
~~ ALGEMENE VERGADERING 
e . .,. 

/ j.t'A.v• 

NOTULEN vrm cfe -Algemene- Vergadering van 

de Volksparti ~ voor Vrijheid en Democratie . 

gehouden op Vri j.dag 14 .Mei en Za terdag 15 Mei 
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-----
De Voorzitter (:Mr. D.U. Stikker) opent Vri jdaga.vond 14 ltei ·te 
8 uur de vcri.3adcring (;n heet de a.a4wezigen welkom in een rede, 
die als bijla.i;e bij deze notu.lcn is geyoccd • 

.In aansluitinc aan zi;jn rede zegt spreker nog het vol[_;ende: 

.Alvorens mat; onze wcrk~~ur.mheden te ber;:l.nnen,. wil ik van deze 
plaats ai~ ui·tinG r.ovcn aan ons nller medeleven met lr&ar, die na 
een tijd perk van v: eJ.haast vijf-tig jaren al Haar kracht en al F.iEW.r 
zo:1:g aan ho"~ HclzJ ~jn V311. het la::-1d te hebben gegeven door over
grote vermoeienis z:Lch genoodzaakt heeft t;ezien ten tweede male 
Baa.r toevluch.JG te ne:ncn tot een ret;en.tscha.p, teneinde de rust te 
vinden, nelke Zij zozE-er behoeft. 

Uog één maal zal Zij, l'lllttr wj_ j hopen, de last_ VP...n het Koning
schap weer op zich nemen, nl zal het dan slechts zijn voor lutte
le dagen, om de dankbv.al:hcid en de hulde van Haar volk in ont
vangs·t te nemen voor alles wat Zij in dar:en van voorspoed en van 
tet;enspoed voor ons KoninJcrjjk gednan heeft. Aangezien wij de 
hoop koesteren, dat wij op 31 Aut.~ustus a.s. en de d~arop volgende 
dagen in ruime mate de gelegenheid zullen hebben van onze trouw 
en aanhankelijkheid aan Haar en ons Vorstenhuis te doen blijken, 
wil ik he"'.; thans bij deze woorden la ten en stel ik de vergadering 
voor het volgende telegram aan Hare Majesteit de Koningin te 
zenden: · 
"De Volkspartij voor Vrijheid en De:nocratie in de Jaarbeurs te 
Utrecht voor het eerst in algemene vergaden ng bi jem, betuigt 
Uwe r,~ajesteit en Haar Huis gevoelens van aanhankelijkheid en on
wankelbare trouw en wenst Uwe L~jesteit toe, dat een tijdperk van 
welvordienie rust U spoedig over Uw overgrote vermoeienis zal 
heenhel pen. 

Stikker, voorzitter 
Rutccrs, 6ocretar1s." 

OVererote vemoeie 1is heeft II.I'1. de Koningin Genoopt ten 
tweede roo.le Haar toevlucht te nemen tot eon regentschap. 
Hedenmiddag is H.K.H. l'l.'inses Juliana '.roor de tweede rmal be
edigd als Roc;entcs. l,Ji j tnoeen ons gelu..":l~it; prijzen, dat· het re
eentschap door H.lf.. de Koningin ann Ihsr troonopvolgster kan wor
den toevertro:.rnd en ilc stel de veri:n<lcu."'int; voor. am onze Regentes 
Prinses Juli<..u:.a het volgende tcleQ:arl te zenden: 
"De Vollcsparti j voor Vrijheid en JJe:.:JocrHtie 111 de Jaarbeurs te 
u·trccht voor de eerste rr.aal in algemene vergadering bijeen, be
tuigt U haar algehele toewijding bij het vervullen vm de moeilijk 
taak, well{e thans op U•v schouders gelegd wordt. 

Stikker, v·oorzi tter 
Rutgers, secretaris." 

