk is. 

Dit: 
De 22-jarige kweker Theo van der Wiel uit De Zi!k i~ van 
plan een nieuwe goudgele tTompetnarcis te noemen naar 
de ministe1·-president dr. J. E. de Quay. De minister
president heeft aan de naamgeving zijn goedkeuTing ge
hecht en heeft al een partij van de naar hem genoemde 
bloembollen ontvangen. De nomenclatuuTcommissie van 
"Bloembollen cultuur" moet met de naamgeving akkoord 
gaan. Dit is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van 
bol en bloem. 

Eerlijk gezegd ben ik wel zó narcistisch van aard, dat ik de minister
president dit eerbewijs in even grote mate gun als ben~jd. Want is het 
niet een goed ding wanneer een mooie goudgele bloem uw naam over 
de gehele wereld trompettert? 

Er zijn reeds tal van bloemen naar grote mannen en vrouwen 
genoemd - van Marlene Dietrich tot Mary Pos - en ik meen dat de 
heer De Quay niet de eerste minister-president is, die zichzelf goud
geel in zijn voortuintje kan zien staan, wiegend op de wind, stralend 
in de zon. Als ik mij niet vergis is er ook al een Wiltem Drees. 
Maar dit neemt niet weg, dat de eeT g1'0ot is. 't Zal best nog wel een 
tijdje duren vooTdat schrijver dezes in de vensterbanken des volks te 
pronken zal staan en iedere mo1·gen door hondeTdduizend weduw
vrouwen begoten wordt. 

Nee 't is geen kleinigheid. 
Nu moet ik wel zeggen dat Theo van der Wiel wel een tikje aan de 

voorbarige om niet te zeggen: roekeloze kant staat. Niet dat ik ook 
maar iets onaardigs ove1· de heer De Quay zou willen zeggen, maar 
als minister-president moet hij zijn lauweren en frompetnarcissen nog 
verdienen en Theo loopt zij het voorzichtig, niettemin wel vlugvan stapel. 

Ik vermoed dat hij een part~jgenoot van Janus Narcissus I is. Waar 
blijven ónze geestverwanten met hun roos voor mevrouw Stoffels
van Haaften, een Geertsemagriet, een Van Leeuwenbekje en blauwe 
Cornelissen? 

En niet meer dan een vergeet-m~j-nietje genaamd naar 

-
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Amsterdam aangewezen zijn, di<- al 240 
leerlingen telt. 

Tevens drong onze woordvo• rster er 
op aan de moeilijke affaire van de in
koop van pensioen voor de ouden' kle\!
tcrleidsters nu eens afdoende tC' n'gelen. 

Tenslotte bepleitte zij nog een V<'rdere 
afschaffing van de schoolgelden. Wan
neer we er van uitgaan, dat zov•·<'l mo
gelijk daartoe begaafde leerlinge'l v.h.m.o. 
moeten volgen, moeten we iedm· middel 
aangrijpen het volgen van v.i:.m.o. te 
animeren en te activeren. Het volgen 
van voortgezet onderwijs mo,•t stec:ds 
meer een normale zaak worden. 

* * * 
Vernieuwing van het voort~~<'>:d on-

derwijs is noodzakelijk, n·aar de 
desbetreffende mammoetwet stuit op t<"
genstand in de kring van A.R. •·n C.H. 
uit vrees. dat de vrijheid van h•·! hijzon
der onderwijs wordt aangetast. 

Tijdens de kabinetsformatk is in 
maart van dit jaar een confen•nt ie ;;e
houden tussen de drie fractievr,orzitters 
Romme (K.V.P.), Bruins Slot (l\.R.) en 
Tilanus (C.H.) over grondwettC'lijke be
zwaren tegen de mammoetwet. 

Die bezwaren zijn opgeheven door h0t 
bereiken van overeenstemming "''"" een 
oplossing, volgens welke minis1 ,.,. Cals 
het wetsontwerp heeft gewijzigd. 

De heer Roosjen (65) verkla:: ni<' vo
rige week echter. dat daarmee nog r:i'"t 
alle principiële bezwaren zijn w•·gge!1o
men en de heer Tilanus (75), die de 
schoolstrijd nog heeft meegem:t:tkt èn 
niet vooruit. maar veertig jaar terug
kijkt, waarschuwde: pas op, dat d<' mam
moet geen politieke ongelukken veroor
zaakt; ga nog eens na of het d it-rt je in 
dit kabinet past. 

Hii bedoelde dus duidelijk, da' h<'t Pi•
Jitieke conflict over de mamn10dwet 
wel eens op een kabinetscrisis ;rou kun
nen uitlopen. De heer Roosjen ( l\ H) ver
zekerde dinsdag j.l. echter, dat d<' mam
moetwet geen breuk vormt in dP huidige 
regeringscombinatie. 

De heer STOKMAN 
.... onwee1·swolken . ... 

Het gevaar bestaat, zei de hc•·r Tan:; 
(P.v.d.A.), dat de mammoPt niet 

op stal komt, maar in een politkk slop 
geraakt. Met hem was ook ons jongste 
Kamerlid. mevr. Van Someren-Downer. 
ongerust over de feitelijke, de mater;ële 
vernieu\ving van ons v.h.m.o., dat de 
aansluiting dreigt te missen nu·t de 
maatschappelijke ontwikkeling. Zij 7.CU 

daar graag nader over sprekc.1 als de 
mammoetwet in behandeling kon1t. Ook 
zij heeft wel degelijk bezwaren. 

De heer Stokman (K.V.P.) Z<'g<k Kri
tische maar constructieve med<'wl'rkirg 
toe aan de mammoetwet. Hij m"akte er 
op attent, dat er vooral onru.<t heerst 
over het overgangsrecht, waarvan- men 
vreest. dat daardoor bestaande scho1en 
zouden moeten worden opgehcren. Als 
de minister daar positieve uit:<praken 
over doet. zal volgens de heer Slokmqn 
het klimaat voor de behandelin~ van de 
mammoetwet veel beter worden. 

Hij drong er bij minister Cals op aan, 
nu n1aar eens precies bekend t·~ n1aken 
wat er tussen de drie fractievoorzit lcrs is 
overeengekomen. 

Dat ligt schriftelijk vast. Er is geen 
speld tussen te kl'ijgen, maar er blijven 
toch onweerswolken hangen bov<.cn de 
mammoet wet. 

Met 46 tegen 74 slemmen lwdt de 
Kamer vorige week de motie van 

de P.v.d.A. verworpen, waarin wci·d aan
gedrongen op een aanmerkelijk ruimere 
toelating van spijtoptanten. Met de leden 
van de P.v.d.A. stemden alleen de S.G P. 
en c'e heer Welter (K.V.P.) voor de mo
tie. 

Hl't tegenstemmen van onze fractie 
motiveerde prof. Oud als volgt: De n.i
nister van Justitie heeft verklaard. dat 
het getal van 2000, aanvankelijk ge· 
noemd. voor hem niet sacrosanct is. Hij 
heeft zich voorts bereid getoond aan 
daartoe door de Kamer aan t~ wijzen 
leden volledig inzicht te verschaffen in 
het tot op heden gevoerde toelating,. 
beleid. 

In het vertrouwen. dat dit laatste met 
bekwame spoed zal geschieden hebten 
wij thans geen behoefte aan <>>dge uit
spraak van de Kamer. 

Na de toezeggingen, die minister 
Beerman de week tevoren had g<'dac.n, 
trok de K.V.P. haar motie OV<'r d<' spijt-
optanten in. V. v. D. 
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Op maandagavond, 23 november j.l. heeft de raadsfractie van de V.V.D. te 

Haarlem in Café Restaurant Bolwerk te Haarlem afscheid genomen van haar 

fractievoorzitter ir. A. Stoffels, die naar Utrecht vertrekt. De fractie heeft het 

echtpaar Stoffels aldaar een diner aangeboden. Bij deze gelegenheid is de 

heer Stoffels door verschillende raadsleden toegesproken. 

De heer Fibbe sprak als nestor van de raadsfractie. Hij vond het zeer spijtig, 

dat de heer Stoffels door zijn vertrek naar Utrecht aftrad als raadslid. Hij zei 

tot het echtpaar Stoffels: "U bent beiden nog jong. Prof. Oud was ook jong toen 

hij begon. Mevrouw Stoffels volgt in dit opzicht prof. Oud op en zij kan in de 

toekomst nog veel voor het liberalisme en het land doen". Hij hoopte, dat 

ir. Stoffels nu in Utrecht bij een volgende verkiezing lid van de raad zou worden, 

daarmee zijn werk voor de V.V.D. voortzettend. 

Mr. J. G. Bettink, de nieuwe jractievo01·:átter memoreerde, dat hij met de 

heer Stoffels in 1949 voor het eerst in de Haarlemse gemeenteraad was 

gekozen en dat het aantal V.V.D.-e1·s toen in de raad van 2 op 4 was gekomen. 

Hij wees er op. dat mevrouw Scheltema-Conradi, de heren Stoffels, Fibbe en hij 

gedurende 9 jaren de fractie te Haarlem hadden gevormd, dat de samenweTking 

altijd zo goed was geweest en deze vier raadsleden in die periode bijna geen 

enkele raadsvergc:dcring hadden gemist. 

In 1958 is het aantal V.V.D.-raadsleden te Haarlem tot 7 gestegen en is 

mevr. Scheltema wethoudster geworden. 

Mevrouw mr. E. A. J. Scheltema-Conradi prees ook de grote gaven van de 

heer Stoffels en ook zijn intuïtie, hoe h~j in commissie-vergaderingen moest 

handelen en op het juiste moment zijn opmerkingen moest maken. Zij wees 

er op, dat het vertrek van de heer Stoffels een groot verlies voor de fractie is. 

Ook mevrouw Stoffels-van Haaften werd door de diverse sprekers toe

gesproken. 

De heer Stoffels bracht dank aan de sprekers tevens memorerend de prettige 

samenwerking in de fractie. 

Tot slot bedankte hij voo1· het afscheidscadeau (een gravure van het Paviljoen 

in Den Hout te Haarlem omstreeks 1800), dat hij van zijn fractieleden heeft gehad. 

GIRAF Schiedamse 
Genever 
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Gelderse 
Landbouwdag 1960 

De grote belangstelling van de 
landbouwdag welke dit voorjaar 
in Arnhem werd gehouden, heeft 
de Gelderse landbouwcommissie 
doen besluiten ook in 1960 weer een 
dag voor de Gelderse boeren en 
tuinders te organiseren. 

Deze zal plaats vinden op: 

Vrijdag 5 februari 1960 
in het Sousbeekpaviljoen 

teAmhem 

Sprekers: 

v.m. Mr. H. van R i e I, over 
"De politieke.toestand" 

·.,;. 

n.m. Ir. J. S. K e ij z e r, over 
"De Ned. landbouw en zijn 
financieringsproblemen". 

Houdt deze dag vrij. 

Nadere mededelingen volgen. 

Adres Algemeen Secretariaat : 
Koninginnegracht 61, Den Haag. 
Telefoonnummers: 111 7 6 8 en 
1 1 4 3 7 5 (K 70).· 
Gironununer 67880, t.n.v. de se
cretaris van de V. V.D. ·te Den 
Haag. 

GUNSTIGE VERKIEZINGSUITSLAG IN DE 
NOORDOOSTPOLDER 

VVD KOMT VERSTERKT IN DE POLDERCOMMISSIE TERUG 

In aanmerking genomen, dat er geen stemplicht bestaat, is een 
opkomst van 93,7% der kiezers goed te noemen. 

Vergeleken met de cijfers van de Tweede Kamerverkiezingen van deze 
zomer is de V.V.D. goed vooruit gegaan. Dit is zeker een grote vol
doening voor het enthousiaste bestuur en de zeer ijverige propaganda-
commissie van onze afdeling N.O.P. · 

De juiste uitslag is, met tussen haalijes de oude samenstelling van de 
Poldercommissie voor Algemene Belangen: 

PROT. CHR. GROEPERING (A.R., C.H. en S.G.P.) 9 (7) zetels 
PAR TIJ VAN DE ARBEID 5 (5) 

" KATHOLUJKE VOLKSPARTIJ 5 (4) 
" VOLKSPAR TIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII~ 2 (1) 
" GEREFORMEER:C"Ji.: KIEZERS· (-) 
" 

TOTAAL 21 (17) zetels 

aantal st. ~'( 1959 t;(; 1954 ~;, . 
lijst 1 (Prot. Chr. Groep) 4350 38,- 37,7 42,-
lijst 2 (P.v.d.A.) 2811 24,5 24,3 25,9 
lijst 3 (K.V.P.) 2828 24,7 24,6 24,3 
lijst 4 (V.V.D.) 1220 10,6 9,8 7,8 
lijst 5 (Ger. Kiezers) .256 2,2 2,2 
Overige partijen 1,4 

De Prot. Chr. Groep kreeg, door haar grote aantal, 2 restzetels 
toegewezen, maar tot het laatste moment bleef de spanning er in, 
omdat het verschil met de K.V.P. maar gering was. 

De conclusie, moet zijn, dat de Gereformeerde kiezers de K.V.P. bijna 
aan een restzetel hebben geholpen! Het ging maar om een heel klein 
verschil tussen de grootste gemiddelden! 

De V.V.D. mag tevreden zijn over de aanwas, maar een restzetel zat 
er niet in; wel een flink overschot van stemmen. 

Als vertegenwoordigers van de V.V.D. zullen de heren M. A. van der 
Weeleen ir. A. J. Hoekstra in de Poldercommissie zitting nemen. 

(Vervolg van pag. 1) vleugje neiging tot stijgen, terwijl de P.v.d.A. 
verliest aan de V.V.D.". 

keling iets tragisch, maar, om met Bilderdijk 
te spreken: "Opgaan, blinken en verzinken, 
is het lot van iedere dag". Het meest verblijdende is echter wel, dat 

onze lijst zelfs vooruitgang boekte ver
geleken bij de prachtige Kamerverkiezing van 
maart van dit jaar. Vergeleken bij die Kamer
verkiezing van nog slechts acht maanden 
geleden kwam de V.V.D. in de N.O.-polder van 
9,8 pct. op 10,6 pct. en zij boekte daarmee de 
grootste vooruitgang van alle aan de ver
kiezing deelnemende groepen. · 

Het anti-rev. Trouw, dat in een hoofdartikel 
de behaalde percentages in de N.O.-polder 
eveneens met die van acht maanden geleden 
vergeleek, constateerde: "Het is duidelijk uit 
deze percentages, dat de protestants-christe
lijke groep zich hier consolideert met een 

Op onze beurt mogen wij zeggen: het is 
duidelijk, dat wij ons verheugen, zowel over 
deze nog steeds voortschrijdende liberale voor
uitgang als over de hoek, waaruit die vooruit
gang in het bijzonder wordt verkregen. 

Wij verhelen ons niet, dat het socialisme nog 
een politieke macht van betekenis vormt. Het 
zou niet goed zijn, zich dat niet bij voortduring 
te realiseren. Maar het is een macht in de 
neergang, een reus, wiens krachten langzaam 
maar zeker beginnen te verzwakken en die de 
tijd ziet naderen, waarop jonge en vitaLe 
krachten, met andere opvattingen en ambities, 
de zijne zullen overvleugelen. 

Er zit voor het socialisme in deze ontwik-

* * 

Juist bij het afdrukken van ons blad bereikt 
ons het bericht, dat bij de raadsverkie

zingen van j.l. woensdag in Hellevoetsluis, waar 
de V.V.D. voor de eerste maal aan deze ver
kiezingen meedeed, eveneens een zetel werd 
behaald. 

Slechts 2 stemmen meer zouden zelfs een 
tweede zetel voor de V. V.D. hebben opgeleverd, 
welke thans als rest naar de P.v.d.A. is gegaan. 

A.W. A. 
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Flitsen van Het Binnenhof (11) er op aan de minimumgarantieprijs en de 
verrekenprijs voor de consumptiemelk 
alsnog te herzien op basis van de door 
het Landbouwschap terzake gedane voo -
stellen. Begroting van Landbouw en Visserii in Tweede Kamer • Kritiek 

op het garantiebeleid • Voorlopig akkoord in afwachting van 
nader overleg met Landbouwschap • Motie over looncriteria in 
de landbouw aangenomen • Beschouwingen van de heer F. den 
Hartog • Tegen losmaken garantiepriis van kostprijs • Ruilver
kaveling populair maken, maar soberder opzetten • Tuinbouw 
zorgt voor zichzelf· Toch oppassen dat zelfstandigheid niet ver· 
loren gaat. 

• * * 

Onze geestverwant sprak zijn tevre
denheid uit over de garantieprijzen 

voor tarwe, suikerbieten en voedergranen, 
maar hij vond het jammer dat de con
sumptie-aardappelen zijn losgelaten als 
basisprodukt en dat koolzaad niet onder 
de gegärandeerde produkten is gébracht. 

Een ander bezwaar gold de wijziging 
van de garantieregeling voor de fabrieks
aardappelen. De minister wil om techni
sche en administratieve redenen de ga
rantie op genoemd produkt toekennen in 
de vorm van een toeslag per hectare en 
niet meer via het aardappelmeel. 

De Tweede Kamer heeft vorige week 
bij d.e behandeling van de b"'groting 

van Landbouw veel kritiek gehad op het 
garantiebeleid, vooral ten aanzien van de 
melk. Minister Marijnen was echter be
reid in overleg met het Landbouwschap 
voor de melkgarantieprijs een nieëtwe ba
sis te zoeken volgens objectieve criteria. 

In afwachting van het resultaat van 
dit overleg vond onze geestverwant, de 
heer F. den Hartc1g, en met hem de meer
derheid van de Kamer, geen aanleiding 
de bezwaren thans op de spits te drijv.en. 

Wel kwam de heer Egas (PvdA) met 
een motie, waarin de regering werd uitge
nodigd ·een evenwichtig samenstel van 
structuur- en garantiemaatregelen te 
ontwikkelen, zodanig, dat de agrarische 
positie van de bevolking niet slechter 
wordt en een redelijke verdeling van het 
agrarische inkomen wordt gewaarborgd. 

Het bezwaar van de heer Egas was, dat 
in samenhang met het garantiebeleid on
voldoende aandacht wordt besteed aan 
het structuurbeleid. Dat oordeel noemde 
minister Marijnen voorbarig omdat de 
Kamer nog niet weet wat de regering 
op zeer korte termijn zal beslissen over 
een meerjarenplan voor cultuur-techni
sche werken. 

De motie werd bij zitten en opstaan 
verworpen .. Alleen de PvdA stemde voor. 

* * * 

.In het volgens minister Mal'ijnen vol
komen theoretische geval, waa!'in 

de produktiestijging in de landbouw de 
gemiddelde nationale produktiviteitsstij
ging zou overtreffen, dient de extra pro
duktiviteit te worden' aangewend voor 
een verlaging van de garantieprijzen. Dat 
is overeengekomen tussen de regering en 
het Landbouwschap teneinde een begren
zing te stellen aan het garantiebeleid. 

Daarvan vreesden vooral de heren Vre
deling (PvdA) en v. cl. I;'loeg (KVP) dat 
er te weinig zou overblijven voor loons" 
verhoging in de landbouw die een achter
stand heeft in te halen. 

Zij dienden. pelden een motie in, klaar
blijkelijk met de bedoeling elkaar vliegen 
af te vangen. Het slot was dat met alge
mene stemmen de motie-v. d. Ploeg werd 
aangenomen, waarin de regering wordt 
uitgenodigd nader beslissingen te nemen 
waardoor niet het gevolg kan optreden 
dat bij de loonpolitiek in de landbouw 
niet dezelfde regels gelden als voor ande
l'e bedrijfstakken. 

Minister Marijnen had zich bereid ver
klaard de kwestie op korte termijn in het 
kabinet aan àe orde te stellen. De motie
Vredeling werd ingetrokken. 

• • • 

Namens onze fractie verklaarde de 
heer Den Hartog vertrouwen te 

stellen in de persoon van de nieuwe be
windsman en hem steun te zullen verle
nen bij de vervulling van zijn zware taak. 

Hij kon het echter niet in alle delen 
eens zijn met het voorgenomen beleid van 
minister Marijnen, In de eerste plaats 
maakte hij er op attent dat het totaal
b~eld van onze landbouw in technisch op
Zicht en in vergelijking tot de landbouw 
in andere landen over het geheel geno
men zeker niet ongunstig kan worden 
genoemd. 

Daarom had hij zich verwonderd over 
de. suggestie dat het verantwoordelijk
heidsgevoel van de agrarische onderne
mers onder de invloed van het tot nu toe 
gevoerde garantiebeleid op de achter
grond zou zijn geraakt, 

Vervolgens vestigde hij er de aandacht 
op dat Nederland niet het enige land ter 
wereld is waar financiële offers van over
heielszijde worden gebracht om de positie 
van 'de landbouw veilig te stellen. Het 
tegendeel is het geval. Dat is mede de 
oorzaak van de moeilijkheden waarvoor 
o!'ze landbouwproducenten zich gesteld 
z1en. 

Overigens is het in ons land niet alleen 
de landbouw die van de zijde van de over
heid steun ontvangt. Ook de industrie 
wordt in verschillende opzichten gesteund, 
maar dat gebeurt op een wijze die niet zo 
in het oog springt. . . .. 
Het grootste bezwaar van de heer Den 

Hartog gold het feit dat de mi
lninister meent zich in zekere mate te 

moeten distanci~ren van de kostprijsbere
kening voor de gegarandeerde produkten 
en dat hij het accent verlegt naar een in
komensgarantie. Op die wijze komt ieder 
redelijk houvast voor de landbouw te ont
breken. In nog sterker mate dan tot nu 
toe zullen de bllslissingen over de garan
tieprijzen een arbitrair karakter dragen. 

Door de ontkoppeling van garantieprij
zen en kostprijzen wil de. minister door 
middel van de prijsvaststelling verschui
vingen in het produktiepatroon bewerk
stelligen. ' 

Dat is een illusie, zei de heer Den Har
tog. Heeft de minister het verloop van de 
melkproduktie in de dertiger crisisjaren 
weleens bekeken? Hij zal dan zien, dat de 
produktie, in weerwil van het feit dat de 
melkprijs van jaar tot jaar zakte, rustig 
bleef stijgen. 

En nu denke de minister niet dat hier 
sprake was van gebrek aan verantwoor
delijkheidsgevoel bij de veehouders. Het 
was een zaak van heilig moeten. Zij had
den een bepaald aantal guldens nodig om 
te leven en om aan hun vèrplichtingen te 
voldoen, en als ze dat aantal met een pro
duktie van 50.000 liter niet kGmden halen, 
dan moesten het er maar 60.000 worden. 

• • • 

Maar bovendien: er moet een redelij
ke mogelijkheid zijn de produktie 

te verschuiven. Men kan een melkveehou-· 
der moeilijk adviseren een flink aantal 
varkens en kippen te gaan houden. 

Een minder nauwe binding tussen kost
prijs en gärantieprijs acht de minister 
ook p-çwenst met het oog op de noodzake
lijke çoördinatie van het garantieb~leid 
en het gedifferentieerde loonbeleid in de 
landbouwsector. 

Dit is wellicht voor de landbouw nog 
het bedenkelijkst, aldus onze woordvoer
der. De lonen in de landbouw zullen op 
den duur niet kunnen en niet mogen 
achte~·l:!lijven, i;Jij die in andere, vèrgelijk
bare bedrijven en de praktijk zal dus wel 
worden dat de landbouwer, die met 
vreemde arbeidskrachten werkt, het kind 
van de rekening wordt. 

Met klem drong de heer Den Hartog 

rHBu 

De minister zal er goed aan doen, 
vermaande onze woordvoerder, nogeens 
ernstig te overwegen of het niet beter is 
tot het beproefde systeem van toeslag op 
het produkt terug te keren. Het moet mo
gelijk zijn de bezwaren daarvan te onder
vangen, ook zonder de gehele regeling 
overboord te zetten, 

Minister Marijnen verklaarde zich tot 
nadere overweging bereid. In beginsel 
heeft hij er geen bezwaar tegen de oude 
regeling voort te zetten als de bezwaren 
kunnen worden opgeheven. 

• • * 

De heer Den Hartog drong er voorts 
op aan met een herziening van de 

ruilverkavelingswet niet te lang te wach
ten omdat met name bijvoorbeeld de 
stemmingsprocedure weinig bevredigend 
is geregeld en tegen deze procedure hier 
en daar nogal bezwaren zijn gerezen. 

Wij moeten er, zei hij, alles op zetten 
de ruilverkaveling zo populair mogelijk te 
maken, want ik zie het als een belang 
van de eerste orde dat hie1·mee zo snel 
mogelijk voortgang wordt gemaakt. 

Daarnaast is het voor hem de vraag of 
wij niet naar een sob,Jrder uitvoering van 
de l'Uilverkaveling moeten streven. De 
kosten lopen soms dermate hoog op dat 
zij nauwelijks meer verantwoord te ach
ten zijn. Het ligt voor de hand dat het 
enthousiasme van äe bij een plan betrok
kenen daardoor niet wordt bevorderd. 

* * * 

Sedert jaren reeds redt de tuinbouw 
~ zich zonder actief overheidsingrij

pen. De structuur v.an dit bedrijf zowel 
als de eigen afzetorganisatie heeft het 
mogelijk gemaakt dat de tuinbouw tot 
nu toe zijn eigen zaken behartigt. 

Aan de andere kant valt het niet te ont
kennen dat de markt van tuinbouwpro
dukten uitermate gevoelig is voor de ont
wikkeling van buitenlandse markten. Wij 
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moeten oppassen dat wij op het punt van 
de tuinbouw ons niet in slaap laten sus
sen. 

Afgezien van de noodzaak dat de rege
ring alles zal moeten doen om de bui
tenlandse markten open te houden is de 
structurele kracht en het eigen 'weel~~ 
standsvermogen van de tuinbouw de kurk 
waarop de tuinbouw moet drijven. Als een 

• van die factoren zou worden aangetast, 
waarschuwde de heer Den Hartog, of in 
ontwikkeling zou achterblijven, is het met 
de zelfstandigheid van de tuinbouw ge" 
daan. 

Hij maakte attent op de gev:11·en die 
dreigen en schonk ook aandacht aan dé 
ontwikkeling van de landbouw in de 
EEG, waaraan de Kan1er in febnlfll'i een 
apart debat zal wijden. 

"" * * 

Bij de bespreking van de afdPiing Vis
serij ldaagde de heer Den Hartog 

erover dat in de memorie van toPlichting 
op de b=groting een duidelijk bl'<'ld ont
bl'e,ekt van het in de naaste toelwmst te 
voeren beleid. 

In welke richting zal de Ned•·rlandse 
zeevisserij zich moeten oriënterPn '' Moet 
deze zeevisselij op de Noordzee blijven? 
Moet het vraagstuk van de ven•·visserij 
weer onder ogen worden gezien? Deze 
vraag hangt ten nauwste samen met het 
min of meer beangstigende v:·aagstuk 
van de overbevissing op de Nom·<l>:ce. En 
in direct verband hiermee staat weer de 
vraag welk scheepstype op den duur 
moet worden aangebouwd. 

Reeds enkele jaren geleden h<'h ik ge
pleit voor het instellen van een onde1·zoek 
naar de mogelijkheid van het in de vaart 
brengen van een vangstfabrieksehip, al
dus onze geestverwant, Het ovc:· dit on
derwerp verschenen rapport i>< helaas 
weinig bemoedigend. De vraag is even
wel of wij nu juist hier niet wn( risico 
moeten aanvaarden. In het buitenland 
gaat men rustig verder en wij zullen 
nieuwe mogelijkheden toch niet ul te ge
makkelijk onbenut moeten laten. 

* 

Minister Marijnen antwoordde da,t' hij 
dezer dagen een commissic :lal in

stalleren onder voorzitterschap van prof. 
A. Diepenhorst te Groningen, om hem te 
adviseren over de algemene problematiek 
van de ontwikkeling van de vissel'Ïj. 

Tevoren had de heer Den Hartog reeds 
opgemerkt dat hij vreest dat veel tijd met 
al die studie zal zijn gemoeid. Hij v1·oeg 
zich af of de minister in zijn eigen depar
tement niet voldoende inzicht in de 
vraagstukken kan krijgen, Aan zijn de
partement is verbonden de directeur del' 
visserijen met een staf van personeel. 

Deze directeur met zijn hoofdambtena. 
ren moet toch in staat worden geacht d~ 
minister voor te lichten over al hetgeert 
op het terrein van de visserij de aandacht 
verdient? 

Voldaan was onze geestverwant over 
het feit dat nu eindelijk een rpgel'ings~ 
standpunt is bepaald over de positie vaJ! 
de IJsselmeervissers. Hij zal er later op 
terugkomen wanneer er een spPciaal de
bat over wordt gehouden. 

Evenals andere Kamededen maakte 
de heer Den Hartog ernstig be

zwaar tegen de nogal abrupte wijz" 
waarop bij K.B. van 20 oktober 1959 dEl 
ingdjpende beperking van de sleepnetvis
serij op het IJsseJmeer haar beslag heeft 
gekregen. 

Zonder dat de betreffende vissers of 
hun personeel enige tegemoetkoming is 
gegeven of in het vooruitzicht is gesteld_, 
is g·enoemd K.B. afgekondigd, hetgeen in
hield dat deze mensen, ingaande 16 no
vember aan de wal konden blijven tot 1 
januari a.s. Het is verbazingwekkend dat 
in ons land in het jaar 1959 op deze wijze 
van overheidswege wordt opgetreden. 

Minister Marijnen zette uiteen dat er 
geen sprake was van een plotseling be
sluit: Er is langdurig en veelvuldig over· 
leg gepleegd met alle belangrijke vissers
verenigingen langs het IJsselmeer. Ieder
een wist dat het besluit zou komen na 
de kuiltijd. De maatregel is bovendien ge
nomen in het belang van degenen die er 
tegen protesteren, want de snoekbaars
stand verdraagt de intensieve bevissing 
met sleepnetten niet meer. V.v.D. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De vrijzinnige V. V.D. 
Enige kanttekeningen bij een artikel 

van prof. Romme 

Prof. Romme heeft geantwoord op een rede, die door onze vice-voorzitter, mr. Van 
Riel is gehouden, en wel in een artikel in de "Volkskrant" van 21 november j.I. 

In dit artikel komen o,a. deze zinnen voor: "En alleen zij, die de vrije menselijke 
geest tot het hoogste verklaren, kunnen het V.V.D.-program onderschrijven. Goddank 
zijn er nog talloos velen, die een dergelijke verklaring niet kunnen afgeven vanwege 
hun diepste levensovertuiging". 

Wij stoten hier in de omschrijving en de doordenking van de vrije menselijke geest 
en van diezelfde menselijke geest, die zich heeft overgegeven aan en gegrepen ge
voeld door een godsdienstige overtuiging op een vraagstuk, dat m.i. het menselijk 
begrip te boven gaat. 

Wij kunnen het al naar onze innerlijke 
instelling beschouwen als een levens
mysterie of als een mysterie van God, 
want verklaren kunnen wij het niet. 
Men zegt wel eens, dat de menselijke ziel 
christinne is van natuur en zo zou ik 
willen zeggen, dat de menselijke geest 
vrij is van natuur. Want welke overtui
ging een mens ook moge aanhangen en 
hoe zeer zijn overtuiging ook met een 
door hem erkende absoluut gangbare 
waarheid moge samenvaEcn, er is bij het 
ontstaan van die overtuiging, althans 
wanneer zij eigen cloorleefd is, een mo
ment geweest, dat de menselijke geest 
deze overtuiging als waarheid heeft aan
schouwd. 

ven om de waarheid te zien en te be
leven, tot geheel verschillende levensin
houden komt. Ik kan mij nu niet inden
ken, dat de eerlijke overtui,:ing van een 
protestant, of van een katholiek, of een 
mohammedaan, of een boeddhist, of zelfs 
die van een humanist, niet uit God zou 
zijn. Waar ik mijzelf gegrepen gevoel en 
gebonden aan· het geloofsbezit, dat ons in 
het evangelie is gegeven, daar vc----~g ik 
niet in te zien, waarom God mijn mede
christenen en mij dit wel geeft en het 
anderen zou onthouden of onwaarheden 
zou openbaren en ik geloof ook niet op 
grond van mijn eigen innerlijke overtui
ging het ongeldig en onwaar uit te spre
ken over de eerlijke overtuiging van 
welke andere mens ook. 

Dikke boeken zijn over dit probleem 
volgeschreven, wijsgeren van alle tijden 
hebbca er over gedacht en kerke~:.'!'e 
belijdenissen hebben dit vraagstuk blijk
baar overwonnen, maar in deze overwin
ning kan ik niet delen. Ik blijf hier voor 
een mysterie staan, waarin ik alleen ge
lukkig kan zijn met hetgeen mij gegeven 
is, maar waarbij iedere behoefte of zelf
verzekerdheid mij ontbreekt om een an
ders overtuiging te veroordelen. 

Regent Street in het Londense West
minster heeft een prachtige kerst
verlichting gekregen, Boven de be-
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faamde winkelstraat hangen 25 enorme 
tuchters. 

Ieder mens zal bij het hem ingeschapen 
zoeken naar een eigen levensgrond wel 
momenten hebben gekend, waarbij hij 
rondtastte naar die waarheid en, als hij 
die eenmaal had gevonden, toch ook weer 
momenten van twijfel. Temidden van dit 
zoeken en twijfelen wordt het de mens 
soms gegeven een waarheid te aanschou
wen, en hier is het, dat de vrije geest, 
doordat hij innerlijk wordt aangesproken, 
zich overgeeft en voortaan weet, waarop 
hij rust en waarnaar hij zijn koers kan 
richten. 

Maar dat moment van de innerlijke 
aanschouwing van de waarheid en het 
zich overgeven daaraan veronderstelt 
een zekere vrijheid van mogelijkheden. 

In het bovenstaande ligt m.i. ook de 
principiële fundering van het liberalis
me. Deze geesteshouding is noch liberaal 
noch protestant of katholiek, zij is alleen 
menselijk. Het liberalisme laat ieder vrij 
te leven naar het beste, wat hij in zich
zelf gevonden heeft en waartoe zijn vrij 
heid zich heeft verdiept; het wil alleen 
verenigen diegenen, die deze m.i. funda
mentele gedragsregel van onze mense
lijke verhoudingen aanvaarden en die 
dan op grond van concrete politieke in
zichten en verlangens in die politiek wat 
zij als het beste voor ons volk zien, wil
len verwezenlijken. 

Gerecht vaard i~(~~ tel~urstell i ng 
t"ond voetbaltoto 

Wanneer deze momenten niet zijn door
leefd, wanneer die innerlijke overtuiging 
alleen het gevolg is van opvoeding, on
derwijs, levensmilieu, etc., en dus is ge
worden tot het volgen van in eigen 
kring aanvaarde en geldig bevonden 
zede, dan mist zij maar al te dikwijls die 
diepte en die gefundeerdheid, die in staat 
is· een werkelijk geestelijke probleem
stelling in eigen binnenste uit te strijden. 

Wangedrocht. van ongelukkig compromzs 

Het is naar mijn mening een van de 
diepste achtergronden van het huidige 
geestelijke leven der mensheid, ook van 
het verlies van invloed der christenheid, 
dat er teveel mensen leven uit het over
geleverde, uit de zede, die in hu.1 milieu 
gangbaar was en te weinig uit de h eigen 
worsteling verkregen overtuiging. 

·Het mysterie, waar ik nu op doel, is, 
dat de mens. in zijn meest oprechte stre-

Ik gevoel heel goed, dat ik slechts in 
een besef van diepe ootmoed over het 
bovenstaande met enkele menselijke 
woorden kan stamelen. Maar ik meen, 
dat de zelfverzekerdheid, waarmede prof. 
Romme hier een standpunt inneemt toch 
in wezen een zelfverzekerdheid is, die 
over deze diepste problematiek te gemak
kelijk een oordeel velt en die in wezen 
met dit mysterie Gods te gemakkelijk 
klaar komt. 

H. D. LOUWES. 

Zelden zai een wetsontwerp ZQ de 
brede lagen van ons volk hebben be~ 
roerd als dat tot wijziging van de lo~ 
terijwet, waarbij de zo populaire 
voetbaltoto een nieuwe legale basis 
krijgt. 

De dagbladen hebben reeds uit~ 
voerig gemeld, hoe het wetsontwerp 
er in grote trekken uitziet en hoe de 
reacties daarop zijn in politieke en 
sportkring en. 

Wij willen er daarom op deze 
plaats niet te diep op ingaan. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i :* • Vervolgens (alles volgens het verslag specialist van de V.V.D., de heer den 
: van de secretaresse mevrouw Bier- Hartog zijn rede over het landbouw- • 
: man-Vijfwinkel) heeft mevrouw van beleid te horen uitspreken. : i Houte mededelingen gedaan over de Al was voor vele dames uiteraard : 

.i
: discussiegroepjes. Er lagen boeken ter niet alles even duidelijk, men begreep : 
+ inzage, die daarbij gebruikt zullen toch wel, dat de V.V.D., bij monde .:i 

worden. Wij zijn erg nieuwsgierig naar van de heer den Hartog, het met het 
die discussiegroepjes en hopen over beleid van de minister op vele punten 

• een poosje er meer over te horen. beslist niet eens was. i 
:
i Tenslotte kwam (U raadt het al) de Daarna werd het gezelschap ont- : 

melksanering ter sprake. Mevrouw vangen door mevrouw van Someren- t 
+ Smit vertelde van de vergaderingen, Downer en werd in een van de vele i Copie voor deze rubr~ek te zenden noar: die daarover door gezamenlijke vrou- kamers een kopje thee gedronken. 

Mejuffr, Joh. H. Springer, Alexander- wenorganisaties zijn gehouden. In een Mevrouw. van Someren vertelde op 
: bijeenkomst daarvan met de sanerings- boeiende wijze een en ander over de 

•

•.: 1traat 16, Haarlem. commissie werden vele wensen inge- gang van zaken in de Tweede Kamer 
willigd echter niet de belangrijkste: en het werd de dames ook duidelijk, 

• KOFFIETAFEL de keus uit 3 slijters. Dat bleef theorie. waarom er, wanneer een rede wordt 
t Wij verwijzen maar weer naar de uitgesproken, zo weinig kamerleden 

•i De vrouwengroep Rotterdam is het Ned. Huishoudraad, Anna Paulowna- aanwezig zijn en verder het geheel 
plein 7 den Haag. van een zitting wat rommelig aandoet. : seizoen weer begonnen met een 

• koffietafel. Er was een kopje koffie J. H.S. De meesten zijn nl. in commissie-
: vooraf en de gemeenschappelijke lunch vergadering en alleen de specialisten 
: eindigde om 14 uur. Is dit ook niet iets TER NAVOLGING van de onderwerpen waarover gespro-

• 
i voor andere plaatsen, vooral daar waar onlangs zijn de vrouwen in de ken wordt zijn aanwezig. Als er ge-
+ dames uit de omgeving komen win- V.V.D. uit de Achterhoek naar stemd moet worden, gaat er 3 X een 
• kelen? 's-Gravenhage geweest om een bezoek bel en komen alle kamerleden als het 
t Na een welkomstwoord van me- te brengen aan de Tweede Kamer. ware uit het niet te voorschijn. 

:
i vrouw v. d. Pols, heeft mevrouw Ondanks mistig en koud weer was Om half vier werd met een hartelijk 

Bierman opgewekt tot het werven van de deelname buiten verwachting groot. dankwoord voor de prettige ontvangst 
: nieuwe leden, in aansluiting op de pas Helaas was mevrouw Sissingh-Stark, en uiteenzetting van mevrouw van 
• begonnen actie van de afdeling Rot- voorzitster van de V. V.D.· Keppel, die Someren afscheid genomen. 

I
• terdam, Zij zeide o.a. dat wij gebruik deze dag voorbereid had, ziek gewor- Deze dag mag zeer geslaagd worden 

moeten maken van ons voorrecht in den en zij k'on tot grote spijt van alle genoemd en er zijn al plannen voor 
een democratische staat te leven en dames niet aan de tocht deelnemen. een herhaling. 
dat wij daaraan inhoud moeten geven. Het hoofddoel was de landbouw- C. S. Pijl-van Gijtenbeek 

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

Wel moet het ons van het hart, 
dat het wetsontwerp duidelijk getuigt 
van een moeizaam streven naar een 
vreemdsoortig compromis, waarbij 
men niet alleen levensbeschouwelijke, 
maar ook politieke kolen en geiten 
wil sparen. 

Doch daardoor juist is een gezon
de principiële lijn volkomen zoek. 

Zo lijkt ons de maximum inzet van 
i:en gulden volkomen willekeurig ge~ 
kozen. Waarom? Wil men het volk 
hesehennen tegen verkwisting? 

Dan is ook het ,.twintigje" van de 
Staatsloterij. dat f 4.- kost te duur. 

Het fixeren van een maximumprijs 
is al even willekeurig als beginsel~ 
loos. Ook hier wordt weer met twee 
maten gemeten. Men denke in dit 
verband aan de vele bekende premie~ 
leningen, die onze gemeenten op de 
markt brengen en door middel waar~ 
van premies tot 1 Yz ton kunnen wor~ 
den gewonnen. 

Van twee dingen een: Of men is 
voor de sporttoto of men is er tegen. 
Maar geen geschipper met inzet en 
prijzen. 

Zeker voor de sport is het niet te 
hopen, dat het wetsontwerp zal wor~ 
den aangenomen in de vorm, waarin 
het is ingediend. Dat zal ook wel niet 
gebeuren . 

Wat er dan uit de bus komt? Dat 
olijft een open vraag, die velen niet 
ten onrechte enigszins wrevelig 
maakt. Immers, zullen de fracties 
vooral ten aanzien van de maximum~ 
prijs de koehandel voortzetten en de 
regering dus in zekere zin volgen in 
een dualistische opzet? 

Wat ons betreft: ten aanzien van 
de maximumprijs geen geschipper! 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Bruisende activiteiten 
Overijsel • 

lll 
Minister Toxopeus voerde er o.m. het u·oord 
In het gebied van de Kamercentrale Zwolle, waartoe ook de NoordoostJlOlder 

behoort, is de laatste tijd veel gebeurd. Het begon met de voorbereiding van de ver
kiezingen in de N.O.P. en op 7 november hield de Kamercentrale haar jaarvergadering. 

Nadat de aftredende bestuursleden, mevrouw de Vries en de heren Nawijn en 
Van der Weele herkozen waren bij enkele kandidaatstelling en voor de Partijraad 
de heer Cramer (enkele kandidaat) en de heer Stikker uit de N.O.P. met een grote 
meerderheid waren aangewezen, kreeg onze minister van Binnenlandse Zaken, mr. 

E. H. Toxopeus het woord. 
Op een buitengewoon heldere en onderhoudende wijze wist deze spreker "de poli

tieke situatie van nu" te verklaren en de vele aanwezigen zijn dan oók huiswaarts 
gekeerd met een verduidelijkt inzicht in het beleid van onze regering. Het was een 

mooie en leerzame middag! 

Nadat er al openbare vergaderingen in 
Tollebeek, Marknesse, Rutten en Ens wa
ren gehouden, kwam op 20 november de 
heer R. Zegering Hadders op de open
bare vergadering te Emmeloord spreken. 
Ondanks het feit, dat hij op het laatste 
momc:-tt moest invallen, wist deze spre
ker door zijn groot enthousiasme en veel
zijdigheid de volle zaal van het begin af 
te boeien en vooral de beantwoording 
van de vragen gaf aanleding tot een hel
der en opbouwend betoog. 

De verkiezingen in de N.O.P. hadden 
zoals reeds gemeld, een gunstig verloop. 
De VVD komt versterkt in de Poldercom
missie terug en het percentage steeg van 
9,8 o;, tot 10,6 1/t. Zij was de enige partij, 
die ook in het percentage vooruitgang 
boekte. 

Ledenvergaderingen werden gehouden 
in Olst, Staphorst en Hengelo, naast de 
gebruikelijke bestuursvergáderingen. 

Op 26 november hield de afdeling 
Zwolle een vergadering, waarbij de heer' 
Berkhouwer als spreker was uitgeno-

Mr. De Wilde 
sprak te Groningen 

Het Eerste Kamerlid, mr. J. de Wilde 
Ui•t Amsterdam, sprak dezer dagen in een 
openbare vergadering voor de afdeling 
Groningen van de VVD over het onder
werp "De actuele politieke situatie". 

Spreker hield o.m. enkele beschouwin
gen over de vrijere loonpolitiek, waarbij 
hij het alternatief produktiviteitsvermeer
dering nog al problema·tisch noemde, ge
zien in verband met het voorkomen van 
inflatie en het behoud van de waardevast
heid ""11 de gulden. 

Liberale sociëteit Leeuwarden 
Mevrouw Van Someren-Downer, lid 

van de Tweede Kamer, spreekt op vrij
dag· 11 december a.s. te 20 uur in Hotel 
"De Klanderij" over "De mammoetwet 
van minister Cals". 

Een zeer belangrijk onderwerp vooc 
ieder, die de ontwikkeling van het voor
bereidend hoger en middelbaar onderwijs 
ter harte gaat. 

Ook belangstellende niet-leden zijn van 
harte welkom. 
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digd. Mr. Berkhouwer begon zijn rede 
met een opmerking naar aanleiding van 
de zojuist gehouden gemeenteraadsver
gadering in Alkmaar. De kleine kibbela
rijen in ons land en in West-Europa ste
ken wel heel schril af tegen de geweldige 
machten en gebeurtenissen in het Verre 
Oosten. 

Spr. vertelde veel van zijn bezoek aan 
Formosa, waar hard en goed gewerkt 
wordt. De staat van oorlog, waarin For
mosa nog steeds verkeert legt wel een 
rem op, maar verder is dit land een le
vend voorbeeld van wat er met buiten
landse hulp bereikt kan worden, wan
neer deze hulp op een goede manier 
wordt gebruikt. 

Vervolgens kwam de heer Berkhouwer 
op de binnenlandse politiek en het stem
de hem tot vreugde, dat het huidige ka
binet er ernst mee maakt het verant
woordelijkheidsbesef van de Nederlan
ders als een factor in haar beleid te be
trekken en dit besef te ontwikkelen. 

Na de bezitsvorming kwam natuurlijk 
ook de voetbaltoto ter sprake. Als goede 
liberalen moeten wij verdraagzaamheid 
betrachten t.o.v. anderen, die om prin
cipiële redenen bezwaar hebben tegen 
"een gokje". Ook had spr. een open oog 
vooi: mogelijke uitwassen en hij wilde 
daarom een limiet van bijv. f 2 per inzet 
wel accepteren. Maar een beperking van 
de prijs heeft praktisch wel bezwaar en 
hij kon dan ook het principiële verschil 
tussen een prijs van f 10 en f 25.000 "niet 
zien. 

Nadat de vele vragen op een prettige 
manier waren beantwoord, sloot de voor
zitter deze goed bezochte vergadering 
met een toepasselijk woord. 

Mr. S. Willinge Gratama 
sprak over Gelders ·perspectief 

Bij de oplossing van de problemen rond 
"randstad Holland" en "de rest van ons 
land" liggen er grote mogelijkheden in 
Gelderland, waarbij gedacht dient te 
worden aan drie belangrijke kernen, 
Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen en een 
aantal kleinere centra. Grote kansen zijn 
er stellig wat industrialisatie en recreatie 
betreft in Apeldoorn. Doch bij het op 
gang brengen van de ontwikkeling van 
onze ten aanzien van IJ-mond, Europoort 
en Roergebied uniek gelegen provincie -
een ontwikkeling waarmee niet alleen 
Gelderland maar ook de randstad gebaat 
is - is hulp nodig. 

De rijksoverheid gaat echter uit van 
een foutieve gedachtengang, wanneer zij 
ten aanzien van de spoorweg- en water
verbindingen van Apeldoorn zegt, dat 
verbeteringen respectievelijk herstel van 
passagiersvervoer op de lijn Zwolle
Apeldoorn-Arnhem niet urgent zijn, om
dat er geen behoefte aan is. Want die 
behoefte moet gecreëerd worden. Goede 
verbindingen en een behoorlijk leefkli
maat zijn onontbeerlijk voor het stimu
leren van een verdergaande ontwikkeling. 
Dit verklaarde dinsdagavond mr. S. Wil
linge Gratama, fraCtievoorzitter van de 
VVD in de Gelderse Staten in een inte
ressante beschouwing over "Gelders pers
pectief". 

Bij de aanvang van de vergadering her
dachten de aanwezigen met een ogenblik 
stilte het verscheiden, enige weken gele
den, van de penningmeester van de VVD
afdeling, de heer P. M. Lindenbergh, die 
door de voorzitter, de heer J. Kroes ge
schetst werd als een innemend mens en 
een voortreffelijk bestuurslid. 

- Sociëteitsavond Statencentrale 

Franeker een groot succes 

Deze eerste sociëteitsavond is een da
verend succes geworden. Een groot aan
tal aanwezigen verenigden zich op maan
dag 23 november in hotel ,,De Bleek" te 
Franeker om in een gezellige sfeer de 
band tussen bestuur en leden nauwer 

aan te halen. 
De leider van deze avond, de heer J. 

Sieswerda, was zeer verheugd over de 
grote belangstelling, die de leden uit bij
na alle afdelingen toonden en zag hierin 
een teken, dat het bestuur zeker door 
moet gaan met het organiseren van deze 
sociëteitsavonden. 

Hij deelde mede, dat in de ontstane va
cature in het bestuur van de Kamercen
trale de heer R. de Graaf uit Wijnaldum 
was benoemd. 

De spreker, ir. L. G. Oldenbanning, had 
tot onderwerp gekozen "Een liberale vi
sie op de landbouwpolitiek". Hij wilde 
echter eerst even stilstaan bij de succes
sen, die de VVD bij de laatst gehouden 
verkiezingen ·heeft behaald en meende, 
dat de grote opkomst van deze avond te
vens een bewijs is van de groeiende be
langstelling voor de liberale gedachte. 

Een groeiende liberale invloed heeft 
natuurlijk tengevolge, dat andere politie
ke partijen hiervan de terugslag onder
vinden, wat dan ook overal, ook in het 
buitenland, duidelijk merkbaar is. Ja 
zelfs de oorzaak moet zijn, dat een poli
tieke tegenstander haar beginselprogram
ma op belangrijke punten meent te moe
te wijzigen. 

Vanzelfsprekend stond ook het te be
handelen onderwerp, in deze zo bij uit
stek agrarische omgeving in een bijzon
dere belangstelling. Op uitvoerige wijze 
ging spreker na hoe de bemoeiing van de 
overheid met de landbouw zich in de 
laatste honderd jaren heeft ontwikkeld, 
waarbij ook het ontstaan van de land
bouworganisaties werd genoemd. 

Vooral in de z.g. crisisjaren was de 
overheid genoodzaakt verschillende be
schermende maatregelen ten gunste van 
de landbouw te nemen. Ook de gevolgen 
van twee wereldoorlogen hebben deze 
overheidsbemoeiingen zeer in de hand 
gewerkt. 

Het feit, dat wij een exporterend land 
zijn, maakt internationaal overleg nodig. 
Dit en vooral ·de voorgenomen liberalise
ring van de handel in Benelux en EEG 
verband vergen doorlopend aandacht van 
de regering. Het is niet gemakkelijk om 
tot annulering van de landbouwprijzen
politiek te geraken. Temeer, om dat de 
situatie van de landbouwbedrijven zo zeer 
verschillend ligt. Allerlei vraagstukken 
als investering, ruilverkaveling, PBO, 
grond en pachtprijzen, loonvorming, etc. 
zijn wel zo belangrijk, dat het voor de 
boer een absolute noodzaak is zich zo 
sterk mogelijk te organiseren. 

De landbouwers kunnen er van over
tuigd zijn, dat de VVD hen een warm 
hart toedraagt en dat zij meent, dat de 
landbouw in moeilijke tijden doeltreffend 
door de regering moet worden gesteund. 

Een hartelijk applaus beloonde de spre_ 
ker voor zijn uitmuntende uiteenzetting 
en voor de wijze waarop hij de talrijke 
vragen beantwoorde. 
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Jaarvergadering 

Kamerkieskring Assen 

van de VVD 

Zat•2rdag jl, vergaderden t.• A"sen ûe 

Drentse afdelingsbesturen van "" V.V.D. 
Tijdens deze vergadering vond d•· verld0. 
zing plaats van een drietal best uursled(m 
van het Kieskring-bestuur. P('t·iodiek e~f

tredend waren mevrouw J. 1'. H. Run
sink-van der Werf, Emmen en de heren 
L. Piers. Zuidlaren en mr. dr. H. K. de 
Langen, Meppel. Mevrouw Run.dnk en 
de heer De Langen zagen hun mandaat 
verlengd. In de plaats van de lwcr Pier";, 
die wegens drukke werkzaamhPden be
dankte, werd verkozen de hept· A. BruP
sting, te Zuidlaren, 

Als vertegenwoordigster uit Drcnt0 
van de Organisatie Vrouwen in Lle V.V.D 
werd benoemd mej. H. Boonslra uit Gie
ten en als plaatsvervangsters de dames 
E. J. Tammens-Bieze, OosterlwsRelen en 
Steenge-Strating, Annerveenscllekanaa!. 

Uit het uitgebrachte verslag omtreTJ.t 
de financiële positie bleek dat, ondanks 
de kostbare verkiezingsactie in het voor
jaar, het jaar 1959 met een tmt!g saldn 
zal sluiten. 

Na afhandeling van het huishoudeli.~l~ 
gedeelte verleende voorzitter Jr. E. Bie
weng-a het woord aan de he('r R. Zege· 
ring Hadders, lid van de Twel'<l" Kamer. 
die in een uitvoerige eauscriP l~t't re:;<' 
ringsbeleid belichtte. 

Spreker toonde aan de hand van t::tl 
van voorbeelden aan in hoeV<'IT•' diverse 
programmapunten van de V.V.D. reeds 
in de korte periode van het b<'staan d<'r 
huidige regering tot verwezenlijking zijr. 
gekomen of weldra zullen koml'n. 

Werd de vorming van een regering 
zonder socialisten voor de jongste ver
kiezingen door velen wel tegemoet ge
zien als een voorbode van e<'n periorte 
van veel arbeidsonrust en wellicht werk· 
stakingen. tot dusverre zijn deze sombere 
verwachtingen gelukkig niet verwezen. 
liikt. 

Op tal van vragen uit de V<'rgaderlng 
(o.a. betreffende de voetbaltoto, het 
huurbeleid en de subsidiëring van k0rk
bouw) bleef de heer Zegering Hadd<>rs 
tenslotte het antwoord niet schuldig. 

Spreker gaf als zijn persoonlijke Df'

ning bovendien nog te kennf•n, dat I-Jij 
prcmiëring van nieuwe induslrieën ir, 
het hele noordelijke probl<•cmgebiPà 
verre prefereerde boven het nu gekozen 
systeem, waarbij uitsluitend d<> "kern"
gemeenten voor subsidie in aanmcrkin<r 
komen. 

I ALGEMEEN SECRETARIAAT 

V.V.D. 

Koninginnegracht 61 

's-Gravenhage 

Tel. 0 70- 111768- 114375 

Giro 67880 

LIBERALE STUDENTEN CONGRESSEERDEN IN ROTTERDAM 

Referaten van generaal b.d. J. H. Couzy en mr. J. H. Heldring 

Het afgelopen weekeinde hebben in het 
conferentieoord de Tempel te Rotterdam 
een 35-tal studenten. die verenigd zijn in 
de diverse liberale studentenverenigin
gen in ons land. benevens een aantal af
gevaardigden van de zusterorganisaties 
in België en Duitsland hun jaar!ijks con
gres gehouden. 

Twee sprekers waren uitgenodigd voor 
het houden van een referaat, mr. J. L. 
Heldring, de adjunct-hoofdredacteur van 
de N.R.C., sprak over onze houding tn
genover de communistische wereld. Spr. 
betoogde, dat er naast de defensieve puli
tick, n.l. een zo sterk mogelijk l'l'ATO 
met atoomwapens, ook plaats was vr;f'r 
een offensieve politiek. Dit laatste zou 
dan moeten gebeuren door middel van 
een uitgebreid contact met de mensén. 
die achter het ijzeren gordijn wonen, om 
op deze wijze de communistische ideo!o
gie van binnen uit te hollen. Hoewel het 
effect hiervan slechts op lange term;.~·n 

zichtbaar zal worden, meende sprek"t' 
toch reeds enkele resultaten te z)en, 0.a. 
in Polen. 

De tweede spreker, generaal b.d. J, H. 

Couzy, thans lid van de Twe('d_• Kam"r, 
vertelde eerst iets over de geschiedeni.; 
en de organisatie van de NATO. Daa-:nc. 
trad sPr. in een nadere beschouwing van 
de specifieke problemen van de Neder
landse defensie. 

De moeilijkheden om in ons land vol
doendé beroepsmilitairen te krijgen Wèet 
spr. aan de te lage beloning in verheu
di<lg tot de burger-technici, aan het te
kort aan woningen in de omgeving van 
de grote legerplaatsen, waardoor .:>ij 
overplaatsingen het gezin gemiddeld drie 
jaar achter de kostwinner aankomt, e"l 
aan het sterk verminderde sociale pres
tige van de beroepsmilitair. 

Een oplossing van dit laatste pro
bleem zag spr. in het op werkelijk uni
versitair niveau brengen van de op:c;i
ding aan de K.M.A. Slechts, wal'!neer f'l' 
voldoende beroepsmilitairen zijl'!, kan d" 
diensttijd verkort worden. 

De zaterdagmorgen werd besteed aan 
een bezoek aan Rotterdam. Nadat de wr
deropbouwrit per R.E.T. bus was gL
maakt, genoten de deelnemers van een 
rondvaart door de havens. 
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LIBERALE VISIE OP DE VOETBALTOTO 
Consolidatie gewenst van 

toe ir1 het belang van 
hetgeen 

de sport 
de K.N. V.B. tot 

heeft gedaan 

nu 

Eigenlijk wordt ten gevolge van een bepaal
de opvatting bij een politiek-confessio

nele minderheid van ons volk aan deze zaak 
veel meer aandacht gewijd dan zij o.i. in wezen 
waard is. Het gevolg hiervan is dat bepaalde 
aspecten als bijzonder gevaarlijk voor de gees
telijke volksgezondheid worden voorgesteld; 
gesteld wordt dat schadelijke gevolgen voor de 
arbeidslust te duchten zijn, de sport gedenatu
reerd wordt en zo voort. 

Op zichzelf zijn de waarden, die hier aan de 
orde gesteld worden, voor de samenleving van 
het grootste belang. Alleen geloven wij niet, 
dat aantasting ervan te duchten is als gevolg 
van het legaliseren van een nationale voetbal
toto. Laat ons wat dit betreft realistisch blijven 
en ons volk niet al te zeer tot het kwade geneigd 
achten! 

Al geruime tijd draait nu de K.N.V.B.-toto. 
Ons is niets gebleken van het feitelijk intreden 
van gevaren als hiervóór weergegeven. Geble
ken is, dat de winnaars van grote prijzen hun 
verstand niet hebben verloren en hun zelfde 
levensgang behouden hebben. 

Eveneens is vastgesteld, dat de opbrengsten 
van inzamelingen voor charitatieve doeleinden 
niet geleden hebben onder de gemiddelde voet
baltoto-inzet, die beneden f 1,50 is gebleven. 
Wij kennen persoonlijk arbeiders in bedrijven, 
die wekelijks f 0,50 inzetten. Daarvoor wordt 
een pakje shag minder geconsumeerd en het 
bedrag van f 0,50 zou anders niet uitgelegd 
worden voor een charitatief doel. 

... * 
Men kan de zaak ook - en wij geloven 

beter·- van een andere kant benade
ren. De toto is een groot collectief spel rond de 
voetbalwedstrijden. 

Het ludieke element van de mens komt steeds 
in groter verband te liggen. Men denke aan het 
massale spelgenot buiten de plaats, waar het 
spel gespeeld wordt, door middel van de televi
sie. Natuurlijk maakt de, naar iedere deelne
mer heus zelf wel weet uiterst geringe, kans 
om een groot geldbedrag te winnen het voetbal
totospel uiterst aantrekkelijk. 

Daarnaast staat de ontspanning van het 
kansbepalen door het invullen der formulieren 
enz. Dit is het eigen spelmoment van de toto
speler. 

Is dit alles nu zo afkeurenswaardig dat deze 
zaak gesteld zou moeten blijven onder het ver
bod van de loterijwet, behoudens ontheffing zij
dens het Ministerie van Justitie? Wij geloven 
van niet. 

In het rechtsbewustzijn van de grote meer
derheid van ons volk wordt deze zaak niet als 

een zo laakbare gevoeld dat zij in beginsel onder 
de norm van de Strafwet zou moeten blijven 
vallen, gelijk een minderheid dat zou willen. 
Dan wordt deze aangelegenheid o.i. een zaak 
van verdraagzaamheid. 

Wij respecteren degenen die dit spelgokje af
keurenswaardig achten. Wij menen echter, dat 
de verdraagzaamheid vordert dat men dit ge
bod voor zichzelf niet aan anderen oplegt als 
een verbod om hetzelfde te doen. 

MrDrC.BERKHOUWER 
Lid van de Tweede Kamer 

Schrijver van dit artikel 

Ervan uttgaande, dat de toto losgemaakt 
dient te worden van de Strafwet, dienen 

de grenzen, waarbinnen de toelaatbaarheid 
wordt vastgesteld, veel ruimer gesteld te wor
den. Dan is het ingediende wetsontwerp veel 
te bevoogdend en bedillerig. 

Moet de Nederlander, die gaarne dit kleine 
spelgokje bedrijven wil, nu waarlijk dermate 
in bescherming worden genomen tegen zijn 
eigen speeldriften? De jongste ervaringen heb
ben hier geen aanleiding toe gegeven. 

Wij zijn van oordeel, dat indien de leeftijd
grens van 18 jaar wordt gesteld en de maximum 
inzet bepaald blijft op f 2,-, zoals thans het 
geval is, voldoende waarborgen tegen ontspo
ringen gegeven zijn. 

Principieel is het moeilijk te begrijpen, dat 
degenen die eigenlijk tegen de toto in zijn ge
heel zouden zijn, een toto met een maximum
prijs van f 25.000,- wèl aanvaardbaar zouden 
achten. Ethisch is dit moeilijk houdbaar. 

Men kan tegen een toto zijn voor zichzelf en 
hierin gerespecteerd worden, maar dan ver• 
dwijnt het gestelde ethische afkeurenswaardi
ge niet door begrenzing van de prijs. Het blijft 
dan even slecht, gelijk diefstal van één gulden 
op zichzelf een even groot kwaad is als diefstal 
van duizend gulden. 

Ook op een ander punt wordt het ethische 
standpunt niet altoos sterk gehandhaafd. Er 
zijn leidende figuren in charitatieve organisa
ties, die de toto als zodanig afkeuren. Sommi
gen daarvan staan evenwel in het eerste gelid 
als het aankomt op het formuleren van een 
claim op een deel van de opbrengst. 

Wij geloven overigens niet, dat een recht op 
die opbrengst of een deel daarvan gesteld kan 
worden. Dit lijkt ons in strijd met de charitas. 

Dat de ruimte in het budget voor de charitas 
kleiner zou zijn geworden, is niet aangetoond. 
Hoofdzaak van charitas blijft voor ons trou
wens het element der vrijwilligheid en vrijge
vigheid. Deze verdragen zich niet met een recht 
of claim. 

De mogelijkheden der vrijgevigheid zijn al in 
het gedrang gekomen veel eerder dan de toto 
ten tonele verscheen en door andere welbeken
de omstandigheden. 

* * 

W ij willen het in dit korte bestek hierbij 
laten, al zou nog veel meer te zeggen 

zijn. Wij menen de volgende conclusies te mogen 
neerleggen: 

a. Bij een beperking van de inzet tot f 2,
komt men tot een totale jaarlijkse inzet, 
die gelijk is aan het bedrag dat sommige 
Nederlanders zich meermalen per jaar 
kunnen veroorloven in te zetten in de 
staatsloterij. Verdere beperking is niet 
noodzakelijk; 

b. ontsporingen op het gebied der zedelijk
heid en geestelijke volksgezondheid duch
ten wij als gevolg van een gelegaliseerde 
nationale voetbaltoto niet; 

c. laat zoveel mogelijk geconsolideerd wor
den hetgeen de K.N.V.B. tot dusverre in 
het belang van de sport gedaan heeft; 

d. uitgaande van de afdoendheid der sub a. 
g,estelde beperkingen, zijn verdere beper
kingen met name ten aanzien van d" 
hoogte van de hoofdprijs, niet noodzake
lijk en schadelijk voor het in het belang 
van de sport gestelde doel. 

e. de opbrengst van de toto dient primair 
ten goede te komen aan de dringend beno• 
digde voorziening in de noden van sport 
en lichamelijke oefening. 

C. BERKHOUWER 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (I) 

Mevrouw G. V. van Someren-Downer streed voor nationale 
omroep • Verzuiling in radio en televisie een griezelig verschiinsel 
• Particuliere machtsposities met overheidsgeld • Algemeen be
lang niet voorop • Politieke propaganda alleen voor bevoorrechte 
zuilen • Onze geestverwante tegen achterstelling van bepaalde 
groepen • In ideale omroep komen alle facetten tot gelding. 

Vinnig, maar onder een regen van 
interrupties toch beheerst, heeft 

cmze geestverwante, mevrouw Haya van 
Someren-Downer, vorige week bij de be
handeling van de begroting van OKW, 
gestreden voor een nationale omroep en 
een aanval gedaan op het huidige on
democratische zuilensysteem in radio en 
televisie. 

Zij zei dat men heel dikwijls de indruk 
heeft dat niet het algemeen belang in 
Hilversum prevaleert, maar het belang 
van de omroeporganisaties. Daarom wordt 
de kijkers een gratis aangeboden, unieke 
Duitse produktie, Die Fledermaus, ont
houden omdat op 27 december toevallig 
de NCRV toneelfragmenten uitzendt. 

Dit is des te vreemder als wij weten 
dat het oorspronkelijke televisiespel, dat 
de NCRV wilde uitzenden, niet kon door
gaan wegens moeilijkheden met de rol
bezetting. 

wat was er logischer geweest dan dat 
men greep naar deze unieke kans: Die 
Fledermaus? Maar neen, men gaat toch 
weer op de eigen zuil toneelfragmenten 
uitvoeren. Wat prevaleert er nu: het be
lang van de kijker of het b:lan_g en 
vooral het prestige van de orgamsabe? 

Hetzelfde maken we mee met de 
Kuhlenkampf-quiz. Op 14 november is hij 
ons onthouden omdat de VARA toevallig 
in de lucht was. Toen heeft de Duitse 
organisatie ervoor gezorgd dat het Ne
derlandse team in die Duitse quiz op 
5 december op de Nederlandse beeld
schermen zou komen. Maar op 5 decem
ber was de VPRO in de lucht. . . . 
OP een kortgeleden gehouden con

ferentie heeft de burgemeester van 
Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, gezegd 
dat hij de verzuiling een griezelig ver
schijnsel vindt. Hij betoogde dat deze 
verzuiling het allereerst doorbroken 
moest worden bij de omroepverenigingen 
omd~t bij radio en televisie de bestaande 
verhoudingen de toets der kritiek niet 
kunnen doorstaan omdat hier particuliere 
organisaties hun machtsposities handha
ven met overheidsgeld. 

Sinds de verplichte luisterbijdrage uit 
oe Duitse tijd, gecontinueerd is, aldus 
mevrouw Van Someren, is de bestaans
noodzaak van de omroepverenigingen als 
verenigingen verdwenen. 

Heel lang geleden is het begonnen met 
idealen. Toen hebben wij gekregen de 
lepeltjes, de vlaggetjes, de zakdoeken, de 
tafellakens, de stropdassen, de bromfiet
sen en de televisietoestellen. Het is een 
keiharde business, die commercieel ver
kocht wordt in de zendtijd; niet meer 
idealen, niet meer ideeën, maar omroep
bladen, waarin ook andere ondernemin
gen grote belangen hebben. 

Men ontziet zich zelfs niet een loopje 
te nemen met de loterijwet. Het toevallig 
zoveelste lid-abonnee krijgt een schitte
rend cadeau. 

Men is oprecht verontwaardigd over de 
gedachte van reclame in de radio en di
rect maakt men zelf zeker geen reclame, 
maar indirect wel. Reclame-technisch is 
dat bijzonder knap. Karel I adverteert in 
het omroepblad; op de dag van een be
paalde uitzending wordt er reclame ge
maakt in de ochtendbladen; bepaalde 
slagzinnen vinden wij terug in het radio
programma en in de advertenties wordt 
verwezen naar de uitzending. 

Het is grandioos gevonden. Maar wat 
is nu het principiële verschil tussen de 
directe en de indirecte reclame? Moreel 
is hier geen verschil tussen. 

••• 

I s het niet in strijd met de democratie 
dat een zo belangrijk communica

tiemiddel slechts voor een deel der poli
tieke partijen wordt gebruikt? De par
tijen, de politieke groeperingen, die toe
vallig op een zuil zitten of er tegenaan 
leunen, kunnen wel de volle aandacht 
aan hun ideeën geven en de andere kun
nen dat niet. 

Wij hebben kortgeleden meegemaakt 
dat de VARA veel aandacht besteedde 
aan het partijcongres van de PvdA. Daar
na moesten wij beleven dat het in het 
NTS-journaal nog eens dunnetjes werd 
overgedaan, waarbij mr. Burger zich 
richtte tegen de VVD, juist een van de 
groeperingen, die zich niet via de tele
visie kunnen verdedigen. 

Ook freule Wttewaal van Stoetwegen 
(CH) vond dit ondemocratisch omdat KVP 
en PvdA altijd terecht kunnen bij de KRO 
en de VARA, terwijl AVRO en NCRV veel 
minder toegankelijk zijn. 

Staatssecretaris Scholten antwoordde in 
overeenstemming met het advies van de 
Radioraad er in beginsel persoonlijk geen 
bezwaar tegen te hebben, dat de politieke 
partijen, evenals bij de radio, onder be
paalde voorwaarden voor de televisie 
zendtijd krijgen, maar hij wil nader on
derzoeken of het in verband met de nog 
steeds beperkte zendtijd, binnenkort mo
gelijk zal zijn. 

• • • 

Bij de replieken verklaarde de heer 
Kieft (AR), dat hetgeen mevrouw 

Van Someren over de verzuiling had ge
zegd, hem pijnlijk had getroffen. Aller
eerst omdat uit haar betoog duidelijk was 
gebleken, dat zij helaas geen besef heeft 
van de oorsprong van en de levende 
kracht, die uitgaat van het positieve 
Christendom en het geloof in Jezu~ 
Christus. 

Zij heeft geen enkel argument gebruikt 
om aan te tonen, aldus de heer Kieft, dat 
in één radio-Nederland een waarborg 
aanwezig zou kunnen zijn voor een er-

Mevr VAN SOMEREN-DOWNER 
. . . loopje met de loterijwet • • • 

kenning, dat daarin de christelijke ge
loofsgehoorzaamheid erkend zou kunnen 
worden. 

In feite blijft het ideaal van mevrouw 
Van Someren, zei de heer Kieft, een 
kleurloos ideaal, dat te vergelijken is 
met een éénpansmaaltijd, waaraan alle 
geur en kleur is ontnomen, een maaltijd, 
niet afgestemd op de liefde, behoefte en 
smaak van de genieter. 

Ook de KVP'er, de heer J. M. Peters, 
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Deze Burger 
heeft wel pijnlijk-verbaasd gestaan door het "beleid" in de affaire 
Delgado, de Portugese Antisalazarist. 

Een van de weinige gebieden waarop een kl!!in land grÓot kan zijn 
is dat van de geest. De geest, die niet te maken heeft met het aantal 
guldens, kanonnen, tanks en vliegtuigen die het ter beschikking kan 
stellen; de geest die ver uitrijst boven welke materiële overweging ook. 

Zó sterk is de geest, dat wij nu nog ons prestige kunnen en mogen 
ontlenen aan Rembrandt of Van Gogh, méér dan aan De Ruyter en 
Tromp. Onze schilders zijn in de wereld nóg bekend, onze krijgslieden 
niet. Er is niemand buiten ons eigen grondgebied die ons eerbied 
betuigt omdat wij de tachtigjarige oorlog hebben gewonnen, wél om 
de vrijheid die wij eruit hebben overgehouden en die wU sindsdien, 
aan zovele anderen hebben geschonken. 

Het zou van onschatbare waarde zijn, indien wij nóg uit deze geest 
leefden, doch telkens bewijzen wij weer, voor het forum der wereld, 
dat dit niet het geval is. 

Waarom moest Nederland tot de zeer weinige l.anden behoren die, 
ondanks een gelukzalig eromheenpraatje zich in de United Nations niet 
vierkant in de oppositie stelden tegenover de rassenpolitiel' van 
Zuid-Afrika? 

Waarom moest Nederland zo ongelukkig schipperen in de affaire 
Delgado? 

Het bedroevende is, dat zaken als deze, het hart van het Nederlandse 
volk niet meer raken. 

Onze kwasi-slimmigheid inzake Zuid-Afrika's apartheidspolitiek 
heeft niet de geringste reactie in de pers of bij individuele Nederlanders 
verwekt. De ironie dat het juist een P.v.d.A.-er was die, als woord
voerder van de Nederlandse afvaardiging in New York ons "stand
punt" uiteen zette, heeft blijkbaar niemand getroffen. 

En de Delgado-kwestie moge door deze zelfde P.v.d.A. (overi.gens met 
goed gevolg) als doelwit voor haar oppositionele pijlen zijn gebruikt, 
dat zij ook maar een ogenblik het volk heeft bezig gehouden zal 
moeilijk kunnen worden beweerd. 

Wij zijn in de behaaglijkheid van onze rustige welvaart vadsig 
geworden. 

Niet tot ere van ons zelf of tot voldoening van 
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hoofdbestuurslid van de KRO, kerrde zich 
tegen het betoog van mevrouw Vnn Some
ren, die zich echter niet onbetuigd liet. 
Zij interrumpeerde, ving in haar repliek 
interrupties op nadat zij ze eerst had uit
gelokt- en liet zich niet op zijpaden 
dwingen . 

Het volgende geeft een indruk van de 
levendigheid van het debat. 

• • • 

De heer Peters (K.V.P.) vro .. g: wat 
bedoelt gij met een zuil; waar be

gint uw strijd en waar -·eindigt deze? 
Lotsverbondenheid en gelijkge"i ndheià, 
waaruit een gezamenlijke strevlng ont
staat, zijn de beginselen die aan de :Ilo
genaamde verzuiling ten grondF!ag lig
gen, Tegen die groepen uit ons volk ri.cht 
zich mevrouw Van Someren. En als ik 
dan noem sc!lool, krant en radio. zijn wij 
meteen in het klokhuis van d" verzui
ling terechtgekomen. Desondanl<~ is het 
niet de school.. .... 

Mevrouw v. Someren: Maar n is n'>g 
een openbare school. 

De heer Peters: Juist. Desondanks is 
het niet de school, die de toorn van me
vrouw Van Someren-Downer h('eft opge
wekt. Haar argum~nt zal waarschijnlijk 
ook zijn dat de school een verlengstuk is 
van de opvoeding in het gezin en :lus 
feitelijk van particuliere aard i:<, met 
voldoende keuze-mogelijkheid. 

Mevrouw Van Someren: Hel laatste 
inderdaad. 

De heer Peters: Juist. Vermoedelijk 
zal de laatste factor van keuzcnwgeliJlr. 
heid haar ook verzoenen met ons ver
zuilde krantenwezen. 

Mevrouw Van Someren: Het l;r:mtcn
wezen is niet aan de orde in verband 
met de verzuiling. Iedereen kan een 
krant uitgeven. maar niet iederc<'n kan 
uitzenden. 

De heer Peters: Is dat niet VC'rzuild? 
Mevrouw Van Someren: Dat is een :.:ij

pad en evenals het onderwijs !'en on
dellgdelijk argument. 

De heer Peters: In ieder gevai kan cle 
radio bij u geen genade vinden. 

Mevrouw Van Someren: De vr'rzuiling 
in de radio. 

De heer Peters: Natuurlijk ligt het an • 
ders bij de school dan bij de krant, dan 
b~i de radio en de televisie. HEt laat:<te 
medium wordt gekenmerkt door de be
perktheid zijner mogelijkheden. 

Mevrouw Van Someren: Dat i~< nu 
juist het verschil. 

De heer Peters maakte er op atten~ 
dat in het nieuwe ontwerp-omroC'pwet 
de toegang naar de microfoon voor bona
fide groepen wordt opengebroken. Een 
nation.ale omroep zou leiden tot vcrder
gaande overheidsbemoeiïng en hij k'm 
zich niet voorstellen dat de V.V.D. dat 
wil. 

Staatssecretaris SCHOLTEN 
... nader onderzoek . 

Wij wiilen een algemene omroep, 
waarin alle facetten van onze 

maatschappij tot gelding komen, ant
woordde mevrouw Van Someren. Dat is 
dan geen kleurloze éénpansmaaltijd. Ik 
kan mii niet voorstellen dat in een 
prachtige hotelkeuken, waar de beste 
koks van alle gevariëerde opleidingen 
werken. wli niet een voortreffelijk menu 
à Ia carte zouden kunnen krijgen. 

DP. heer Kieft: Dit kan niet und<.lt de 
basis daarvoor ontbreekt. 

Mevrouw Van Someren: De b:;sis? Als 
wij alle facetten tot gelding laten komen, 
waarom zou dan de basis ontbreken? Ik 
zie dat niet en daarom moet ik ook vol
strekt de beschuldiging afwijze•1 als zou 
ik het positieve christendom niet begrij
pen. Het is wat hoogmoedig dat l<' z"g. 
gen. 

Voor Jezus Christus waren de nwnsen 
gelijk en hadden gelijke rechten en in 
mijn ideale omroep is er plaats voor al
len. Mijn strijd tegen de zuilen b<'gint bij 
de achteruitstelJingo van bepaalde groe-

<Zie vervolg pag. '> 
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Lichtvaardige, onware l~ritiek 
• In 

(Van onze sociale medewerker) 

"De Gids", het orgaan van het (pro-
testants) Christelijk Nationaal 

Vakverbond in Nederland bevatte in zijn 
nummer van 28 november 1959 het vol
gende redactionele commentaar. 

.,Voorzitter van de commissie voor 
werknemersbelangen van de VVD, die 
zal onderzoeken of de oprichting van 
een verbond van werknemers op basis 
van de positie van de werknemer in het 
staatkundig bestel op liberale grondslag 
gewenst is en of die oprichting verwezen-

- lijkt zal kunnen worden, is het Tweede 
Kamerlid mr. J. C. Korver. 

"Bij het debat over de interpellatie
Suurhoff inzake de loonpolitiek heeft 
deze heer Corver een merkwaardige uit
lating gedaan. 

"Naar aanleiding van het wat wonder
lijke konijnenhok-voorbeeld van de heer 
Suurhoff, dat de regering twee konijnen: 
dat van de huurcompensatie en van de 
loonsverhoging in een hok wil stoppen en 
dat er daarom voor het laatste vrijwel 
geen plaats was, zei de heer Cot·ver, dat 
dit d:>~J ook maar klein moet blijven. 

"Dat belooft iets voor de behartiging 
van de werknemersbelangen". 

Dit is dan het redactionele commentaar 
dat we aantroffen in "De Gids" op de in
stelling van de commissie van de VVD. 
Het klinkt allerminst vriendelijk. Laten 
we het eens op zijn juistheid onderzoe
ken. Toen de heer D. W. Dettmeijer, al· 
gemeen secretaris van de VVD de com
missie installeerde heeft hij inderdaad 
iets gezegd over de vraag of een liberaal 
vakverbond mogelijk was. Dat is geen 
onbekende vraag. In België b.v. bestaat 
een liberaal vakverbond. 

De vakbeweging is in Nederland sterk 
verzuild naar levens- en wereldbeschou
wing. Te meer omdat de VVD de derde 
partij in grootte in ons land is geworden 
en aangenomen mag worden, dat ook 
vele arbeiders op haar hebben gestemd, 
is het op zichzelf toch wel begrijpelijk, 
dat een VVD-commissie werknemersbe
langen aan de kwestie van een liberaal 
vakverbond niet zo maar voorbij gaat. 
Maar het is niet meer dan een van de 
onderwerpen die zij in haar blikveld zal 
betrekken. Het is waarschijnlijk, de heer 
Dettmeijer liet dat toch wel blijken, niet 
het belangrijkste. Verzuiling is immers 
een zaak waarvoor de liberalen - we 
zouden zeggen van nature - niet veel 
voelen. 

Het gaat dan ook veel te ver de in
druk te vestigen, dat de commissie werk
nemersbelangen is ingesteld om te onder
zoeken of een liberaal vakverbond wen
selijk is. Wat dit betreft ziet dus de pen
voerder van het CNV de zaak beslist ver
keerd. 

Nu moet men wel bedenken, dat het 
CNV een werknemersvakorganisatie is 
en dus denkt in bepaalde categorieën. 
\Vanneer we letten op de toon van het 
commentaar die nogal onvriendelijk is, 
komt gemakkelijk de gedachte op, dat 
het CNV misschien een beetje bezorgd is 
vanwege de mogelijkheid, dat de instel
ling van een liberaal vakverbond haar 
wel eens leden zou kunnen kosten. Ten 
slotte hebben heel wat voormalige AR
en CR-stemmers de weg naar de VVD
lijsten gevonden, dus waarom zou het 
CNV ...... 

Maar zoals gezegd, het CNV ziet voor
alsnog spoken, hersenschimmen. Van 'n 
koersen naar een liberaal vakverbond is 
nog geen sprake. 

De konijntjes 
Punt twee van het commentaar is van 

heel wat ernstiger aard. Het is het ge
deelte van de directe aanval op ons Ka
merlid, de heer Corver, wie woorden in 

C. N. V. -orgaan 
de mond gelegd worden, waar geen 
werknemer enig vertrouwen in zou kun
nen stellen. 

Vooral die slotzin, ,dat belooft iets voor 
de behartiging van de werknemersbelan
gen" doet 't goed in dit verband. Slechts 
het bekende uitroepteken ontbreekt er 
aan. 

We hebben - heeft om~e schrijvende 
collega van ,.De Gids" dat ook gedaan? 
- er maar eens de Handeiingen op nage
slagen otn te zien, wat de heer Corver 
nu eigenlijk precies heeft gezegd. Welnu 
de uitdrukking aan de heer Corver toe
geschreven, dat er voor het konijn van de 
loonsverhoging vrijwel geen plaats was 
en dat het dan ook maar klein moest 
blijven, hebben we niet kunnen vinden. 

De heer Corver, in het debat rondom 
de interpellatie Suurhoff toch min of 
meer de woordvoerder van zijn fractie, 
heeft uiteengezet, dat de VVD de vrijere 
loonvorming toejuicht. De werknemers 
zouden naar evenredigheid in de verwor
ven welvaart meedelen, daar, waar pro
duktiviteitsverhoging en rentabiliteit dat 
zouden veroorloven. 

Verder zag de heer Corver de moge
lijkheid van een ruimere interne deni
vellering van de lonen, tot een betere 
beloning van bijzondere prestaties. Wel 
constateerde de heer Corver, dat het ex
periment wat het moment betreft niet 
gelukkig valt. Maar vrijwel iedereen 
heeft daar ook op gewezen.. De heer 
Corver wees op de schaarste op de ar
beidsmarkt, op de zoals de staatssecreta
ris heeft toegegeven, overcompensaties. 

De heer Corver zeide dan ook niet 
geheel gerust te zijn op de ontwikkeling. 
Het beeld van de konijntjes overnemend 
zeide hij toen: De dikte en de omvang 

van het ene konijn zijn al bekend. Is het 
nu niet verstandig van de regering, dat 

.zij nauwlettend toeziet op de omvang 
van het tweede konijn, opdat de beide 
dieren rustig samen bij elkaar kunnen 
worden ondergebracht? 

Dit is dus heel wat anders dan de uit
lating die het CNV weergeeft, dat er 
voor het tweede konijn volgens de heer 
Corver vrijwel geen plaats was en dat dit 
dan ook maar klein moet blijven. 

In het verdere betoog van de heer Cor
ver lezen we dan nog de bezorgdheid 
over de inflatiespiraal die ook ten nadele 
van de werknemers zou strekken e.d. Het 
zijn in de grond der zaak allemaal be
kende geluiden die ook herhaaldelijk in 
de kring van het CNV hebben geklonken. 

Vraagteken 
Het moet ons van het hart, dat we 

eigenlijk -niet goed begrijpen, wat de 
CNV-man kan hebben bewoger_l met zul
ke kwaadaardige praatjes aan te komen 
over de voorzitter van een liberale com
missie. Hebben de liberalen niet duide
lijk latf)n blijken, dat zij het experiment 
van de vrijere loonvorming willen steu
nen? Voor het CNV dan ook geen enkele 
reden een vijandige houding aan te ne
men. 

Gelet op de socialistische oppositie, me
nen we, dat het CNV toch eerder gesteld 
zal zijn op wat steun en sympathie van 
liberalen die deelnemen aan een regering, 
waarvan het CNV ook wel het een en 
ander verwacht. 

Is hier sprake van een wat ondoor
dacht, haastig geschreven commentaar? 
Mogelijk horen we daar dan nog iets 
van Maar wat we nu hebben gelezen, 
viel ons wel erg tegen. 

Bedenkingen tegen het ontwerp 
Prijzenwet 

Interessante "overdruk'' van de 
Prof. Teldersstichting 

De Professor Teldersstichting heeft onlangs in haar serie "overd•·ukken" een arti
kel, voorkomend in het Nederlands Juristenblad van 10 oktober j.I. over bovenge
noemd onderwerp en van de hand van mr. Somer opgenomen. 

Het ontwerp-wet, van de vorige regering overgenomen, komt in het kort erop neer, 
dat de minister feitelijk alle macht heeft. Wanneer hij dat in het algemeen belang 
(toch wel een zeer rekbaar en subjectief begrip) nodig acht, kan hij o.m. het aan
bieden, verkopen en verhuren tegen hogere prijs dan door hem aangegeven, verbie
len. Hij kan voorschriften geven betreffende het voeren van administ-ratie, etc. 

Voorschriften kunnen worden geg·even betreffende het bekendmaken van prijzen. 
()ntheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend en aan die ontheffingen 
kunnen voorschriften worden verbonden. 

Het is hier niet de plaats om uitvoerig 
op het gestelde (men leze de acht bladzij
den zelf) in te gaan, doch wel dient ge
zegd te worden, dat bij lezing een goed 
vaderlander de haren te berge rijzen. 

Het ontwerp-wet is één grote ontken
ning van een waarlijk democratisch be
stel. Aanbevelingen van de SER in die 
democratische richting gedaan, worden 
genegeerd. De opstellers van het ontwerp 
verwachten klaarblijkelijk veel oppositie, 
welke in de Memorie van Toelichting dan 
ook alle mogelijke bezwaren in een "cou
leur de rose" zien voorgesteld. Men stelt 
daarin hoe men in dit of dat geval de 
wet zal uitleggen (wees maar niet bang). 

Mr. Somer acht het gevaar niet denk
beeldig, dat de minister van Economische 
Zaken de zware procedures van de wet 
Economische Mededinging (waarin wel 
waarborgen zijn opgenomen) zal ontgaan 

door in plaats van die wet de Prijzenwet 
te hanteren. 

Alleen al het feit, dat het ontwerp Prij
zenwet aanleiding geeft tot dergelijke 
vermoedens, is een veroordeling van het 
ontwerp zelf en doet vrezen, dat ten 
departemente een onjuiste geest heerst, 
n.l. één, welke zich niet neerlegt bij het 
democratisch bestel, doch op welke ma
nier ook, hun haan koning willen doen 
kraaien. 

Mr. Somer kan niet aan de indruk ont
komen, dat met opzet de inhoud van 
het ontwerp beneden de maat is gehou
den, om later, door een beetje toegeven 
de tegenstand te verminderen en toch in 
hoofdzaak .,gelijk" te krijgen, Een weinig 
prijzenswaardige taktiek! 

De Teldersstichting heeft met het meer 
bekend maken van het artikel van mr. 
Somer een goed werk gedaan. 

OPMERKER 
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Copie voor dese rubriek te senden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
ltraat 16, Haarlem. 

Verkeer in bestuur en stad 

I n de vrouwengroep Gouda heeft 
een bestuurswijziging plaatsgehad. 

Roulering in een bestuur is een le
venswoorwaarde voor een vereniging, 
zei de aftredende presidente, mevr. 
F. T. van der Torren-Veendorp, die 
overigens niet alleen daarom aftrad, 
maar vooral om haar drukke werk
zaamheden voor Prov. Staten en Ge
meenteraad. Zij werd nu tot ere-pre
sidente benoemd; presidente werd 
mevr. L. Schilt-Jonker; le secreta
resse mevr. G. Schouten-Westerhout 
(in de plaats van mevr. Van der Want, 
die zich niet herkiesbaar had gesteld) 
en 2e secretaresse mevr. N. de Gruyl
Rietkerk; de dames Rodenburg en 
Houwing werden herkozen. 

De voorzitter van de JOVD kwam 
dank betuigen voor de stimulerende 
belangstelling, die steeds ondervonden 
was. 

Verder werd verteld van de Pieters
bergconferentie en de nieuwe presi
dente deed een dringend beroep op 
medewerking voor het Vluchtelingen
jaar. 

Het gemeenteraadslid mevr. J. P. v. 
Maeren-Kort besprak het basisplan 
voor de binnenstad, hetgeen uiteraard 
niet-Gouwenaren niet veel zegt, maar 
wat bij de Goudse dames een leven
dige gedachtewisseling veroorzaakte. 
Het was een bijzondere bijeenkomst, 
die langer dan gewöonlijk duurde. 

Belangstelling op en voor een 

eiland 

Ook in Oostvoorne werd de Pieters
bergconferentie besproken. Die 

conferenties geven altijd stof voor 
vrouwengroepen, dat hebben wij al 
meer gemerkt. Vandaar dat wij er dit 
keer eens een uitvoerig verslag van 
zullen geven. Dat is echter nog niet 
klaar, want het is een heel werk. 

Om van Oostcrbeek naar Oostvoor
ne terug te keren, mevr. Moll-Lips 
uit Schiedam gaf een bijzonder goede 
kijk op het leven in het algemeen op 
een heel ander eiland, nl. Nieuw-Gui
nea, een onderwerp, dat ons voor 
vrouwengroepen nieuw lijkt. 

Op een andere keer hield mevr. 
Bier-Reitsma, gemeenteraadslid uit 
Nieuwerkerk a/d IJsel, een lezing over 
de vrouw in de raad van een kleine 
gemeente. 

Beide middagen waren zeer inte
ressant en bijzonder gezellig, zo 
schrijft de secretaresse, mevr. A. C. 
Quartel-De Snoo, die er bij vertelt, 
nu het 60e lid• te hebben ingeschreven, 
dat is een verdubbeling sinds de op
richting nog geen jaar geleden. Gefe
liciteerd! 

Berlijn ~n het 

vluchtelingenvraagstuk 

D
aarover sprak in een drukbezochte 

bijeenkomst van de. Haagse 
vrouwengroep mevr. Smits-Witvliet 
uit Oegstgeest. Zoals reeds in het 
weekblad van 14 nov. jl. is vermeld, 
heeft mevr. Smits deelgenomen aan 
een reis naar Berlijn in het kader van 
de Verenigde Naties door bemidde
ling van de Europese Beweging in 
Nederland. 

Er werd een congres gehouden ter 
bestudering van het vluchtelingen
vraagstuk; het vraagstuk van de mil
joenen vluchtelingen uit de Oostzone 
en Oost-Berlijn. Voor al deze mensen 
zorgt de Westduitse Bondsrepubliek 
zelf. 

Spreekster gaf haar indrukken weer 
over de verschillen tussen West- en 
Oost-Berlijn aan de hand van dia's en 
foto's, die de Duitse ambassade voor 
deze Haagse bijeenkomst welwillend 
te beschikking had gesteld. 

J. H.S. 



VB.IJllEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (IJ) 

De zaak-Meuienbelt • Oordeel van overgrote meerderheid der 
Tweede Kamer: regering treft geen verwiit • Prof. Oud: politiek 
lichaam als de Kamer, moet geen rechter spelen • Nog steeds 
klacht mogeliik bii de gewone, onafhankeliike rechter • Yeelzii· 
dige activiteit van mei. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra. 

De overgrote meerderheid van de 
Tweed~ Kamer heeft zich vorige 

week verenigd met het oordeel van de 
vaste commissie voor Justitie en voor 
Volksgezondheid, die na door de regering 
verstrekte inlichtingen en raadpleging 
van de overgelegde stukken, tot de con
elusie zijn gekomen dat in ·de zaak-Meu
Ienbelt niet van enige tekortkoming aan 
lle zijde der regering is gebleken en dat 
voor enige ongerustheid geen aanleiding 
bestaat. 

Het debat is geëindigd met de dank 
van de Kamer aan de reg~ering voor :i~ 

verstrekte inlichtingen. 
Als woordvoerder van de meerde1·heid 

der commissie maakte prof. Oud er met 
nadruk op attent dat er geen sprake is 
dat de Kamer optreedt als rechter in een 
procedure tussen de Meulenbelts en de re
gering. Dat is een zaak van de gewone, 
onafhankelijke rechter. 

Het echtpaar Meulenbelt heeft nog 
steeds de gelegenheid zich te wenden tot 
de gewone rechter, maar die rechtsple· 
ging weigert het echtpaar in gang te stel
len. 

Het had prof. Oud in de hoogste mate 
verbaasd dat de Meulenbelts zich niet al 
lang met een strafklacht tot het Ge
rechtshof in Arnhem hebben gewend. Het 
echtpaar heeft daar geen vertrouwen in, 
maar als men meent niet in vertrouwen 
naar het gerechtshof te kunnen gaan, dan 
kan men wel een streep halen door de 
Nederlandse rechtstaat. 

* * * 

A lleen de heer Van Rijckevorsel 
(KVP) en de heer Van Dis (SGP) 

gaven blijk van een afwijkende mening. 
Een strafklacht van de Meulenbelts heeft 
volgens de heer Van Rijckevorsel geen 
zin omdat nooit is aan te tonen dat zij 
Wederrechtelijk van hun vrijheid zijn be
roofd. De heer Van Dis drong er op aan 
de Meulenbelts te horen. 

Prof. Oud zette uiteen dat de Kamer 
alleen heeft te beoordelen of de overheids
organen in hun optreden tel{ort zijn ge
schoten en of de regering had moeten in
grijpen. Volgens de gebruikelijke proce
dure worden dan inlichtingen gevraagd 
aan de regering. Deze waren voldoende 
om tot een oordeel te komen. 

Een nieuw feit na publikatie van het 
verslag van de commissies zou men kun
nen noemen het verzoek van de Meulen
belts om gehoord te worden. 

Daartoe vonden de commissies ge.en 
aanleiding omdat dan ook andere getuigen 

. gehoord zoud.en .moeten worden. Zij kun
nen echter niet onder ede worden ge
hoord en de verklaringen zouden dan 
toch weer in twijfel zijn getrokken. Er 
zou dus een speciale enquête moeten wor
den ingesteld om verhoren onder ede mo
~lijk te maken. 

Voor dit alles is echter volgens de gro-

ONDERBERG 

Mej. mr. TEN BROECKE HOEKSTRA 
... publiek misleid ... 

te meerderheid van de commissies geen 
aanleiding omdat de zaak volkomen dui
delijk uit de stukken naar voren is geko-
men. 

* * 

Het feit waar het om gaat is zeer ern
stig. Het echtpaar Meulenbelt zou 

op grond van artikel 14 van de krankzin
nigenwet onrechtmatig van zijn vrijheid 
zijn beroofd door samenspanning van me
dici, politie, ambtenaren, juistitie en mi
nisters. 

Als men van oordeel is dat er sprake is 
van onrechtmatige vrijheidsberoving, dan 
dient men degenen, die daaraan schuldig 
zijn, voor de rechter te brengen. Een po
litiek lichaam als de Tweede Kamer moet 
zich niet bemoeien met rechtspraak. 

Het geschrijf over de gespannen ver
houding tussen de heer Meulenbelt en dr. 
Arendsen Hein gaat buiten de zaak om. 
De vraag is alleen of het gedrag van het 
echtpaar Meulenbelt op 23 februari 1955 
in het politiebureau te Arnhem zo was, 
dat inbewaringstelling nodig was. Voor 
wie de stukken leest, is het volkomen dui
delijk dat maatregelen moesten worden 
genomen waardoor het echtpaar het poli
tiebureau zou verlaten. 

Zij zijn vervoerd naar een inrichting in 
Warnsveld. Het is onaannemelijk dat de 
psychiaters daar ook zouden hebben sa
mengespannen in een complot. De toe
stand van overspanning blijkt trouwens 
uit de eigen verklaringen van de heer 
Meulenbelt. Voor de leek is het duidelijk 
dat het echtpaar leed aan vervolgings
waan. 

Grog 1 gfas heet water 
t schep suiker 

1 schijf citroen • 1 flesJe Underbers · 
Importeur: Tony van Heeswijk • Roermond 

(Vervolg van pag. 2) 

pen en eindigt bij het einde van deze on
gelijkheid. Ik richt mij helemaal niet te. 
gen de groepen, maar ik richt mij tegen 
de ongelijkheid en het gemis aan kan
sen voor bepaalde groepen om hun 
woord te laten klinken. 

Wil de heer Van Thiel interrumperen? 

• • • 
De heer Van Thiel (K.V.P.): Ik wil

de opmerken dat het gee·.n aanval 
op de verzuiling is als u zegt, dat u zich 
richt tegen de ongelijkheid. 

Mevrouw Van Someren: Ja zeker, ik 
richt mij wel degelijk tegen de verzui-
ling ...... 

De heer Van Thiel: Dan is uw argu
ment verkeerd. 

Mevrouw Van Someren: ...... in die zin. 
dat bij de verzuiling. zoals wij deze thans 
kennen, bepaalde groepen aan het woord 
komen. 

De heer Van Thiel: Dit kan in het 
systeem van de verzuiling en in het r.y
steem van de niet-verzuiling. 

Mevrouw Van Someren: Dat kan bij de 
huidige verzuiling niet. 

De heer Van Thiel: U hebt tegen dE' 
verzuiling gesproken. 

:Mevrouw Van Someren: Ik wil een 

algemene omroep, waarbij iedere<''l aan 
het woord kan komen. 

De heer Van Thiel: Tegen dè verzui-
ling als beginsel. 

Mevrouw Van Someren: Natuurlijk. 
De heer Van Thiel: Dat is wat andfrs. 
Mevrouw Van Someren: Dat is nk·t 

wat anders. 
De heer Van Thiel: Natuurlijk. 
Mevrouw Van Someren: Natuurlijk 

niet. 
Onze woordvoerster eindigde met nog

eens te onderstrepen: wij zijn tegen óit 
systeem van verzuiling en wij zijn vóór 
een algemene omroep. waarin allo facet
ten tot gelding komen. 

Uit de interrupties van de heer Van 
Thiel bleek dat hi.i er geen bezwaar te
gen zou hebben als er nog wat zuilen in 
radio en televisie bijkomen. Want dan 
behouden de grote omroepverenigingen 
toch de . mogelijkheid van propaganda 
om aanhang te winnen. Een nationale 
omroep zou wel de verschillende facet
ten van ons volksleven tot gelding laten 
komen. maar zonder het karakter van 
propaganda. Maar juist die propaganda 
om aanhang te winnen willen de macht
hebbenden zich niet laten ontnemen. 

V. v.D. 

I n het stuk aan de Kamer van de 
raadsman van de Meulenbelts 

noemde prof. Oud het beledig.end dat de 
Kamer zich zou laten leiden door partij
politieke overwegingen. Het is een dwaze 
veronderstelling, want "alle" grote frac
ties, op een heel enkele uitzondering in 
hun midden na, zijn van oordeel dat de 
regering geen verwijt treft. 

De heer Van Doorn (KVP) betreurde 
het dat het echtpaar geluisterd heeft naar 
het advies van hun raadsman dat zij geen 
gunstig resultaat zouden bereiken via een 
normale procedure, maar alleen met 
handhaving van een sfeer van verdacht
making en wantrouwen. 

Namens de grootst mogelijke meerder
heid van de KVP-fractie verklaarde ·hij 
geen reden te hebben de regering verwij
ten te maken. De heer Lamberts legde 
een dergelijke verklaring af namens de 
gehele PvdA-fractie .en freule Wttewaal 
van Stoetwegen deed hetzelfde namens de 
CR-fractie. Ook de heer Versteeg (AR) 
onderstreepte dat de Kamer ge.en rechter
tje moet spelen als het echtpaar Meulen
belt zich niet tot de gewone rechter wenst 
te wenden. 

* * • 
I n het debat over de begroting van 

OKW heeft mevrouw Haya van So
Ineren-Downer nog gesproken over de 
plannen die er bestaan bij de Haagse Co
medie en de Nederlandse Comedie om 
minder te reizen en af te stappen van het 
doublure-systeem. 

De ongerustheid hierover in Nederland 
buiten het Westen kon zij zich zeer goed 
voorstellen, maar zij maakte er op attent 
dat er alleen sprake is van ,.minder" rei
zen. 

Het lijkt zo rechtvaardig, aldus me
vrouw Van Someren, te zeggen: u krijgt 
subsidie en dus moet u zoveel mensen 
bedienen. Dat klinkt theoretisch heel aar
dig, maar wat is de praktijk? De acteurs 
en actrices, die lange afstanden moeten 
afleggen, raken dodelijk vermoeid. Be
paalde stukken kunnen niet op de juiste 
wijze worden bezet omdat bepaalde ac
teurs net aan het doubleren zijn. 

De basisfout van ons toneelbestel is dat 
wordt uitgegaan van het reizen, van een 
doubluresysteem. Zou het niet juister zijn 
de toneelspreiding meer van de andere 
kant te benaderen, meer goede spreidings
gezelschappen te bevorderen? Het werk 
dat Ensemble en Theater doen, is voor
treffelijk. 

Staatssecretaris Scholten antwoordde 
dat de plannen nog zeer prematuur zijn. 
Het is op het ogenblik zo dat bepaalde 
plannen zijn ingediend, die ter bespreking 
zijn voorgelegd aan de Raad voor de 
Kunst. Er moet verder overleg worden 
gepleegd met de mede-subsidiënten, met 
de Televisiestichting en de Kamercom
missie. De zaak is nog in een zeer prema
tuur stadium. 

* * • 
Voorts heeft mevrouw Van Someren 

gevraagd of de staatssecretaris de 
ongeveer 15 proc. salarisachterstand van 
het Residentie Orkest ten opzichte van 
het Concertgebouworkest niet heel erg 
groot vindt. 

Het is niet alleen het Residentie Orke~t 
dat zich niet helemaal in de liefde van 
de overheid mag troosten. Dit geldt voor 
de musici in het algemeen. Het gaat hier 
net als bij de intellectuelen: er is weinig 
besef van de enorme studie die aan het 
werk voorafgaat, van de enorme kosten 
die verbonden zijn aan het aanschaffen 
van een goed muziekinstrument en van 
de intensiteit waarmee deze mensen moe
ten werken. 

Staatssecretaris Scholten verklaarde 
zich bereid na te gaan of het mogelijk is 
de verhouding tussen de orkesten in Den 
Haag en Amsterdam opnieuw te laten 
bekijken. 
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Onze geestverwante, mej. mr. J. J. 
Th. ten Broecke HoekHlra heeft 

attent gemaakt op de onbevredigende in
spectie van het schriftelijk onderwijs. 
Het Nederlandse publiek wordt de laatste 
jaren schromelijk misleid. 

Bepaalde, door de inspectil' schrifte
lijk onderwijs erkende instituten, werven 
cursisten aan door middel van cadeaus, 
waaronder bijvoorbeeld een lot voor een 
droomreis in een witte Cadillac met een 
chauffeur in livrei enz. 

Er worden in de advertenties verwach
tingen gewekt die onmogelijk te verwe
zenlijken zijn. Dit alles met dl' nadruk
kelijke vermelding: erkend door de In
spectie Schriftelijk Onderwijs met mede
werking van het Ministerie van Onder
wijs. 

Volkomen terecht overigens, daar het 
ministerie niet alleen de Inspectie Schrif
telijk Onderwijs jaarlijks met t 29.000.
subsidieert, maar ook reeds jaren geleden 
heeft toegestaan dat een erkende instel
ling deze aanduiding gebruikt. 

Een stapel bewijsmateriaal had onze 
geestverwante meegebracht ter overtui
ging dat zo spoedig mogelijk moet wor
den ingegrepen in het belang van de 
200.000 Nederlanders die jaarlijks van 
schriftelijke cursussen gebruik maken. 

Staatssecretaris Scholten antwoordde, 
dat de !.S.O. stappen overweegt tegen de 
bedoelde onderwijsinstellingen. F:r is ju
ridisch advies ingewonnen. Het bewijs
materiaal zou hij nader bestudNen. 

* 

Mej. Ten Broecke Hoekstra had ook 
gepleit voor de Academie voor 

Expressie door Woord en Gebaar. Ik 
hoop haar een kerstcadeau te kunnen 
geven in dit opzicht, antwoordde de 
sto.atssecreta~is. Ik zou haar wiJI(>n vra,
gen, gezien de banden die er tus~cn haar 
en genoemde academie enigermate schij
nen te zijn, te willen bevorderen dat de 
nieuwe begroting die terzake is opge
vraagd, zeer snel aan het departement 
wordt opgestuurd. 

Onze woordvoerster had zich voor deze 
begrotingsbehandeling op een breed ter
rein georiënteerd. Zij heeft aandacht ge
schonken aan het Nationaal Reizend Mu
seum voor Ouders en Opvoeders, aan 
monumentenzorg en natuurbescherming, 
aan het volksontwikkelingswerk in inter
naatsverband, aan het vormingswerk 
voor de leerplichtvrije jeugd enz. en bo
vendien aan het nijverheidsonderwijs in 
al zijn facetten. 

Zij maakte o.a. attent op het blijven 
voortbestaan van onbevredigende toe
standen, waardoor dank zij misleidende 
advertenties meisjes op een v.g.l.o.-school 
komen zonder aansluiting op verder vak
onderwijs. in plaats van op huishoud
scholen die deze aansluiting juist wel gf' . 
ven. 

Bovendien moeten we niet vergeten dat 
het v.g.l.o. zekere voordelen biedt, die 
het n.o. mist. Bij het n.o. moet nog altijd 
betaald worden voor de materialen bij 
koken en bakken, terwijl het v.g.l.o. alles 
gratis verstrekt. 

Aan de leerplicht wordt op de v.g.I.o.
scholen veel minder streng de hand ge
houden dan op de n.o.-scholen. Het is dan 
geen wonder dat menige moeder, die 
graag haar dochtertje bijvoorbeeld op 
maandag en vrijdag thuishoudt om te 
helpen, het v.g.l.o. verkiest boven de nij
verheidsschool. 

Op grond van de klachten moet wor
den betwijfeld of alle inspecteurs van het 
l.o. wel voldoende op de hoogte zijn van 
de mogelijkheden die het n.o. biedt. Ook 
hier ligt een taak voor het ministerie. 

V. v.D. 

l 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

UIT DE PARTIJ 
Ir. P. C. Tirion sprak te Haarlem 

Te Haarlem hield ir. P. C. Tirion, 
raadslid van de gemeente Bloemendaal, 
voor de afdelingen Haarlem, Bloemen
daal en Heemstede een lezing over het 
onderwerp: "Gedraagt de VVD zich als 
regeringspartij anders, dan als opposi
tie?" 

Spreker begon met de opmerking, dat 
na de laatste wereldoorlog de daadkracht 
van het sterk vernieuwde en uitgebreide 
bestuursapparaat op vele punten ontoe
reikend is gebleken. 

Wanneer hierin verbetering wordt ge
wenst, zal er in elk van onze drie be
stuursniveau's (Rijks-, Provinciaal- en 
Gemeentelijk), die alle steunen op de
zelfde vier peilers (kiezers, gekozenen, 
bestuur en ambtenaren) veel meer aan
dacht moeten worden geschonken aan 
de juiste instructie van het ambtenaren
korps, dat de ruggegraat van 't bestuurs
apparaat vormt. 

Het is zeer de vraag of wel in alle ge
ledingen van de democratie een duidelijk 
begrip bestaat omtrent die instelling, wel
ke de democratie het beste in stand kan 
houden en welke in het kort luidt: het 
algemeen belang dienen op zo economisch 
mogelijke wijze. 

Gaat de democratie van deze doelstel
ling uit, dan behoren in elk bestuursni
veau kiezers, gekozenen en bestuur, elk op 
hun plaats, hiervan duidelijk blijk te ge
ven. Dan kunnen daar, waar in het amb
tenarenkorps de juiste instelling en ge
zonde tradities niet aanwezig zijn, deze 
zo spoedig mogelijk ontstaan. 

Dit is te meer nodig, omdat het in 
onze ingewikkelde en gespecialiseerde 
maatschappij steeds meer gebruikelijk 
wordt, om adviezen te vragen over moei
lijke onderwerpen aan specialisten. Wan
neer dergelijke adviezen, of daarop geba
seerde ontwerp-verordeningen, aan de 
vertegenwoordigers ter goedkeuring wor
den voorgelegd, behoren de hieruit voort-
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vloeiende consequenties op andere gebie
den mede te zijn onderzocht en opgelost 
door het overheidsapparaat. 

De VVD, die geen binding heeft aan 
speciale bevolkingsgroepen kan zich volle
dig inzetten voor het algemeen belang 
en heeft, mede omdat vele van haar aan
hangers gewend zijn economisch te den
ken, in deze de belangrijkste taak. 

Spreker wekte alle VVD-ers op, hier
aan hun krachten te geven. 

Niimegen 
besprak defensieproblemen 

Voor de eerste maal in haar bestaan 
heeft de VVD-Nijmegen een militair spe
cialist uitgenodigd voor het verzorgen 
van een spreekbeurt. Dat gebeurde dezer 
dagen in de bovenzaal van Metropole, 
waar het lid van de Tweede Kamer, ge
neraal b.d. J. H. Couzy, zijn visie gaf 
op de defensie-situatie. 

De generaal vertelde hierbij over de 
ontwikkeling van de militaire strijdmach
ten van Nederland en de NAVO-partners. 
Interessant was zijn voordracht speciaal 
waar hij nader inging op het personeels
beleid dat in ons land wordt gevoerd ten 
opzichte van het beroepspersoneeL Spre
ker noemde de tot nu toe in opzicht ge
volgde gedragslijn "vijftig jaar ver
ouderd". 

Maandag 25 januari a.s. organiseert 
de afdeling Nijmegen een forumavond 
onder voorzitterschap van mr. S. WilJin
ge Gratama met als onderwerp: "Bezits
vorming, huurverhoging en gepremieerde 
spaarregeling." 

Drukbezochte vergadering van 
de Kamercentrale Dordrecht 
Op zaterdag 28 november hield de Ka

mercentrale Dordrecht haar jaarverga
dering in Atlanta te Rotterdam. Het is 
een uitstekende gedachte geweest van 
het bestuur om na het afhandelen van de 
huishoudelijke punten van de agenda een 
beschouwing over een actueel onderwerp 
te doen houden. 

Ditmaal sprak mr. W. J. Geertsema, 
lid van de Tweede Kamer, over "De 
VVD en het tegenwoordige regeringsbe-
leid". · 

Na een korte uiteenzetting over de tot
standkoming van het kabinet-De Quay 
en de plaats daarin van de VVD,· hield 
spreker een helder betoog over de diverse 
punten van het door de regering uitge
stippelde beleid en de houding daarbij 
van de VVD. 

Achtereenvolgens kwamen ter sprake: 
het huurbeleid, de bevordering van de 
decentralisatie, de autonomie van de ge
meenten, de belastingen, het loonbeleid, 
de woningbouw, het landbouwbeleid. 

Naar aanleiding hiervan werden vele 
vragen gesteld, terwijl nog weer nieuwe 
onderwerpen naar voren kwamen als de 
overheidspensioenen, de invaliditeitswet, 
de sporttoto, het artikel van prof. Witte
veen en het gedifferentieerde loonbeleid, 
burgemeesterssalarissen, de spaarrege
ling, waarbij ook nu weer bleek, dat in 
de VVD onder geestverwanten altijd ge
legenheid is voor een gedegen gedachten
wisseling. 

De Kamercentrale Dordrecht kan te
rugzien op een uitstekend geslaagde zeer 
druk bezochte ledenvergadering. 

MAHONIE 
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Vruchtbare discussie in 
Voorschoten 

De afdeling Voorschoten hield dezer 
dagen een drukbezochte ledenvergade
ring. 

De voorzitter, de heer A. Oosterbaan, 
heette de aanwezigen, in het bijzonder 
de nieuwe leden onder hen, hartelijk wel
kom. Hij kondigde een bijeenkomst aan 
van de JOVD in "Allemansgeest" op 18 
december a.s. 

Na afloop van het huishoudelijke ge
deelte wisselde de heer A. de Groot, ge
assisteerd door zijn mede-raadsleden, me
vrouw A. de Waal Malefijt-Spruijt en drs. 
M. C. Tideman, met de leden van ge
dachten over diverse onderwerpen, ver
band houdend met de gemeentebegroting 
1960. 

Spreker begon met het geven van een 
uiteenzetting over de procedure der be
gmtingsbehande!ing. Vervolgens werd 
gesproken over de thans in voorbereiding 
zijnde uitbreidingsplannen. Toen de Leid
se agglomeratie en de hiermede samen
hangende dreigende annexaties werden 
aangesneden, kwam het gesprek eerst 
goed los. 

Tenslotte werd nog druk gediscussieerd 
over verschillende subsidies, die de ge
meente verleent. Speciaal de schoolmelk
voorziening bracht vele tongen los. 

BETER TEN HALVE 
GEI(EERD DAN TEN 
HELE GEDWAALD 

Aan bovenstaand spreekwoord 
doet de beslissing denken 

van de minister van Justitie, mr. 
Beerman, om 't aanvankelijk spreek~ 
verbod dat hij de Portugese opposi~ 
tieleider Delgado in ons land had op~ 
gelegd, te herroepen. 

Gelukkig heeft de bewindsman in~ 
gezien, dat hij hij op de verkeerde 
weg was. En dat hij op de verkeerde 
weg was, enfin, we zullen na de uit
voerige reacties in de dagbladen. 
hierop niet dieper ingaan. , 

Ten slotte is ook een minister niets 
menselijks vreemd. En ieder mens 
maakt fouten. 

Wel heeft ons de argumentering 
van de minister verbaasd toen hij zijn 
aanvankelijk spreekverbod liet horen. 

Het broep op het feit, dat Portugal 

• 
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Motie bestuur 
Centrale Leiden 

Het bestuur van de Kamer-Cen
trale Leiden van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, in 
vergadering te Gouda bijeen, geeft 
ten aanzien van de indiening van 
het wetsontwerp tot wijziging der 
loterijwet als zijn mening te ken
~en, dat deze wijziging hem met 
ongerustheid vervult met name de 
begrenzing van de hoofdprijs in de 
voetbalpool. In vergelijking met de 
hoofdprijs der Staatsloterij vindt 
hij deze begrenzing discriminerend. 

Het bestuur acht de motivering 
van de beperkende bepalingen voor 
de sportprijsvragen zeer nadelig 
voor de sport, omdat deze inkom
sten gaat derven, welke dringend 
nodig zijn om de achterstand in de 
sportaccommodatie hier te lande in 
te halen. 

Het bestuur verzoekt de fractie 
van de V.V.D. in de Tweede Kamer 
met klem te pleiten voor verhoging 
van de hoofdprijs gelijk aan die 
van d~ Staatsloterij, dan wel deze 
hoofdprijs niet aan een maximum 
te binden. --------

een NAVO partner van Nederland 
is, en dat Lissabon ook al in Enge
land had geprotesteerd tegen het in 
het openbaar optreden van Delgado 
in Groot Britannië, was bepaald nog~ 
al gezocht en wat erger is, erg zwak. 

De uitspraak, dat het Nederlandse 
volk zich ook gekwetst voelde toen 
president Soekarno in de Verenigde 
Staten Nederland aanviel was he~ 
paald nog erger en in feite hoogst 
ongelukkig. 

Moge dit incident een lering zijn, 
dat wij niet te lichtvaardig ingrijpen 
als het gaat om het vrije woord. 

Laat de regering zich voorts hoe
den, in het internationale vlak te veel 
ogendienaar te zijn. Een wat flinkere 
houding van ons land in het interna~ 
tienale millieu zou waarlijk geen 
overbodige luxe zijn. 
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De woningnood zn ·de Sowjetunie 

Initiatiet van de bevolking geheel 
aan banden gelegd 

Een van de vele onderwerpen waaraan 
Chroesjtsjow gedurende de laatste jaren 
zijn aandacht heeft geschonken, is onge
twijfeld de organisatie van de bouwnij
verheid. 

Eén van de onderwerpen: het is be
kend dat hij verder bij voorkeur zijn me
ning kenbaar maakt op het gebied van de 
landbouw in al zijn facetten; in de aller
laatste tijd heeft hij ook het initiatief ge
nomen tot een reorganisatie van het on
derwijs. Aldus lazen wij in de N.R.C., 
waaraan wij deze beschouwing geheel 
ontlenen. 

Reeds in december 1954 wees Chroesj
tsjow in een rede op de noodzaak de 
bouw goedkoper te maken, te rationali
seren en industriële methoden bij het 
bouwen toe te passen. Hij was speciaal 
geporteerd voor het toepassen van ijzer
beton- en voorgespannen-betonconstruc
ties. 

Ook resoluties van partij en regering 
over verdere industralisatie van het 
bouwwezen (augustus 1955) en over "het 
vermijden van onnodige versieringen bij 
het projecteren en bouwen" (van novem
ber 1955) waren bedoeld om met de be
schikbare middelen een groter resultaat 
te bereiken, en vooral om de woningnood, 
die ronduit ontstellend was, enigszins te 
verlichten. 

Ondanks deze grote bemoeiingen met de 
bouwerij, en ondanks het feit dat inder
daad op zeer grote schaal woningen wer
den gebouwd, bleef het gewenste resultaat 
- een aanmerkelijke verbetering van de 
woningvoorraad - achterwege. 

Op 2 augustus 1957 werd dan ook ander
maal een grote resolutie bekendgemaakt 
over de ontwikkeling van de woning
bouw. Hierin werd gezegd dat alle krach
ten zouden worden ingespannen om bin
nen 10 à 12 jaar de woningnood op te 
heffen. 

De staat zou tot 1960 78 miljard roebel 
in de woningbouw investeren, wat moge
lijk gemaakt was, zo werd gezegd, door
dat de terugbetalingen van en de rente op 

. de staatsleningen onlangs waren afge-
schaft wat een grote besparing van de 
staatsuitgàven was geweest. 

In afwijking van de richtlijnen voor 
het zesde vijfjarenplan, zou niet 205, doch 
215 miljoen m 2 woningruimte worden 
gebouwd. Belangrijker dan deze kleine 
verhoging was echter de officiële steun 
die thans aan individuele bouwers ver
leend werd. 

Dit zijn groepen van arbeiders of em
ployés die, blijkbaar beseffende dat de 
staatswoningbouw niet efficiënt genoeg 
werkte, zich aaneensloten om met eigen 
werkkracht en met hulp van door hun 
ondernemingen gespaard materiaal, zelf 
aan het werk togen. 

Arbeiders in Gorki hadden het initia
tief tot deze methode van volksbouw ge
nomen, en op deze wijze in 1957 evenveel 
gebouwd als 60 pct. van de staatsbouw. 
Thans werd deze methode met alle mid
delen aangemoedigd, "het begin van een 
algemene volksbeweging" genoemd, en 
een "voorbeeld van hoog socialistisch be
wustzijn." 

Voortaan zou de staat speciale kredie-

r 
YIWBEJD 11 
DEMOCRATIE 

ffeekblad Y&D de VolkapareU "Yoor 
VriJheld en Demooratie 

Voorzitter Redactle-comm.: 
A. W. AbspoeL 
Redactie-secretaris: G. Stempher. 
Adres: Gooiergracht 163, tel. 02953 
-3563, Laren (N.H.). 
Admini-stratie: Postbus 43, Amers
foort, tel. 7144, 
Abonnementsprijs J 2.150 per kwar
taal, J 10.- per jaar. 
Voor het zenden van abonnements
en advertentlegelden: Postgiro no. 
245103, ten name van de Penning
meester van de Stichting ,.Vrijheid 
en Democratie" te Amersfoort. 
Losse nummers 20 cent. 
Voor advertenties wende rr..en sfcb 
tot de adminlstr•tie. 

ten aan deze individuele bouwers ter be
schikking stellen; ook konden bepaalde 
fabrieksfondsen voor de financiering 
worden gebruikt. Tot 1960 zou aldus 113 
miljoen m 2 woning worden gebouwd, te
gen 215 miljoen m2 door de staat; vooral 
in de niet-Russische republieken was de 
verhouding gunstig voor de particuliere 
bouw. 

Dogmatische problemen 
Het lag geheel in de lijn van de ver

wachting dat met deze methode spoedig 
goede resultaten zouden kunnen worden 
bereikt. Alleen was het natuurlijk wat 
vreemd dat de burgers thans zelf gingen 
doen wat de staat behoorde te doen, maar 
waartoe de staat blijkbaar niet bij machte 
was. 

Dogmatici moet dit wel gehinderd heb
ben. En inderdaad, enkele maanden la
ter, in een rede op een unie-vergadering 
van bouwers in april van dit jaar, be
schuldigde Chroesjtsjow de met de wo
ningbouw belaste personen ervan op 
"niet eerlijke wijze" de hun opgedragen 

taak te vervullen. Zij zouden staatsfond
sen, bestemd om staatsondernemingen te 
financieren hebben gebruikt om niet in 
het staatsplan als zodanig opgenomen ex
tra woningbouw te financieren. 

"Wij zijn voor het bouwen van wonin
gen via de methode van volksbouw", ver
klaarde hij, "maar binnen het kader van 
het wettelijk toegestane. Zij die zich 
schuldig maken aan het schenden van de 
staatsdiscipline, moeten worden gestraft." 

En voor deze volksbouw mochten naar 
zijn oordeel alleen overschotten en afval 
van andere (staats)-bouwwerken worden 
gebruikt of ter plaatse voorkomende 
bouwstoffen en uitschotten van die on
dernemingen wier arbeiders volgens de 
volksbouwmethode hun eigen huizen 
gingen bouwen. 

Deze rede werd met grote vertraging 
gepubliceerd, namelijk pas op 2 juli, en 
toen nog slechts in een krant: een teken 
dat geen communis opinio bestond over 
de denkbeelden die erin waren uiteenge
zet. Het is dan ook duidelijk dat met al 
deze restricties van de volksbouw niet 
veel meer terecht zou kunnen komen. 

van 

Partij 
Antirevolutionaire 

doet dutje 
Politielfe tinnegieterij van een bedenkelijk soort 

Het is ons opgevallen, dat vooral na de grote liberale verkiezingsoverwin
ning, het weekblad van de Antirevolutionaire partij "Nederlandse Gedach
ten", de VVD in toenemende mate onder schot neemt. 

Daar is uiteraard niets tegen. Er blijkt duidelijk uit, dat men ook in Antire
volutionaire kringen de sterk wassende invloed van het liberalisme 0nd2r het 
Nederlandse volk gaat vrezen. Deze onbehaaglijkheid manifesteert zich soms 
in nogal zure stukjes. Ook daartegen is natuurlijk weinig in te brengen, want 
ook het Antirevolutionaire vogeltje zingt zoals het gebekt is . 

Wat het blad Nederlandse Gedachten echter de vor;ge week debiteerde 
doet bepaald wel aan politieke tinnegieterij denken. 

Onder de titel "Leer en leven" schrijft het blad het navolgende: 

.,De 53 hoogleraren, waarouer ons blad de uorige week schreef, hebben de 
VVD aan het werk gezet. De liberalen hebben een vaste commissie uoor 
werknemersbelangen ingesteld. Haar taak is na te gaan of de oprichting uan 
een uerbond op liberale grondslag uan werknemers gewenst is. Dat is het 
goed recht uan die werknemers. Alleen de figuur uan de uroedurouw uan de 
a.s. (?) jongste vakcentrale verbaast ons. Het CNV is noch door de ARP. 
noch door de CHU gebakerd. De KAB evenmin door de toenmalige RK 
Staatspartij. En toch wordt de confessionelen steeds een vermaan tegen de 
.,verzuiling" uoorgehouden. Uitgerekend vooral door de liberalen! 

Wij wachten de ontwikkeling der dingen rustig af. Het ontstaan van een 
liberaal va!werbond geeft u en ons nochtans een goede gelegenheid het leven 
uan de zuilenbrekers aan hun leer te toetsen". 

Tot zover dan het Antirevolutionaire weekblad Nederlandse Gedachten. 
Wie ook maar iets van politiek afweet, moet na lezing van dit fraais wel 

tot de conclusie komen, dat óf het blad in een gezellige dut is gezakt ofwel, 
dat het met open ogen een politieke blunder slaat. 

Immers, de 53 hoogleraren met hun bekende brief hebben de VVD in het 
geheel niet aan het werk gezet. Reeds op de jaarlijkse algemene verQadering 
van de VVD die half april van dit jaar werd gehouden, kwam de Centrale 
Den Helder van de VVD met een voorstel een dergelijke commissie te be
noemen. En het is louter en alleen als uitvloeisel van dit voorstel, dat de 
commissie het levenslicht zag. De 53 hoogleraren hebben dus hiertoe aller
minst geïnspireerd. 

Het zou dus voor de redactie van Nederlandse Gedachten wel raadzaam 
zijn, zich eerst goed te oriënteren alvorens zij de pen op het papier zet om 
over zaken te schrijven, waarvan zij blijkbaar niet voldoende op de hoogte is. 

Dit dus was de feiten betreft. 
De rest van het betoog van Nederland se Gedachten doet in politieke zin 

ook nog al naïef aan en werkt bepaald als een boemerang. 
Het blad hanteert hier het begrip "verzuiling" zonder de wezenlijke bete

kenis ervan te doorgronden. Het heeft niet door, dat de wens van vele werk
nemers tot een niet verzuilde vakbeweging te geraken juist is geboren uit de 
wil zich TEGEN de verzuiling te keren. Immers, voor de niet-confessionele 
en de niet-socialistische werknemers is er geen keuze. 

Hij staat volkomen buiten het georganiseerd overleg. Zijf! ~tem is niet ver
tegenwoordigd in de S.E.R. Het zijn juist de katholieke, protestants-christe
lijke en socialistische zuilen weertegen hij zich keert. 

Maar dat alles is nog niet tot Nederlandse Gedachten doorgedrongen. 
Jammer, want hierdoor licht het zijn lezers onjuist in en dat blijft én journa
listiek én politiek gezien een kwalijke zaak. 

Twee dagen na de bekendmaking van 
deze rede verscheen dan oolc een mede
deling van de ministerraad over de or
ganisatie van woningbouwcoöperaties, 
waarbij de denkbeelden van Chroesj
tsjow in een wettelijke vorm waren ge
goten. Aldus werd de het vorig jaar met 
zoveel ophef aangekondigde methode om 
met hulp van door de staat verstrekte 
kredieten zelf een woning te kunnen 
bouwen, vrijwel geheel teniet gedaan. 

In de eerste plaats moesten namelijk 
dergelijke coöperaties worden opgericht 
op voorspraak van ondernemingen en fa
brieken (weliswaar op verzoek van be
langhebbenden) bij de plaatselijke saw
jets, en volgens besluit van de plaatse
lijke sowjets. Deze moet dus haar goed
keuring verlenen voor de oprichting van 
een· coöperatie; het betekent dat die on
der directe partijcontrole komt te staan. 

Bovendien moesten de leden van een 
coöperatie de gehèle bouwsom, vermin
derd met de waarde van de Ingebrachte 
eigen werkkracht, doch vermeerderd 
met de kosten van straataanleg, beplan
ting etc. storten, nog voor met de bouw 
een aanvang zou worden gemaakt. 

Ook werd niets medegedeeld over kre
dieten van de staat; integendeel, op deze 
wijze verschaffen de burgers aan de staat 
een krediet! 

Nog een resolutie 
Als laatste schakel in de keten van re

soluties en redevoeringen over het bouw
bedrijf, bespreken wij een op 5 oktober 
j.l gepubliceerde resolutie Hierin werd 
gezegd dat in de eerste acht maanden van 
1958 3 miljoen mz woningoppervlak meer 
was opgeleverd dan in de overeenkom
stige periode van 1957, doch dat de suc
cessen nog groter zouden zijn geweest als 
de opgenomen middelen niet aan mindez· 
essentiële zaken verspild waren, zoals aan 
dure administratieve gebouwen, sportpa
leizen, cultuurpaleizen, theaters, circus
sen, clubs, stadions, zwembaden, tentoon
stellingspaviljoens en departementale 
buitenhuizen(!). In de administratiege
bouwen zou verder de omvang van kabi
netten, ontvangst- en zittingszalen te 
groot zijn, en ten onrechte ingericht met 
duur meubilair, televisie- en radiotoe
stellen etc. 

Teneinde geld los te maken voor meer 
essentiële bouwwerken zoals scholen, 
ziekenhuizen en woningen, dienden de 
ministeries en republieken hun bouw
plannen te herzien en te vereenvoudigen. 
Het staatsplan en het staatsbouwbedrijf 
zouden op een en ander toezicht moeten 
oefenen. 

Maar hoe staat het met de successen 
waarvan werd gesproken? Zoals wij za
gen moest in 1957 47 miljoen m 2 worden 
opgeleverd, over de eerste acht maanden 
maakt dat dus 31.1 miljoen m 2• Voor 1958 
was vastgesteld 62 miljoen m 2 , over acht 
maanden dus 40,7 miljoen m 2 • Er was 3 
miljoen m 2 meer gebouwd, dus 34,3 mil
joen m 2• Dat betekent, dat 6,4 miljoen m' 
minder was gebouwd in de eerste acht 
maanden van 1958 dan wel was voorzien. 

Dit verklaart voor een deel de heftig
heid van de aanvallen die thans door de 
centrale autoriteiten worden ondernomen 
op de plaatselijke bureaucratie, die voor 
zichzelf dure gebouwen laat neerzetten 
voor werk en ontspanning. Zeker, de in
deling in sawnarehozen bergt de moge
lijkheid in zich plaatselijke groten te 
doen ontstaan, als alle bureaucraten met 
voorliefde voor monumentale gebouwen 
behept. 

Wij vragen ons echter wel af, of het 
systeem op zichzelf niet de schuld is van 
het mislukken vnn het woningbouwpro
gramma. De bevolking denkt er in ieder 
geval wel zo over: waarvandaan anders 
de ongetwijfeld onder druk toegestane 
mogelijkheid van zelf doen van augustus 
1957? Dit nu ware een uitweg geweest, 
maar zoals wij zagen is dit initiatief van 
de bevolking zozeer aan banden gelegd, 
dat het in feite onmogelijk is gemaakt. 

Volgens de zojuist bekendgemaakte 
stellingen van het zevenjarenplan-1959-
1965 moeten tot 1965 115 miljoen woningen 
worden gebouwd en door de kolchozen 
nog eens 7 miljoen stuks. Hierbij zal er
naar worden gestreefd, aldus de stellin
gen, ieder gezin een apart huis toe te 
wijzen, een zinsnede die op zichzelf reeds 
een indruk geeft vim de thans heersende 
woningnood. 
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Het roer moet om met 
onze emigratiepolitiek 

<Zie pag S} 

De betekenis van persoonlijke bezitsvorming 
voor een gezonde maatschappijstructuur 

Kan de minister bevroeden, wat het lid der 
Kamer, de heer Romme, kan hebben 

bedoeld met zijn opmerking tijdens de algeme
ne politieke beschouwingen: " Hier zien wij de
zelfde staatssecretaris, die wij reeds kenden uit 
zijn werk aan dit voorname probleem, maar 
die nu kennelijk in zijn politiek con amore, en 
niet van concessie na concessie, gedragen wordt 
door het gehele Kabinet"? 

Aldus kan men lezen in vraag 13 van het 
Voorlopig Verslag over de eerste paragraaf 
van afdeling II van de begroting van Algemene 
Zaken. 

Die paragraaf slaat op de bezitsvorming en 
de staatssecretaris, die hier bedoeld wordt, is, 
naar de lezer zal begrijpen, de heer Schmelzer. 

De lezer zal waarschijnlijk ook wel geen moei
te hebben met het probleem, wie deze vraag 
hebben gesteld. Daar lijkt ons geen twijfel aan: 
het zijn de socialisten, die kennelijk de schoen 
hebben aangetrokken, die hun paste. 

Volkomen begrijpelijk heeft minister De 
Quay, die de Memorie van Antwoord heeft on
dertekend, geantwoord van mening te zijn, dat 
het niet op zijn weg ligt, de bedoeling van de op
merking van één lid der Kamer ten behoeve 
van een of meer andere leden der Kamer te ver
duidelijken. 

De minister heeft daar echter een kostelijk 
zinnetje aan toegevoegd: "In verband hier
mede wil hij ook buiten beschouwing laten in 
hoeverre de gecritiseerde opmerking ruimte 
voor twijfel inzake de bedoeling daarvan laat". 

* .. 

Dat is inderdaad een kostelijk antwoord, 
want over de bedoeling van de uitlating 

van prof. Romroe kan, naar het ook ons voor
komt, geen goede verstaander in twijfel zijn. 

Het verschil tussen het vorige Kabinet, waar
in staatssecretaris Schmelzer zitting had (wij 
bedoelen het Kabinet-Drees) en het tegenwoor
dige is, dat er géén socialistische en wèl liberale 
ministers in zitting hebben. 

Tijdens het Kabinet met socialistische minis
ters konden heel bescheiden eerste pogingen 
om tot een algemeen bezitsvormingsbeleid te 
komen, slechts in een moeizame concessie-po
litiek tot stand komen. Thans geschiedt dat 
con amore, gedragen door het gehele Kabinet. 

In de begin november ingediende "Nota over 
de hoofdlijnen van het in de eerstkomende ja
ren te voeren beleid ter bevordering van de 

ATTENTIE!! ATTENTIE!! 

In verband met de feestdagen is onze 
radio-uitzending van vrijdag 25 decem
ber, verschoven naar 

DINSDAG 29 DECEMBER. 
Luistert dus dinsdag, 29 december a.s., 
over de zender Hilversum I ( 402 m l, 
van 19.30-19.40 uur, naar 

.,DE STEM VAN DE V.V.D." 

Spreker: Prof. mr. P. J. Oud. 

vorming van duurzaam persoonlijk bezit in 
brede kring", kan men o.a. lezen: 

"De betekenis van de bezitsvorming voor een 
gezonde maatschappijstructuur hangt ook sa
men met de grondslagen van onze volkshuis
houding. In een maatschappij, waarin de pro
duktiemiddelen voor een groot deel het eigen
dom zijn van instellingen en personen, die te 
zamen de particuliere sector vormen, moet het 
van groot belang worden geacht, dat zoveel 
mogelijk burgers, en niet in de laatste plaats 
zij, die door hun arbeidskracht met deze pro
duktiemiddelen zijn verbonden, daaraan kun
nen deelnemen. 

"Nog afgezien van de direct-positieve moge
lijkheden die hierboven zijn genoemd. voor de 
de betrokken personen, lijkt dit van belang voor 
het bereiken van evenwichtige maatschappelij
ke verhoudingen en voor het brede vertrouwen 
in en het behoud van het zo hoog te waarderen 
stelsel van de vrije ondernemingsgewijze pro
duktie zelf". 

Zou het mogelijk geweest zijn, ook onder het 
socialistisch bewind deze gezonde taal zo open
lijk neer te sèhrijven? 

.. * 

Tot de begrotingen, die de Tweede Kamer 
nog voor het Kerstrecès zal afhandelen, 

behoort ook die van Algemene Zaken en tegelijk 
daarmede zal ook de bovengenoemde bezitsvor
mingsnota in behandeling worden genomen. 

Hoewel verrassingen nooit zijn uitgesloten, 
doet de Kameragenda, zoals die op het ogenblik 

dat wij dit schrijven luidt, verwachten, dat het 
bezitsvormingsdebat pas in de eerste dagen van 
de nieuwe week aan de orde zal komen; de laat
ste dagen vóór het Kerstrecès dus. 

Ter introductie lijkt het ons nuttig, thans 
aandacht te wijden aan het "radiopraatje", dat 
ons Tweede-Kamerlid mr. W. J. Geert se ma 
op 27 november jl. in onze veertiendaagse uit
zending aan het onderwerp "Bezitsvorming" 
heeft gewijd. 

Als begripsbepaling van "bezitsvormingsbe
leid" gaf de heer Geertsema daarbij een om
schrijving, dat met bezitsvormingsbeleid wordt 
bedoeld een beleid van de overheid, dat erop 
gericht is, dat veel meer mensen dan vroeger 
zich een persoonlijk bezit van duurzame aard 
kunnen verwerven. 

* * • 

Het is in Nederland nog steeds zo, dat zeer 
veel mensen er maar moeilijk toe ko

men om niet al hun inkomsten op te maken, 
maar een deel daarvan opzij leggen en te be
waren voor later. Men mag dan inboedel, meu
bels e.d. hebben en velen zelfs een bedragje op 

(Vervolg op pag. 3) 

In verband met de naderende feestdagen 
zal ons blad a.s. zaterdag 26 december 
NIET VERSCIDJNEN. 

Het eerstvolgende nummer zult U om
streeks 2 januari weer ontvangen. 

JIJ Al~LEEN BENT ONZEDELIJK 



YBIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (I) 

Begroting van defensie in Tweede Kamer • Oordeel over het 
beleid opgeschort in afwachting van nieuwe defensienota • Motie 
van PvdA verworpen • Amerika meent, dat Europa thans zelf 
meer voor defensie kan betalen • Maidenspeech van luitenant· 
generaal J. H. Couzy • Waarde van de kriigsmacht staat of valt 
met doeltreffend personeelsbeleid. 

Op het defensiebeleid is de Tweede 
Kamer vorige week bij de behan

deling van de begroting niet diep inge
gaan omdat eerst de regeringsnota wordt 
afgewacht met de plannen voor het de
fe.n.siebeleid in de jaren 1961-1963. 

De regering heeft deze nota toegezegd 
in de eerste helft van het volgend jaar. 
In die nota zullen tevens de gegevens 
worden verstrekt over de mogelijkheden 
tot verkorting van de diensttijd. 

De P.v.d.A. heeft de regering in ge
breke gesteld omdat de verkorting van 
de diensttijd niet reeds 1 januari a.s. in
gaat. Aandringend op spoed. diende de 
heer De Kadt (P.v.d.A.) een motie in, 
w:1arin de regering wordt uitgenodigd <ie 
defensienota niet later dan in het ee,·ste 
kwartaal in te dienen. 

Minister Visser liet zich echter niet 
opjagen. Hij wil zich door een 

motie niet laten verleiden tot minder ge
degen werk. Daarvoor zijn het nationaal 
belang en de financiële consequenties 
veel te belangrijk. De diensttijdverlwr
ting is mede afhankelijk van salarisver. 
betering voor het beroepspersoneci, 
waarover hij in het begin van het •ml
gend jaar een beslissing hoopt te kun
nen nemen. 

Diensttijdvcr!wrting is alleen mogelijk 
indien meer beroepspersoneel kan wor
den aangetrokken. Daarvoor is nodig 
een verbetering van het salarispeil. De 
V.V.D. is reeds lang bereid deze cons<:!
quentie te trekken en zij heeft reeds 
meermalen in het parlement op verkor
ting van de diensttijd aangedrongen. 

De P.v.d.A. dingt met haar motie naar 
de volksgunst, ofschoon er uit de Kamer 
van verschillende kanten met nad).'Uk 
voor gewaarschuwd is dat de diensttijd
verkorting niet het voorwerp mag wor
den van een politiek spel, zoals in Be:
gië. 

Minister Visser. die vooral in zijn du
pliek op dreef kwam, toen hij losraakte 
van zijn papieren, deed de toezegging dat 
h~i de nota zo tijdig zal indienen dat 
daarmee. na een bespreking in de Ka
mer, rekening kan worden gehouden 'Jij 
de opstelling van de begroting voor 1961. 
Dat moet, want de plannen in de nota 
hebben betrekking op 1961 en de twee 
volgende jaren. 

Na de toezegging van de minister heeft 
de PvdA dinsdag j.l. haar motie ingetrok
ken. 

* * 

Mini.ster Visser is pas drie maand"n 
in functie. Hij was daardoor nog 

wat voorzichtig in zijn spreken, maar h'j 
maakte de indruk een intelligente kijk 
te hebben op het defensiebedrijf. 

In een pakkende beeldspraak zag hij 
oud-minister Staf als degene die in de 
loop der jaren een defensiefabriek heeft 
opgebouwd. die nu zo efficiënt mogelijk 
in bedrijf moet worden gehouden met 
aanpassingen in het vooruitzicht dat de 
grote geldschieter (Amerika) zich gelei
delijk uit het bedrijf zal terugtrekken. 

De Verenigde Staten blijven voorlopig 
tot aanvullende financiële steun bereid 
indien wij zelf redelijk bijdragen tot het 
behoefteplan van de N.A.V.O., maar zij 
verwachten wel dat de Europese bond
genoten meer en meer op eigen benen 
gaan staan. 

Minister Visser vond dat verlangen re
delijk, Europa is in economisch opzicht 
geen achtergebleven gebied en daarvan 
moeten w~i de consequentie aanvaarden. 
Het kabinet. heeft echter nog geen be
slissing genomen over verhoglng van da 
defensie-uitg-a ven. 

* * * 
yoor onze woordvoerder, luitenant-

generaal J. H. Couzy, was in z!jn 
maidenspeech het personeelsbeleid het 
belangrijkste onderdeel van het defensie
beleid. 

MINISTER VISSER 
• •. niet opjagen .•• 

wacht. Dat op dit gebied nog wel le':s 
ontbreekt. is duidelijk uit d2 reeds jarc'l. 
bestaande tekorten aan beroepspersoneel 
en de onvoldoende aanvulling. 

Het is een verdienste van het rapport
Van Voorst tot Voorst (over de dienst
tijclverkorting) nauwkeurige cijfers over 
deze tekorten te hebben verstrekt, waar
bij dan blijkt dat het verontrustend te
kort aan personeel bij de landmacht 5100 
bedraagt. 

De afgelopen jaren hebben duidelijk 
aangetoond dat het tot heden gevoerde 
personeelsbeleid onmogelijk tot een ver
dwijnen van de tekorten kan leiden, 
vooral ook omdat het zich nog steeds 
grondt op beginselen van 50 jaar gele
den, die thans als verouderd moeten 
worden aangemerkt en waarbij wordt g~
tracht de grote veranderingen, die zlch 
in en na de laatste oorlog hebben vol
trokken, op te vangen met inciden:els 
regelingen. 

* * * 

Reeds van oudsher is aanvaard, dat 
(gezien de onregelmatige dienst, 

extradiensten zonder extra vergoeding 
enz.) de militaire jaarwedde 10 procent 
hoger diende te zijn dan die van een 
overeenkomstige ambtelijke burgerfunc
tie. 

Bovendien kende men een extra belo
ning voor verworven extra bekwaam
heden door vastgestelde toelagen of zelfs 
afwijkende bezoldigingsschalen voor be
paalde categorieën. 

Reeds verscheidene jaren zijn al deze 

Superfosfaat 

ULTRA SUPER 

Mengmeststoffen 

A.S.F. KORRELS 

toelagen vervallen en is de bezoldiging 
in elke rang (onafhankelijk van wapen, 
dienstvak of te verrichten werkzaamhe
den) gelijk in hoogte. Die hoogte wordt 
uitsluitend bepaald door het aantal 
dienstjaren. 

Juist in de huidige krijgsmacht met 
haar ver doorgevoerde techniek en spe
cialisatie, bestaat zeer grote behoefte 
aan specialisten op schier elk gebied. 
Bovendien zijn na de oorlog de rangen in 
burgerfuncties verhoogd, hetgeen voor 
de rangen In militaire functies niet mo
gelijk is geweest. 

De verhoudingen zijn scheef getrok
ken, zelfs zodanig, dat burgerfunctiona
rissen onder militaire chefs een hogere 
jaarwedde ontvangen dan die chefs. 

De grootste belemmering voor vrijwil
lige dienstneming is echter niet gelegen 
in de materiële factoren, doch in de ach
teruitgang in maatschappelijke waarde
ring van het militaire beroep. Een ver
hoogde waardering zal een overwegende 
invloed uitoefenen op de animo voor aan
melding tot opleiding voor dit beroep. 

* * 

I n tegenstelling tot de maatschappij, 
die het kader verdeelt in drie cate

gor!een: lager, middelbaar en hoger, 
houdt men in het militaire nog steeds 
vast aan een vcrdeling in tweeën, nl. 
onderofficieren en officieren. Dit is nog 
gegrond op de gedachte van een homo
geen officierenkorps. een gedachte die 
door de ontwikkeling na de laatste oor
log tot een fictie is geworden. 

Door de overgang van reserve-officie
ren. al dan niet na een aanvullende op
leiding, de benoeming van officieren 
voor speciale diensten en het in groten 
getale toelaten van reserve-officieren tot 
een kort en lang verband, heeft het offi
cierenkorps een zeer heterogene samen
stelling gekregen. 

Nu deze scheiding zich in de praktijk 
dluidelijk heeft gemanifesteerd, kan het 
volgens de heer Couzy alleen van wijs 
beleid getuigen deze consequentie wel
bewust te aanvaarden, waarbij dan het 
lagere kader wordt gevormd door de 
onder-officieren, het middelbare door de 
sub-alterne officieren en het hogere door 
hoofd- en opper-officieren. 

* * * 

I n het verband van het bovenstaande 
drong de heer Couzy er op aan de 

opleiding aan de Koninklijke Militaire 
Academie aan te passen bij de moderne 
ontwikkeling: 

De huidige oorlogvoering en dus de 
krijgsmacht doen een zodanig beroep op 
het wetenschappelijk onderzoek, dat er 
bijna geen terrein meer is waarop zijn 
hulp niet wordt ingeroepen. Om deze 
hulp te kunnen inroepen, moeten de lei
dende officieren dezelfde taal kunnen 
spreken als de weienschappelijke onder
zoeker. 

De officier moet zich tegenover hem 
verstaanbaar kunnen maken en omge
keerd zijn denk_ en ui~drukkingswijze 
kunnen begrijpen. Dit zal alleen mogelijk 
zijn indien een voldoende wetenschappe
lijke ondergrond aanwezig is, die op de 
KMA dient te worden gelegd. 

Bij toepassing van het voorgaande zal 
de belangstelling voor toelating tot de 
KMA bij daarvoor geschikte en dus ge
wenste kandidaten belangrijk toenemen, 

Technisch Fosforzuur 
Dinatriumfosfaat 

Trinatriumfosfaat 

Kiezelfluornatrium 

Het personeelsbeleid, zei hij, bepaalt 
het moreel en het gehalte van het in de 
krijgsmacht dienend personeel. Staan 
deze op een hoog niveau, dan kan men 
vol vertrouwen hebben in de eventuele 
vervulling van hun onverhoopte taak. Al BAT R 0 S SUPER F 0 SF A AT FABRIEKEN N. V. 

Zijn zij aan de lage kant, dan kan ook 
van een materieel uitmuntend uitgeruDte 
krijgsmacht slechts weinig worden 1•m·-

MALIEBAAN 81 UTRECHT 

lt DECEMEBR 1968 - PAG. 2 

-·- -----
' ~s~Péf\;, 

(~ 
\ ('11:-,11\~)\l -

'-."_ ---~- .. ----

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPBN 

vooral ook wanneer dit instituut wordt 
gelijkgesteld met een hogeschool en aan 
de afgestudeerden de in 1955 geruisloos 
afgenomen onderwijsbevoegdlwid weer 
wordt toegekend. 

* * * 

Het middelbare kader, dus de subal
ternen zal moeten bestaan uit 

hen, die - afkomstig van de KMA - bin
nen tien jaar niet de hoofdofficiersrang 
hebben bereikt, reserve-officieren met 
kort en lang verband, maar vooral uit 
goede onder-officieren, die op aanzienlijk 
jongere leeftijd dan thans, na een gede
gen aanvullende opleiding de officiers
rang zullen kunnen bereiken. 

Wordt deze laatste mogelijkheid op 
ruime schaal geopend, dan zal daardoor 
de aanmelding voor opleiding tot onder
officier en het gehalte der aanmeldingen 
aanmerkelijk toenemen, waarna dan een 
geroutineerd middelbaar kader zal wor
den verkregen. 

Bij de onder-officieren moet de hoogste 
rang niet hoofdzakelijk worden verbon
den aan administratieve. functies, maar 
vooral worden bestemd voor leiders in 
de troep en werkplaatsen. 

Tussen de drie categorieën mag in geen 
geval een waterdichte afscheiding wor
den opgetrokken. Voor uitblinkers in el
ke categorie moet te allen tijde de moge
lijkheid blijven bestaan naar een vol
gende, hogere categorie, over te gaan. 

Onze woordvoerder was er zich van 
bewust dat zijn gedachten in verschei
dene oren nogal revolutionnair zullen klin
ken en dat een nadere uitwerking onge
twijfeld op bezwaren en moeilijkheden 
zal stuiten. Maar deze kunnen en moeten 
worden overwonnen, zo besloot hij, aan
gezien de waarde van de krijgsmacht 
staat of valt met een doeltreffend perso
neelsbeleid. 

* * * 

Aan de marine wijdde de heer G. 
Ritmeester weer een uitvoerige 

beschouwing. Hij vroeg ook bijzondere 
aandacht voor de verdediging van Nieuw
Guinea na de verklaring van Soekarno 
dat zijn volk moet zijn als een tijger. 

Een tijger is een verduiveld gevaarlijk 
dier. Het is merkwaardig vals. Zo'n tij
ger zal je nooit in je gezicht aanvallen, 
maar doet het altijd achter je rug. Hij 
slaat plotseling toe wanneer de gelegen
heid hem gunstig lijkt. Wees voorzichtig 
met een tijger. 

Indonesië heeft zo langzamerhand een 
niet onaardig vlootje bij elkaar gewerkt. 
Onze bondgenoten in de NATO zijn zo 
vriendelijk Indonesië te helpen. Het heeft 
op het ogenblik een luchtvloot van 160 
vliegtuigen. Daartegenover hebben wij in 
Nieuw-Guinea niet veel. 

In dit verband drong onze woordvoerder 
er op aan weer Papoea-bataljons in te 
stellen, die een belangrijke bijdrage zou
den kunnen leveren tot de beveiliging 
van Nieuw-Guinea. 

Minister Visser verklaarde daar erg 
veel voor te gevoelen, maar het kabinet 
moet er nog een beslissing over nemen. 

V. v.D. 

VAN ONZE LEESTAFEL 
,.Doorgaand Verkeer" door P. 
A. H. de Boer. Uitg. A. W, 
Sijthoff's Uitgeversmaatschappij 
NV, Leiden. f 1.40. 

.. Doorgaand verkeer" is de titel die de 
Leidse hoogleraar prof. dr. P. A. H. de 
Boer gaf aan een boekje waarin hij een 
vijftal voordrachten vergaarde, door hem 
voor de VPRO gehouden. Deze in bevatte
lijke taal geschreven toespraken ademen 
een zuivere vrijzinnige geest. Ze handelen 
over: "Heiligheid, recht liefde en 
Blijdschap en gaan uit van de gedachte, 
dat alle menselijk leven samenhangt met 
heilige geest, in ieder individueel bestaan 
zijn sporen drukkend. Van ieders eigen 
levensweg uit zijn er de "verbindingswe
gen" die tot de ander en tot het alles om
vattende leven leiden. De geleerde schrij
ver bedoelt niet anders dan een hand
reiking te bieden aan wie die verbin
dingswegen zoeken wil. Zijn boekje 
worde als zodanig door velen gelezen 
en dankbaar aanvaard! 

de R. 
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Het roer moet om met onze emigratiepolitiek 
Enige jaren geleden bevond ondergete

kende zich op een zakenreis te Rangoon 
in Burma. Ik werd opgebeld door de ver
tegenwoordiger van de KLM, dat het 
KLM-vliegtuig, è.at deelnam aan de race 
naar Melbourne, diezelfde avond een tus
senlanding zou maken op een plaatselijk 
vliegveld om benzine in te nemen. Het 
zou aardig voor mij zijn hierbij aanwezig 
te zijn, omdat dit vliegtuig tegelijk een 
groot aantal Nederlandse emigranten 
naar Australië vervoerde. Ik begaf mij 
naar het vligveld en na aankomst had ik 
gelegenheld een uurtje te praten met de 
jonge mensen, die zich aan het grote 
avontuur van de emigratie naar het verre 
land gewaagd hadden. Wat een prachtig 
mensenmateriaal was dit! Men kon zeg
gen, dat het beste en het energiekste deel 
van het Nederlandse volk onder deze 
mensen ruimschoots vertegenwoordigd 
was. De Nederlandse gemeenschap had 
·veel geld uitgegeven om de vliegreis voor 
deze mensen mogelijk te maken, voor

. schotten waren gegeven, leningen waren 
verstrekt en ook na aankomst in het be
loofde land zou de Nederlandse staat en 
Nederlandse organisaties een wakend oog 
over deze mensen houd.en. De vraag rees 
bij mij: waarvoor al dit geld om deze 
vom·treffelijke elementen voor de Neder
landse gemeenschap voor goed te verlie
zen? 

ders behoorden tot de beste emigranten, 
die naar Australië kwamen en werden 
zeer spoedig goede en nijvere Australiërs; 
maar voor de Nederlandse volksgemeen

. schap zijn zij reeds na één generatie ver
loren. De kin<~eren •en zeker de kleinkin
deren kennen de Nederlandse taal niet 
meer en alle banden met Nederland zijn 
verbroken. Dit is wel een geheel andere 
toestand dan bij Britse emigranten, die, 
zeg, naar Californië, Australië en Nieuw 
Zeeland emigreren. Zij blijven in het eigen 
taalgebied .en zij kunnen met vroegere 
émigrés tezamen de nationale traditie 
van thuis hooghouden. Als men zich op 
de Schotse nationale fMstdag in een van 
deze overzeese landen bevindt, zal men de 
parades kunnen zien van alle lieden van 
Schotse afkomst, die zich soms reeds vele 
generaties in deze landen bevinden. De 
oude nationale klederdracht wordt weer 
gedragen, de oude nationale liederen wor
den gezongen, de oude nationale dansen 
worden gedanst. Bij de Nederlanders is 
na enkele generaties hiervan niets meer 
over. 

taal gesproken wordt en waar de nationa
le tradities bewaard kunnen worden, voor 
onze gemeenschap in korte tijd verloren 
gaan • 

nieuwe omgeving; van hun standpunt uit 
misschien heel verstandig, maar een groot 
verlies voor Nederland. 

Het is heel prettig ont te horen van 
Australiërs, van Canadezen, van Argen
tijnen, wat een goede Australiërs, Cana
dezen etc. deze immigrerende Nederlan
ders snel worden, maar zou het niet veel 
beter zijn onder de tegenwoordige om
standigheden, als zij goede Nederlanders 
bleven? 

Hoe verbazend snel het verlies van de 
taal gaat, die toch het grote bindmiddel 
voor de nationale gemeenschap is en moet 
zijn, is mij gebleken, toen ik in de oor
logstijd in Noord Amerika Nederlanders 
voor de Nederlandse militaire dienst 
moest oproepen, die zich pas 10 tot 15 
jaar in Noord Amerika bevonden. Deze 
mensen, die over het algemeen van een
voudigen huize waren, en slechts de lage
re school in Nederland hadd·en doorlopen, 
konden zich na deze korte spanne tijds 
nog slechts met moeite in hun moedertaal 
uitdrukken. Zij hadden zich geheel aange
past en waren geheel opgegaan in hun 

Wij Liberalen wensen te bezuinigen op 
de Staatshuishouding. Laten wij uit de 
begroting de gelden ter bevordering van 
de emigratie schrappen! Er is hiermee 
geen Nederlands belang gemoeid; wij be
vorderen slechts een blijvend verlies voor 
onze volksgemeenschap. 

SIDNEY J. VAN DEN BERGH. 

Zij die de energie hebben en de vlijt om 
voldoende middelen te verzamelen en dan 
de ambitie koesteren om het avontuur te 
ondernemen en in vreemde landen een 
nieuw leven te beginnen, wij mogen ze 
geen stroobreed in de weg leggen, maar 
zonder enige twijfel verarmen wij de toch 
reeds .w kleine Nederlandse gemeenschap 
in de wereld door het bevorderen en ver
gemakkelijken met belangrijke middelen 
van de emigratie, die de beste krachten 
uit Nederland doet verdwijnen. 

N. V. A. Prins Th. zoons Aanneming MaatschappiJ 

SLIEDRECHT 
Telefoon 8 

* Bagger· en Havenwerken Onlangs bezocht ik een van onze fa
brieken en toen 't mij opviel, dat niet al
les zo vlot liep als het wel zou moeten, 
hoorde ik van de direktie, dat er tiental
·len arbeidsplaatsen onbezet moesten blij
ven wegens gebrek aan arbeidskrachten. 
Ik vroeg mij wederom af, waarom al die 
moeite en al dit geld om emigratie te be
vorderen, terwijl wij zo een tekort aan ar
beidskrachten hebben. 

Onlangs hoorde ik bij een gesprek met 
grote Amerikaanse industriëlen, die van 
plan waren een groot bedrijf binnen de 
EEG te stichten, dat men van Nederland 
had afgezien als vestigingsplaats, omdat 
men hier niet kon rekenen op voldoende 
arbeidskrachten. 

Men spreekt zo vaak van de gevaren 
van overbevolking, van de gevaren van 
grote werkloosheid. Hier in ons land, dat 
zo wonderlijk gunstig gelegen is en dat zo 
een belangrijke taak te vervullen heeft in 
het Europa van morgen, dreigt nog voor 
vele jaren eerder een tekort dan een te

. veel aan arbeidskrachten. Daarom zou ik 
onze vertegenwoordigers in de Tweede 
Kamer en elders willen suggereren- ont
·houdt Uw steun aan emigratiebevorde
ring; helpt niet mee om onze zo kleine 
gemeenschap te berov.en van haar beste 
krachten die, in teg.enstelling met de 
emigranten van de landen, die kunnen 
emigreren naar gebieden waar dezelfde 

Scheepswerf & Machinefabriel{ 

V.h. H. J. I{ 0 0 p M A N N. V. 

Enige tijd geleden sprak ik met een 
hoge Australische autoriteit over de emi
gratie uit Nederland. Zij stelde deze emi
gratie op zeer hoge prijs. De Nederlan-
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(Vervolg van pag. 1} bezitsvorming. Maar dan moet men ook kun- of niets gevoelt, uit de regering is verdwenen, 

de spaarbank, maar daar houdt het dan ook in 
àe meeste gevallen mee op. 

Het is, zo gaf de radiospreker toe, allemaal 
natuurlijk best te verklaren, maar de V.V.D. 
heeft zich afgevraagd - en anderen met haar 
- of aan deze toestand niet eens iets moest 
worden gedaan en zij heeft deze vraag zonder 
aarzelen bevestigend beantwoord. 

Lonen en andere arbeidsvoorwaarden zijn 
niet alleen verbeterd, maar er zijn ook - en de 
V.V.D. heeft daaraan van harte medegewerkt 
- allerlei sociale maatregelen, allerlei sociale 
zekerheden gekomen, waardoor men tegen de 
ernstigste risico's is beschermd. 

Het gebouw van de sociale zekerheden be
gint nu afgetimmerd te geraken. Aan de invali
diteitsverzekering moet nog het een en ander 
worden gedaan, maar dan zijn we toch een héél 
eind. 

En juist nu de zwaarste slagen aldus worden 
opgevangen, begint het zin te krijgen om er eens 
over te denken, een klein eigen bezit te vormen. 

De voordelen zijn - naar de tnening van de 
V.V.D. althans - duidelijk. 

,. . ,. 
Het hebben van enig bezit geeft de mens 

vrijheid van beweging. Hij is bijvoor
beeld gemakkelUker dan iemand, die niets ach
ter de hand heeft, in staat ontslag te nemen uit 
een betrekking, die hem niet aanstaat. Hij kan 
een cursus volgen, waardoor hij zijn positie 
verbeteren kan. Hij kan ook zijn kinderen iets 
laten leren, kortom: het hebben van enig bezit 
geeft de mens niet alleen vrijheid van bewe
ging, doch het verhoogt ook zijn gevoel van 
eigenwaarde; het geeft hem bovendien zelf
vertrouwen. 

In tegenstelling tot de Partij van de Arbeid 
die voorstander is van het vormen van een zo 
groot mogelijk staatsvermogen door zware be
lastingheffing en van het vormen van collec
tief bezit in de vorm van fondsen e.d., op de 
gelden waarvan men in bepaalde omstandighe
den aanspraak kan maken, staat de V.V.D. op 
het standpunt, dat iedereen in staat gesteld 
moet worden om zich op eigen kracht een eigen 
bescheiden bezit te verwerven. 

Daarvoor is in de allereerste plaats nodig: 
sparen. Zonder sparen komt niemand ooit tot 

n en sparen. maakt dat het gestelde doel gemakkelijker dan 
Er is dus nodig een loonpeil, dat de mensen vroeger kan worden bereikt. 

tot sparen in staat stelt. Verder moet het zo * ,. 
zijn, dat de overheid de belastingschroef niet te 
hard aandraait en tenslotte- een zeer belang
rijke zaak! - zal de overheid er haar uiterste 
best voor moeten doen, dat het geld niet in 
waarde daalt, want wanneer dat wèl het geval 
is, is er aan sparen ook weinig aardigheid. 

Dit laatste geldt overigens niet alleen voor 
hen, die loon of salaris genieten, maar zeker 
niet minder voor de zelfstandigen in de maat
schappij. 

Die zelfstandigen weten beter nog dan ande
ren, dat werkelijke mogelijkheden tot bezits
vorming voor hen een absolute voorwaarde 
vormen om in het leven vooruit te komen. 

* * • 

Wat kan nu het beste met bespaard geld 
worden gedaan? De zelfstandigen, als 

middenstanders, landbouwers, e.d. weten dat 
maar al te goed. Zij beleggen hun spaarpennin
gen in hun eigen ambacht of bedrijf. De loon
en salaristrekkenden zullen in de eerste plaats 
moeten zorgen voor een "appeltje voor de 
dorst", een bepaald bedrag, dat men apart legt 
voor kwade tijden. Het spaarbankboekje is wel 
de aangewezen bewaarplaats voor dergelijk 
geld. 

Is dat "appeltje voor de dorst" er, dan kan 
men denken aan een eigen huis, bij vele Neder
landers toch nog steeds een geliefkoosd bezit. 
Men kan denken aan lijfrente, aan levensver
zekeringen, maar onze radiowoordvoerder ves
tigde tevens de aandacht op de mogelijkheid 
van het verwerven van effecten, obligaties en 
aandelen in Nederlandse bedrijven. 

Vele mensen zullen aan dat idee nog wat moe
ten wennen, maar de V.V.D. gelooft, dat het 
goed zou zijn, als men eens voorzichtig die weg 
uit ging. 

Is op dit alles nu werkelijk enige kans? Mr. 
Geertsema liet er geen twijfel over bestaan: 
Het antwoord van de V. V.D. is, dat het één van 
de hoofdpunten van het regeringsbeleid zal 
moeten zijn, dit doel te bereiken. En ook hij 
vestigde er daarbij de aandacht van zijn luiste
raars op, dat het feit, dat de Partij van de Ar
beid, die voor individuele bezitsvorming weinig 

Onze woordvoerder had reeds gezegd, dat 
er een loonpeil zal moeten zijn, waarvan 

gespaard kan worden. Hij had ook duidelijk ge
steld, dat het noodzakelijk is, dat de regering 
de inkomstenbelasting niet te hoog opvoert en 
dat zij zorg draagt voor de waardevastheid van 
het geld. Maar de regering moet en wil, zo kon 
hij daaraan voegen, ook nog meer doen. 

Er bestaat al een Jeugdspaarwet, die jongere 
mensen, die een aantal jaren sparen, een belo
ning in de vorm van een premie uit de schat
kist geeft. Maar de regering wil zelfs nog ver
der gaan, zo staat er te lezen in de bezitsvor
mingsnota, welke zij begin vorige maand aan 
de Kamer toezond. Zij wil niet alleen de amb
tenaren, maar bovendien zelfs iedere meerder
jarige N ededander onder bepaalde voorwaar
den belonen, als hij geld weet te sparen. 

Mr. Geertsema zei daarover: Al is de V.V.D. 
er nu in beginsel niet zo'n groot voorstander 
van om "cadeautjes" te geven uit de schatkist, 
ik geloof, dat zij met dit plan wel zal kunnen 
meegaan, mits - precies als dat bij de alge
mene ouderdomsvoorziening en de algemene 
weduwen- en wezenvoorziening het geval is -
inderdaad iedere Nederlander ervan kan ·pro
fiteren. 

De V.V.D., zo kondigde hij aan, zal er echter 
stellig óók bij de regering op aandringen om 
eens ernstig te bekijken of het niet gewenst is 
te gelegenertijd belastingvrijstelling te geven 
aan hen, die door te sparen bewezen hebben, 
dat zij het nut van bezitsvorming inzien. 

De V.V.D. is ervan overtuigd, dat daarvan 
een grote propaganda voor het sparen zou uit
gaan. 

Aldus had de heer Geertsema in enkele mi
nuten getracht te schetsen, hoeveel belang de 
V.V.D. eraan hecht, dat brede lagen van ons 
volk in staat zullen zijn, zich enig bezit te vor
men en dat dit niet, zoals in het verleden, het 
voorrecht van enkelen zal blijven. 

Met hem mogen wij zeggen: De komende tijd 
zal leren of de regering erin zal slagen - met 
behulp natuurlijk ook van het bedrijfsleven
deze gedachte in werkelijkheid om te zetten. 

A.W. A. 
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Flitsen van Het Binnenhof (11) 
Handeling van de fiscus, in striid met de beginselen van be· 

hoorliik bestuur· Protest van mr. H. F. van Leeuwen heeft succes 
.. Onbevredigende belastingheffing van geruïneerde bedriiven in 
Indonesië • Weer een boze uitval van de fractieleider van de 
PvdA • Prof. Oud een leugenaar genoemd. 

Reeds meermalen heeft onze geest
verwant, mr. H. F. van Leeuwen, 

in de Tweede Kamer de aandacht ge
vestigd op de onbehaaglijke positie waar
in Nederlandse houders van Amerikaanse 
aandelen in ondernemingen, die herkapi
taliseren, fusioneren of liquideren, kun
nen geraken. 

Dit is een gevolg van de omstandigheid 
dat bepaalde wijzigingen in de structuur 
van vennootschappen, die volgens het 
Amerikaanse belastingrecht niet tot fis
cale consequenties leiden, hie1· te la, ,<]e 
ten gevolge hebben dat houders onue1· de 
inkomstenbelasting vallen. 

Vorige week heeft hij eindelijk een be
gin van succes geboekt met zijn p1·ob-est 
tegen incidentele. gevallen, waarin de fis
cus, volgens de terminologie van de admi
nistratieve rechtspraak, in strijd heeft 
gehandeld met de beginselen van behoor
lijk bestuur. 

* " " 
4 Is het meest frappante geval van 

..._'"\. onjuist optreden van de fiscus 
noemde de heer Van Leeuwen de fusie 
van de Mid-Continental Petroleum en de 
Sunray Oil Corporation. De aandeelhou
ders werden door de samensmelting niet 
~·ijker en niet armer. De waarde van het 
certificaat van 10 shares bleef vrijwel de
zelfde. Voor de vermogensbelasting moest 
op 2 januari 1955 aangegeven worden 
f 3762. 

In de aanschrijving aan de heren direc
teuren van 's Rijks belastingen van 1 no
vember 1956 werd bepaald dat tengevolge 
van ~eze merger een bedrag van f 3951,50 
als mkomsten moest worden gerekend. 
Met andere woorden: de inkomsten wer
den nog hoger gewaardeerd dan de 
waarde van het gehele stuk voor de ver
mogensbelasting. 

In matertèeJ opzicht is het steeds een 
odieuze zaak, dat men belastingplichtig 
w_ordt door een situatie, waaraan men 
mets kan doen en waardoor men niet rij
ker of armer wordt en die in het land 
van vestiging der betreff,ende maat
schappijen geen belastingplicht met zich 
brengt. 

Vandaar dat de fiscus hier tewer·k dient 
te gaan naar het beginsel "In dubiis, pro 
contribuabele". Dit beginsel is hier echter 
niet toegepast. Er is een exorbitante be

. lastingplicht geconstrueerd. 

* * * 

I n het onderhavige geval heeft het 
Haagse Hof zich niet met het stand

punt van de fiscus kunnen verenigen en 
deze vierkant in het ongelijk gesteld. Als 
gevolg van deze uitspraak heeft de staats
secretaris van Financiën bericht gestuurd 
aan de inspecties, waarbij werd voorge
schreven de lopende bezwaarschriften 
met inachtneming van het standpunt van 
het Haagse Hof af te doen, Op onherroe
pelijk vaststaande aanslagen mocht ech
ter niet worden teruggekomen. 

Het zijn op die manier de meest mee
gaanden en degenen die zich 't meest la
ten imponeren door de inspecteurs die 
het loodje leggen. Op zichzelf is dit ;eeds 
een onpleizierig aandoende discriminatie. 
Maar de staatssecretaris heeft het volle
dig in zijn macht in dit ,en dergelijke ge
vallen ambtshalve ontheffing te doen ver
lenen en op deze wijze de gelijke behande
ling van allen te bewerkstelligen. Hij 
heeft dit niet gedaan. 

Naar mijn opvatting, aldus mr. Van 
Leeuw~n, is hier gehandeld in strijd met 
d.e begn~selen van behoorlijk bestuur. De 
f1scus dl,ent er op bedacht te zijn te ver
mijden dat door het nodeloos aannemen 
van een houding, die voor alle betrokke
nen stuitend is, de anti-fiscale sentimen
ten worden aangewakkerd. 

Er zouden meer voorbeelden te noemen 
zijn. Ten opzichte van de consolidatie van 
de Remington Rand Inc. en de Sperry 
Corporatien ligt de zaak analoog. 

* * * 
staatssecretaris Van den Berge erken-

de dat de split-ups, de mergers en 
alle andere handelingen van Amerikaan
se naamloze vennootschappen, die grote 
gevolgen kunnen hebben voor de be
Iastingheffing van de Nederlandse aan
deelhouders, een heel moeilijk en verve
lend punt zijn. 

Voor een normale aandeelhouder staan 
de feiten niet vast. Hij kan niet achter
halen wat er eigenlijk in Amerika is ge
beurd en er de ware betekenis van door
zien. In Amerika houdt men natuurlijk 
geen rekening met de belastingheffing 

Staatssecretaris VAN DEN BERGE 

... erkenning ... 

ten laste van aandeelhouders in Neder
land. 

Als ik nu in aanmerking neem, aldus 
de staatssecretaris, dat het hier bij de 
merger van de Mid Continental Oil over 
een zeer groot bedrag gaat, hetwelk de 
waarde van de aandelen zelf benadert, 
dan ben ik toch wel bereid om in dit zeer 
uitzonderlijke geval, waarin een geheel 
complex van bijzondere factoren een rol 
speelt, nader te overwegen of hier niet op 
de vaste regel een uitzondering kan wor
den gemaakt. 

In zijn repliek maakte de heer Van 
Leeuwen er nog op attent dat de zaak 
niet voor de Hoge Raad is geweest. Het 
is hier een lagere instantie geweest, die 
de ogen van Financiën er voor heeft ge
opend dat de oorspronkelijke beslissing 
toch niet juist is geweest. Het betreft hier 
dus niet een geval dat de hoogste recht
spraak "om" is en dat men in zo'n geval 
niet kan terugkomen op oude beslissin-
gen. 

* * * 

Het is nu al weer twee jaar geleden 
dat het drama der uitstoting van 

Nederlanders in Indonesië in zijn laatste 
bedrijf zich voltrok, als gevolg waarvan 
in een eerlijk opgemaakte balans aan be
zit in Indonesië in feite geen waarde meer 
kon worden toegekend. 

De vermindering van de waarde, toe te 
kennen aan het bezit, voltrok zich gelei
delijk van 1949 af. In 1958 was deze waar
de tot het nulpunt gedaald. In deze zelfde 
periode verloor ook de roepiah bijna ge
heel haar waarde. In 1949 was die nog 
gelijk aan de Nederlandse gulden. 

Uitgaande van deze omstandigheden 
leek mr. Van Leeuwen het standpunt, dat 
de fiscus behoort in te nemen, gemakke
lijk te bepalen. De jaren 1950-1958 dienen, 
voorzover de belanghebbenden de wens 
daartoe te kennen geven, als een geheel 
te worden beschouwd, zodat in die perio
de algehele afschrijving van Indonesische 
belangen ten laste van de Nederlandse 
winst moet kunnen geschieden. 

Indien men bij Financiën dit eenvoudi
ge principe had gevolgd, had de zaak al 
lang in kannen en kruiken kunnen zijn. 
Ik vrees echter, zei onze woordvoerder, 
dat men zich uitput in het vinden van 
spitsvondige systemen, waardoor van de 
zwaar benadeelden nog zoveei mogelijk 
zal kunnen worden geplukt. 

Doch ook de fiscus moet zich realiser·en 
dat hier miljarden verliezen zijn geleden, 
verliezen die een veelvoud bedragen van 
hetgeen in fiscale balansen tot uitdruk
king komt. Hierbij vergeleken vallen de 
geldelijke consequenties van een zekere 
fiscale soepelheid geheel in het niet. Snel
le beslissingen van de fiscus zijn nodig, 
opdat de belanghebbenden daarmee re
kening kunnen houden voor het beramen 

ONDERBERG 

van een nieuwe aanpak met de overgeble
ven middelen. 

* * * 
Äctaatssecretaris van den Berge ant
~ woordde dat de zaak niet zo een

voudig is. De positie van de ondernemin· 
gen is zeer verschiUend. De belangheb
benden vragen zelfs terug te komen op 
punten die reeds door de rechter zijn uit
gemaakt. 

Er zijn besprekingen met de belangheb
benden geweest ,en in oktober is reeds e,en 
suggestie ter tafel gelegd, waaromtrent 
op het ogenblik nog naar een reactie 
wordt uitgekeken. 

Mr. Van Leeuwen repliceerde dat hij 
goede redenen had om aan te nemen dat 
de voorstellen van Financiën zo weinig 
bevredigend zijn, dat zij eigenlijk zo zijn 
dat men zou moeten zeggen: dan kun je 
beter helemaal niets doen, laten wij ons 
dan maar houden aan de bepalingen van 
de wet. 

Principieel moeten wij toch inzien dat 
hier e'en verlies is geleden. Dit heeft zich 
voltrokken tussen eind 1949 en eind 1957. 
Dat is één periode, die als een geheel 
moet worden genomen. Het is redelijk dat 
men althans de keuze moet geven aan de 
betrokkenen die periode als één geheel 
te bezien. Er wordt zo bijster weinig ver" 
langd als men deze vraag stelt. 

Ten slotte verklaarde de staatssecreta
ris de beschouwingen van de heer Van 
Leeuwen, die uitvoeriger waren dan hier 
weergegeven, nogeens te zullen overwe· 
gen voordat een beslissing in deze zaak 
wordt genomen. 

* * * 

Wij leven in een land waar in verge
lijking met ander~ landen de al

lerhoogste belasting worden geheven en 
waar de belastingmaatregelen zeer ri
gide worden toegepast. Wij moeten ons 
nu echter wat gaan inleven in een Eu
ropees milieu en in dit milieu zijn de 
ideeën over de belastingen bepaald an
ders dan bij ons. 

Er zal een grotere soepelheid, een gro
tere welwillendheid en een grotere men
selijkheid van de fiscus nodig zijn, be
toogde de heer Van Leeuwen, die overi
gens die andere ideeën niet onverdeeld 
kon bewonderen, maar het feit onder 
ogen zag dat wij nu eenmaal in die com
binatie zitten. 

Hij pleitte er ook voor dat aan de 
categorie van handeldrijvende en am
bachtelijke middenstand en aan uitoefe
naren van vrije beroepen niet al te rigide 
eisen ten opzichte van de boekhouding 
worden gesteld. 

Staatssecretaris Van den Berge betwij
felde of wij naar Nederlandse opvattin· 
gen zoveel zouden kunnen leren van de 
uitvoering van de belastingwetten in an
dere landen. Wanneer in ons land een be
lastingwet is aangenomen, moet zij wor
den uitgevoerd, zij het redelijk, mense
lijk en soepel. In dat opzicht hebben wij 
niet te leren van de EEG-landen. 

Tegenover de middenstand wordt soe
pelheid betracht. Een zeer primitieve 
boekhouding is, mits zij regelmatig is, 
ook voldoende. 

* * * 

I n de bijzondere commissie tot wijzi
. ging van de loterijwet (voetbalto

to) heeft de voorzitter vorige week be.
noemd de ileren Sch2ps, Nederhorst, 
v. d. Tempel, Peschar (allen PvdA), Van 
Doorn, Lucas, De Vreeze, Kleisterlee (al
len KVP), Couzy en Geertsema (beid.en 
VVD), Meulink (AR) en Diepenhorst 
<CH). 

Tegen de benoeming protesteerde 
de fractieleider van de PvdA, mr. Bur
gel", omdat hij o.a. de niet benoemde he
ren Vrolijk en Kleijwegt had voorgedra
gen. 

Voorzitter Kortenhorst verklaarde dat 
de twee PvdA-leden evenals andere le
den van de Kamer, zitting hebben gehad 
in de commissie-Wiarda, die aan de re
gering advies heeft uitgebracht over de 
voetbaltoto. 

Nu is een vrijwel vaste regel, zei dr. 
Kortenhorst, dat in Kamercommissies 
geen leden worden benoemd die zitting 
hebben gehad in adviescommissies. In dit 
geval, nu het een zaak is die het Neder
landse volk beweegt in de diepste roer
selen van beginsel, leek het mij gewenst 
de Kamer te laten voorlichten door le
den die hun mening niet van tevoren 
reeds hadden vastgelegd in de commissie-

Grog 1 glas heet water 
1 schep suiker 

I schijf citroen 
1 flesJe Underberg 

lmp: Tony van Heeswijk • Roermond 
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Wiarda. De grootste mogelijke meerder
heid van het seniorenconvent was het 
daarmee eens. 

* * * 

Wanneer uit zorg voor het tot hun 
recht komen van beginselen men

sen worden uitgesloten die de PvdA-frac
tie juist wel het meest geschikt acht, dan 
kan ik mij met dat beleid niet vereni
gen, antwoordde mr. Burger. 

Wanneer men bij de KVP de heer Blais
se uit een commissie wil hebben, is dat 
een zaak van de KVP zelf. De regel, die 
de voorzitter heeft geïntroduceerd, heeft 
nooit algemeen gegolden, betoogde de 
voorzitter van de PvdA-fractie. De min 
of meer onverhoedse gang van zaken ver
oordeelde hij. 

Prof. Oud begreep het optreden van 
de heer Burger niet. Hij begreep wel 
het verlangen naar een andere samen
stelling van de commissie. In het se
niorenconvent waren allen, met uitzon
dering van de heer Burger, van oordeel 
dat het juister was geen leden van de 
commissie Wiarda in de bijzondere com
missie te benoemen. 

Ik heb toen uit de bespreidagen in het 
seniorenconvent de indruk gekregen, zei 
prof. Oud, dat de heer Burger tenslotte 
bereid was zich bij de opinie van de 
meerderheid neer te leggen. 

De heer Burger (opgewonden): Ik vind 
het een schande dat u dat durft te be
weren. 

Prof. Oud: Ik zeg alleen dat ik die in
druk heb gekregen. 

De heer Burger (rood aanlopend): Nee, 
die indruk kunt u niet hebben. Dat be-

M1". H. F. VAN LEEUWEN 

onjuist opt1"eden van de fiscus 

staat niet. Dat is gelogen. <Die laatste 
uitroep heeft de voorzitter uit de Han
delingen geschrapt). 

Prof. Oud: Ik heb gezegd dat ik de in
druk heb gekregen en dat houd ik vol. 
Maar goed, dan had de heer Burger hier 
het voorstel moeten doen anders te be
sluiten. Niets zou de heer Burger hebben 
belet een principiële uitspraak van de 
Kamer te vragen. 

De heer Burger: Ik wil niet worden 
overrompeld met principiële uitspraken 
over allerlei dingen die nooit hebben 
gegolden. 

Prof Oud: Ik moet er bepaald toch 
tegen opkomen dat de heer Burger 
hier zou zijn overrompeld. De zaak is 
in het seniorenconvent uitvoerig bespro
ken. 

Prof. Romme (KVP) moest eerlijk zeg
gen dezelfde indruk te hebben gehad als 
prof. Oud. Hij was het met de voorzitter 
eens omdat ontaarding van de Kamer 
dreigt in specialistenclubs. Nu is ver
zekerd dat nog een betrekkelijk groot 
aantal andere leden dan de specialisten 
zich zeer actief en persoonlijk met de 
voetbaltoto bezig zullen houden. De sa
menstelling van de commissie is niet 
veranderd. V.v. D. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Mr. H. van Riel 
sprak te VVassenaar over 

buitenlands beleid 
Voor een vrij groot aantal leden van de 

afdeling Wassenaar heeft mr. H. van Riel, 
een interessante beschouwing gehouden 
over "Nederlands buitenlands beleid in 
verleden en heden". 

Na een inleidend woord door de afde
lingsvoorzitter, dr. J. N. van den Houten 
begon mr. van Riel met, een historische 
beschouwing over het buitenlands beleid, 
dat Nederland gevoerd heeft sedert on
geveer 1600. In deze ruim drie eeuwen is 
de machtspositie van Nederland, die tot 
dan toe aanzienlijk was, steeds minder 
geworden. Dat is te verklaren door de 
verandering in het karakter van het oor
logsschip. In de tijd, dat er betrekkelijk 
weinig verschil was tussen een oorlogs
schip en een koopvaardijschip, kon een 
land als Nederland, dat beschikte over 
houtvoorraden, scheepswerven en varend 
personeel en bovendien over voldoende 
contanten om huursoldaten te betalen, 
een aanzienlijke macht op de been bren
gen. Naarmate de techniek voortschreed, 
de bouw van oorlogsschepen een aparte 
wetenschap werd en het onderhouden van 
een oorlogsvloot dus meer en meer een 
geldvraag werd, terwijl bovendien in het 
Nederlandse binnenland weinig bereid
heid gevonden werd tot het brengen van 
offers voor een vloot, nam de omvang 
van het Nederlandse machtsapparaat af. 

De geringe bereidheid om gelden te 
voteren voor een strijdmacht, is in Ne
derland door de eeuwen heen, tot 1940 
toe kenmerkend geweest. Zo heeft ook 
altijd het ideeële element een rol ge
speeld. Is het nu de tegenstelling met de 
Russen of de controverse rond Neder
lands-Indië, die onze houding ten aan
zien van de buitenlandse politiek mede 
bepaalt, in de tijd van de Republiek was 
er de tegenstelling tussen protestantisme 
en rooms-katholicisme, die onze houding 
ten opzichte van Engeland en van 
Frankrijk mede bepaalde. 

Nederland, dat steeds minder in staat 
was met de wapens invloed uit te oefenen, 
greep naar juridische, volkenrechtelijke 
wapens om mee te laveren. Als voorbeeld 
noemde spr. de Nederlandse houding tij
dens de Russische-Japanse oorlog in 
1904/1905, toen er een volkenrechtelijke 
strijd gevoerd werd over het probleem 
van de bevoorrading van oorlogsschepen 
met steenkool, terwijl niet werd nagelaten 
in Amerika en Engeland de publieke opi
nie gunstig voor het Nederlandse stand
punt te beïnvloeden. 

De neutraliteitspolitiek, die Nederland 
steeds is blijven voeren en die erop ge
richt was ons land buiten conflicten te 
houden, mag men niet veroordelen als 
zwakheid, maar is een wijs beleid, dat 
getuigt van een juist inzicht in de positie 
die ons land in West-Europa inneemt. 

De huidige Nederlandse buitenlandse 
politiek speelt zich in een klein vlak af, 
maar is in veel opzichten veel belang
rijker dan de buitenlandse politiek van 
voor 1940. Niet wat tussen Nederland en 
Amerika besproken wordt is belangrijk, 
maar wel hoe de positie van ons land zal 
zijn in de Europese Economische Ge
meenschap. 

Het gemanoeuvreer binnen het raam 
van deze E.KG. is beslissend voor de 
toekomst van Nederland. Dit is geen 
kwestie van grote politieke visies op de 
toekomst van de wereld, maar van be
slissingen over allerlei kleine details. 
Waar het om gaat is net niet het kritieke 
punt te overschrijden, waarop de E.E.G. 
uit elkaar valt. Er moet een volmaakt 
realistische politiek gevoerd worden, af
gewezen worden wat voor ons land niet 
aanvaardbaar is en geaccepteerd wat wel 
acceptabel is, aldus de heer van Riel. 

Na de pauze was er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 
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Liberale visie op het landhouwbeleid 

Ir. Oldenbanning sprak te Laren (Geld.) 

De afdeling Laren (Geld.) hield een zeer 
geslaagde bijeenkomst, waarvoor vele 
leden ook uit andere afdelingen belang
stelling toonden. Na het welkomstwoord 
van de voorzitter, de heer J. Eyerkamp, 
kreeg ir. Oldenbanning uit Arnhem het 
woord om zijn visie te geven op het hui
dige landbouwbeleid. Na een kort histo
risch overzicht kwam spreker tot de 
tweede landbouwcrisis (1928/29), die tot 
een wetgeving leidde, welke de landbouw 
geheel aan banden legde. De stringente 
voorschriften t.a.v. prijzen en omvang 
der te verbouwen gewassen - door de 
bezetters maar al te graag gehandhaafd 
- zijn weliswaar wat soepeler geworden 
toen de eerste na-oorlogse jaren, die be
scherming van het voedselpakket nog 
noodzakelijk maakten, voorbij waren, 
maar de vrije ontwikkeling, die door de 
VVD wordt voorgestaan is nog lang niet 
bereikt. Dit geldt in het bijzonder voor 
het pachtprijsbeleid. 

Spreker schonk aandacht aan de land
bouwprijspolitiek en bracht in verband 
daarmede het Landbouwschap ter sprake. 
Hij wees er op, dat men dit moet zien 
als een overdracht van bevoegdheden 
door de overheid aan bepaalde groepen 
en betreurde het, dat door inmenging der 
drie landbouworganisaties de oorspronke
lijke opzet om de groepen der boerenbe
volking rechtstreeks initiatieven te doen 
ontplooien niet tot zijn recht is gekomen. 
Als voorname taak van het Landbouw
schap ziet ir. Oldenbanning ook het ad
viseren van de Overheid b.v. inzake de 
prijspolitiek. Er is thans wel sprake van 
vrijere prijsvorming nu men van vastge
stelde prijzen voor alle produkten is ge
komen tot garantieprijzen voor die land
bouwprodukten, welke het inkomen van 
de boer moeten waarborgen. 

Men zal in verband met de internatio
nale verhoudingen en in het bijzonder 
met het oog op samenwerking in Benelux
en E.E.G.-verband, deze garantieprijzen 
voorlopig nog niet los kunnen laten, om
dat men in de overige aangesloten landen 
nog weinig tot liberalisatie van de land
bouw geneigd is. Zolang men in het bui-

Burgemeester Nawijn 
sprak te Epe 

Voor de afdeling Epe werd onlangs het 
woord gevoerd door de heer A. Nawijn, 
burgemeester van Olst en voorzitter van 
de kieskring Zwolle van de VVD. Spre
ker behandelde op een boeiende en inte
ressante wijze het probleem van de "ge
meentelijke uitbreidingsplannen". Dat 
voor het onderwerp grote belangstelling 
bestond bleek wel uit het geanimeerde 
debat, dat hierna volgde. 

tenland eigen produkten beschermt door 
invoerbelemmeringen en hoge export
subsidies, zal men in Nederland nog geen 
vrije markt kunnen stichten, hoezeer men 
dit in liberale kring betreurt. 

Spreker gaf zijn toehoorders de ver
zekering, dat de VVD veel aandacht 
schenkt aan alle problemen, die de land
bouw betreffen, getuige de lans die prof. 
Oud tijdens de begrotingsdebatten ook 
voor de boerenstand brak. Na afloop ont
stond een levendige discussie en er wer
den vele vragen gesteld. 

Nauwe samenwerking tussen 
V.V.D. en J.O.V.D. te Eelde 

Mr. H. van Riel sprak te Paterswolde 

Vrijdag 11 december j.l. organiseerden 
de afdeling Eelde van de VVD en JOVD 
een gezamenlijke bijeenkomst, met een 
enigszins feestelijk karakter. 

Na te zijn ingeleid door de voorzitter 
van de VVD, de heer H. Blijham, werd 
het woord gevoerd door mr. H. van Riel, 
die de "verre" reis naar het noorden had 
getrotseerd, hetgeen door de aanwezigen 
op hoge prijs werd gesteld. De zaal was 
tot de laatste plaats bezet, mede door de 
aanwezigheid van leden van de omliggen
de afdelingen. Er was voor het slagen 
van deze avond heel wat moeite gedaan, 
vooral door de JOVD. Het aantal toehoor
ders overtrof echter verre de verwachtin
gen, ook die van de heer Van Riel en hij 
toonde zich daarover zeer verheugd. 

De heer Van Riel begon zijn toespraak 
met er op te wijzen dat het constructiever 
is te getuigen van de eigen beginselen 
dan af te geven op de tegenstander. Som
mige politieke partijen verkondigen de 
mening dat de VVD conservatief is, niet 
progressief. Hij waarschuwde echter voor 
een verkeerde uitleg van deze begrippen. 
Hij betoogde dat vooral het democratisch 
libel'alisme progressief kan zijn, omdat 
het zich opstelt voor alle maatschappelij
ke problemen en niet alleen voor die van 
bepaalde groepen .. Het is goed dat er een 
SDAP was die opkwam voor de belangen 
van de arbeiders, doch nu de maatschap
pij zich echter, met name voor de in
dustrie-arbeiders, via industrialisatie en de 
sociale voo1·zieningen dusdanig heeft ont
wikkeld, dat deze groep een redelijk be
staan is verzeket·d, is er voor een dm·ge
lijke politieke partij geen reden van be
staan meer. 

Zo langzamerhand dreigen andere groe
pen achter te raken en de VVD wil die 
niet vergeten. Het streven van de VVD is 
er tevens '3teeds op gericht bij stijging van 
de welvaart bepaalde groepen mede in die 
welvaart te laten delen. Het zijn thans 

. BOk ma Jvj; ·· -&.f..... · 
Oude ge·neve'r .-.* Bess~nrood *, Citroe~ jene·~~r.. . ..._ ·. 
'- .. ... > • 

19 DECEMBER 1959 - PAG. 5 

vooral de kleine zelfstandigen (bom-en en 
middenstanders) die in het gedrang ko
men, en het zijn juist deze mensen die 
niet vergeten mogen worden. De volks
kracht wordt in hoge mate bepaald door 
de aktiviteiten en het inzicht van enke
lingen. Deze moeten zich zo veel mogelijk 
kunnen ontplooien en hun energie mag 
niet worden geremd of gedood. 

Daarom is het nodig dat de belastin
gen zo laag mogelijk worden gehouden 
en dat de vruchten van het eigen bcdL"ijf, 
dat bedrijf zelf ten goede kunnen komen. 
Het particulier initiatief moet een kans 
gegeven worden en een ieder moet de 
kans hebben om dat te bereiken, wat als 
doE>! voor ogen staat. Hij noemde in dit 
verband vm·schillende mogelijkheden zo
als gratis onderwijs en verlaging van be
lastingen. hetgeen de maatschappij uit
t'indelijk ten goede zal komen. 

Van de gelegenheid tot het stellen vlln 
vragen werd druk gebruik gemaakt, die 
door de heer Van Ricl uitvoerig werden 
beantwoord. Hi.i betoogde tiaarbij met 
naduk dat de vrijheid, ook die van ollze 
tegenstanders, geëerbiedigd moet wor
den. ook als dit voor het eigen belang
soms nadelig is. Dit standpunt hebben 
de liberalen steeds ingenomen. waarbjj 
hij wees op de totstandkoming van het 
algemeen kiesrecht. De liberalen hebben 
dit kiesrecht uit rechtvaardigheid bevor. 
derd. ondanks dat zij wisten dat dit de 
liberale zaak niet direct ten goede zo·J 
komen. 

Na de pauze volgde een J.C.V.D.-bal 
met diverse attracties. 

Het was een voortreffelijk" avond. 

Kamercentrales Groningen, 
Friesland en Drenthe 

vergaderden 
Op za'terdagmiddag 12 december kwa

men in ,.De Kwinke" te Groningen de 
besturen van de Kamercentrales Gronin
gen. Friesland en Drenthe bijeen. 

Het was buitengewoon prettig, dat de 
vice-voorzitter der Partij, mr. Van Riel, 
bereid gevonden was in deze vergadering 
een korte inleiding te houden. De heer 
Van Riel nam het huidige kabinet onder 
de loup, besprak de sterke en de zwakke 
zijden van de regering en enige punten 
van het beleid. Hierna werden door de 
aanwezigen vragen gesteld van theore
tische en practische politieke aard, ter
wijl ook nog enige regionale vraagstuk
ken ter sprake kwamen. 

De heer Van Ricl beantwoordde de ge
stelde vragen op de zijn eigen, vaak hu
moristische wijze, tot aller tevredenheid, 
zodat alle aanwezigen nu reeds verlan
gend uitzien naar een volgende soortge
lijke ontmoeting. 

De vergadering hield zich vervolgens 
bezig met enige organisatorische vragen. 
Besloten werd drie maal per jaar bijeen 
te komen met de genoemde besturen, 
waarbij in het algemeen Groningen als 
vergaderplaats zal worden aangehouden . 
Als datum voor de volgende vergadering 
werd bepaald zaterdag 23 januari 1960. 
Hierna werd nog besproken de verkie
zing van nieuwe leden van het hoofdbe
stuur in de eerstkomende algemene ver
gadering van de partij. 
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Copie voor deze rubriek te zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
atraat 16, Haarlem. 

Nationale Vrouwenraad 

I n november is de najaarsvergade
ring van de Nationale Vrouwen

raad gehouden; aan het verslag van 
mevrouw Huese-Laming ontlenen wij 
het volgende: 
1. Allereerst de Equal Pay. Op een 

bespreking in Brussel van de In
tern. Vrouwenraad van de 6 E.E.G. 
landen is besloten, alle gegevens 
van deze landen op een centraal 
punt te verzamelen, zodat hierover 
contact mogelijk wordt. In Frank
rijk en België is het in de wet ge
regeld, maar dat is nu eenmaal heel 
iets anders dan de praktijk . 

2. Toelating van vrouwen tot de 
Hogere Politieschool, maar zij moe
ten het zelf betalen! De mannen 
niet. 

3. Reorganisatie van het Ned. Vrou-

wencomité. Krijgen wij nu een kans 
of niet? 

4. Verdere stappen inzake de eigen 
nationaliteit van de gehuwde vrouw 
zijn in de ijskast terecht gekomen. 

5. Verslag van de Hendrik Pierson 
Vereniging. De evolutie van het 
maatschappelijk werk van christe
lijke barmhartigheid en persoonlij
ke goedheid tot moderne aanpak 
kwam duidelijk naar voren. 

6. De hoofdschotel vormde een voor
treffelijke voordracht van prof. dr. 
A. Querido over geestelijke volks
gezondheid. Hij stelde o.a. dat 80 
jaar geleden de lichamelijke ge
zondheid even moeilijk tot stand 
kwam als de geestelijke nu. De 
hogere materiële welvaart en de 
betere huisvesting hebben bijge
dragen tot het eerder ontdekken 
van geestelijke afwijkingen. 
Op een vraag over de nozems ant
woordde spreker, dat hij dit als 
symptoom van internationale orde 
beziet: gebrek aan relatie en ban
den met ouderen is ontstellend ge
worden. 
Spreker voelde niet voor geweld, 
niet uit sentimentele overwegingen, 
maar omdat men hiermede de oor
zaken niet wegneemt. De schuld 
ligt hoofdzakelijk bij ons ouderen, 
die na twee oorlogen nog rekening 
houden met een derde (gelukkig 
nog op de achtergrond). 

7. Mej. A. Lepoultre, perschef en 
public relation officer van het 
Roode Kruis, sprak over de vrouw 
in de publiciteit. Zij vond, dat wij 

ons niet moesten ergeren aan de 
door ons afgekeurde methode, die 
b.v. mevr. Stoffels-van Haaften ten 
deel viel bij haar benoeming in het 
kamerpresidium: eerst haar kleding, 
kleur van haar en ogen en het tijd
stip en de wijze waarop zij pleegt 
te ontbijten en pas daarna haar 
werk en prestaties! 
Deze methode van voorlichting zou 
de groep voor wie deze vorm van 
publiciteit bedoeld is, het beste 
dienen. Men kan hierover van me
ning verschillen. 

Kandidaatstelling voor het 
Hoofdbestuur van de V.V.D. 

Zoals U gelezen zult hebben, treden 
er twee vrouwen uit het H.B. 

die zich niet herkiesbaar hebben ge
steld. 

Wij willen natuurlijk graag minstens 
één vrouw voor haar in de plaats 
terug. 

Nu is het met verkiezingen vaak zo, 
dat versnippering over meerderen de 
kansen doet dalen. Overlegt daarom 
met elkaar en met Uw centrale-ver
tegenwoordigster. 

Het zijn de partij-afdelingen, die de 
kandidaten moeten stellen ,maar in die 
afdelingen hebben de vrouwelijke le
den ook mee te praten en mee te 
stemmen! Die kanddaatstelling moet 
in januari geschieden, dus nu is het 
tijd voor onderling overleg. En zorgt 
in januari op de afdelingsvergadering 
aanwezig te zijn. J. H. S. 

• .................................................... _ ••.• :1_1111111111111111111111111111111111111 ............................ . 



.,., Houdt de V rij heid hoog ! !" 

Een R 0 N D V A ART door de Rotterdamse Havens SPIDO 

BEGRAFENIS 

Opgericht 
1887 

TRANSPORT 

CREMATIE 

W. J. INNEMEE & ZN. N.V. 
DEN HAAG, HAARLEM, DELFT, LEIDEN, 
Denneweg 71, Oranjekade 1, Vlamingstr. 46, Hogewoerd 82, 

Tel. 115940 Tel. 10441 Tel. 26808 Tel. 30505, 
b.g.g. 23490 

TELEVISIE RADIO 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1906 

GRAMO 

N.V. 

KORTE HOOGSTRAAT Hi 
ROTTE-RDAM 

Telefoon 117640 <3 lijnen> 
Tussen Gerzon en V. & D. 

TAPE-RECORDERS 

W. ·A. HOEI(~s 
MACffiNE· EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en 1.\'lachinefabriek 
te Schiedam 

Compressors voor alle gassen en iederen druk. 
Installaties voor de bereiding van zuurstof, stikstol enz. 

r-HBu HBu, 
I 
I-
I 
I 
I 
I Bezitsvorming 
I Een persoonlijk contact met onze 

I 
ervaren deskundigen waarborgt een 

verantwoord advies. 

I Ook voor beleggingen: 
deHBU 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

W illemsplein 

ROTTERDAM 

De N ederlantl..e molor 

met een wereldreputatie! 

N. Y. Appingeclammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

N. V. RIJNSTAAL 
v /h J. W. Oonk Be Co 
Telefoon 2~941/45 - Arnhem 
Postbus 42 

FABRIKANTE 
VAN 

NAADLOZE 
EN 

GELASTE 
STALEN BUIZEN 

ABRAHAM VAN STOLK & ZOONEN 

KONINKLIJKE HOUTHANDEL N. V. 
STOBE • bekistingspiaten 

TIMMERFABRIEK • BOARDS 
HOUTBEREIDING 

Rotterdam- Telefoon 35400- Postbus 1100 

DE ROTTERDAMSCHE 
DRO(lGDOI( MIJ. N.V. 



"Houdt de vrijheid hoog" 

t.;ieuwe gloed voor Uw goed 

STOMEN 

N.V. STROOSTOFFABRIEK 

"PHOENIX" 
VEENDAM 

GEBLEEKTE STRO-CELLULOSE VOOR FIJNPAPIER 
Sedert 1894 

Spinners en Twijners 
van 

Weef- en Tricotgarens 

WASSEN 

Amsterdam-Noord 

VERVEN 

NORMAAL EN DIKWANDIGE STALEN PIJPEN 
i/DotJ&~ 

VEERSEDUKC271a HEnDRIK IDO AMBACHT TELDORDRECHT (KI850l6475en 9475 
"a 8uurDordr!cht IKI8501 4792en 9792- Amsterdam ( K 20) 51376 

GEEF DIT BLAD NA LEZING 

AAN UW VRIENDEN 

WERFT LEDEN VOOR DE • 

VUURVASTE STENEN IN ALLE SOORTEN 

"M 0 L I S 0 L" MqLER ISOLATIESTENEN 

VUURVASTE ISOLATIESTENEN 

ZUURVASTE STENEN 

"P R 0 D 0 RITE" CHEMISCH BESTENDIGE PRODUKTEN 

LEVERT 

N. V. GOUDA VUURVAST 
VERENIGDE VUURVASTE-STEENFABRIEKEN 

GOUDA - TELEFOON 2842"' - ( 1820) 

I 

I 
' 



->~Maak de V. V.D. sterk!!'' 

ARTONEX RESISTENT --== ~ 
Het beproefde verfsysteem voor chemisch-agressieve sfeer 

- FABRIEK VAN 

~~~~~~~~~~~~ COMPOSITIEVERVEN 

BETONKEIEN 
en 

BETON ANTI-KRUIPSTEEN 
In kleuren grijs en heiderood. 

• 
Voldoen aan de hoogste eisen. 
Keur en acceptatie op het werk. 

• 
N. V. Heesseltsche Steenfabriek v /h W. P. DE VRIES en CO 

Heesselt (Gem. Va rik I - Telefoon Ophemert K 3445 No. 271 

N. V. Teer-, Bitumen- en V er/industrie 

Touwen & Co. 
Amsterdam 

Vierwindendwarsstraat I, tel. 46275-45393 

Fabrikante van produkten voor: 

TENCOLINEUM 

(de betere kleurcarbolineum) in vele kleuren 

Het behoud voor alle hout 

N.V. Vereenigde Touwfabrieken 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 
'1-GRAVENWEG 26,, TEL. 11.40.80 

"' 

Fabrikanten van: 

"' 

SISAL· EN MANILLATOUWWERK 
STAALKABELS 
HERCULESTOUW • PYTHONTOUW 

l!ln van vloerbedekking onder de merken: 

JABO 
VERTO-HAARBOUCLE 

tevens van: 

COCOS VLOERBEDEKKING 

SIMONS KATENDRECHT 
IJZER Be STAAL 
NON-FERROMETALEN 
SCHROOT 
SLOOPOBJECTEN 
SCHEPEN 
MACHINES 

N. V. Simons' Metaalhandel 
' 

KATENDRECHTSELAAN 49 TELEFOON 176640 (10 lijnen) 

ROTTERDAM 

FABRIEKEN 

SCHEPEN 

• GARAGES 

LOODSEN 
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