Dames en Heren, ik citeer U slechts enkele woorden uit de 
Koninklijke rede van IJ eensdag ·j.l.: 
"In deze tijd ve.n geweld en gevaar, sluit U naUJf am een, een-
dracht en nog eens eendracht.~ · . 
Laat ons !Iederlanders, die hier vergaderd zijn, die woorden ter 
harte nemen en bee;innen wij hedenavond onze werkzaamheden met het 



gezamenlijk zingen van ons Volkslied. 
De Vere,adering bet,lit.,"t door langdurig applaus haar instemming 
met het door den Xoorzitter voorgestelde en zingt staEnde het 
'"flilhelmus". . · . 
De heer Ir. J.c. Loman (Danrn) vraagt de voorzi tter,o:t het niet 
mogelijk is de agenda te wijZiG~, aaneezien verschillende mensen 
nog navr huis l:toeten. Spreker zou gaarne zien, dat om deze reden 
begonnen werd m~t. de. belw.ndeling van het Verkiezill{;srranifest. 

De Voorzi ttcl. .. antwoordt, dé1t, wa."llleer hedenavond niet gereedse
komen v:ordt met de at;ends, mort.:;en na de candidaatstelling het 

· Verkiezingsmani.fest verder bel1andeld zal •,vorden. 

De heer Ir. J.C. Lo~nn merkt op, dat vele mensen morgen niet 
tegem'loorrlig zullen :h.-u.rmon :zJ.. jn en hanclr..aaft daarom zijn voorstel. 
tot omzettir.:g va:n ('ie ~t;an0.a. 

De Voorzi t·t;er geeft de vergadering sterk in overweging dit voór
stel niet over te nemen. ])a punten kunil.en snel genoeg afgewerkt 
worden; spreker wil d~arom de volgorde der agenda handhaven. 

Het voorstal van den heer Lo~~n wordt hierna in stemming gebracht 
en door de vergadering aru1gencmen. 

De Voorzitter merkt op, dat het toch gewenst is, alvorens met de 
behandeling van het Vorkiezingsrr~nifest te beginnen, een Notu
lencom:nissie voor deze ver[;adcrif13 samen te stellen. Sprelcer 
stelt dus thans punt 3 van de .Agenda aan de orde z de benoeming 
van een Uotulencornmissie en gee:ft de vergadering in overweging 
daarin de vol,;ende heren te benoemen: 
D. Amorison, :Ccorn 
Ir. D.J. Jleu:f1:', Zeist 
E.H.D. Insin{;er, Baarn. 

De Vcrgadering benoemt de voor&estelde personen bij acclamatie. 
Aan de orde is thans punt 12 van de Agenda: de behandeling V81'1 
het Verkiezinesmanifcst. 

De heer A.P. Ten Bruegen Cate (Apeldoorn) zegt, dat de afdeling 
Apeldoorn met algemene s·tommen de volgende ootie heeft aangeno
men: 
"De Afdeling Apeldoorn van de Volkspartij. voor Vrijheid en Demo
cratie, in haf~ vergadering bijeen op Maandat 3 Mei in de zaal 
van Hotel Hayting, Loclaan 25 te Apeldoorn, 
Gezien het feit, dot door de voorgestelde Grondwetswijziging geen 
zekerheid bestaat, dat een Unie met Uederland door de op 1 Je.nu
ari 1949 onafhankelijk wordende Staat Indonesië zal norden aan
vaard, 
voorts betreurende, dat de doelstelling, macht en functie van 
voornoemde Unie onvoldoende omsc:r.reven 21 jn, 
beveelt ~um, dat de leidi!lb van hstïr partij alsnog zal streven 
~~ar het tot stand komen van een positieve vaststelling van het 
staath~dige wezen van de Unie, 
en gaat over tot de orde van de dag." 
Spreker zou naar aanleidil'J8 van deze motie gaerne een toelichting 
geven. Deze motie darll::t hat;.r optntnun han het f'ei t, dat de afde- · 
ling Apeldoorn niet precie~ weet, welke koers ten aanzien van het 
Indische vraagntuk zal .,·:orden gevm-en. Hoer:~el de a:rdeling ver
trouv:cu heeft in de l\c..rJerleèen ~n speciaal in den heer Vonk, acht 
zij toch zijn betoog op esaentiele punten vager dan zij gew~d is 



~ _,_ 
en het manifest laat zich ook niet concreet uit. Dit zegt alleen: • zie te redden wat er nog te redden valt. De heer Vonk heeft o.m. 
in de Kamer gezet;d: ·wanneer wij in eerste lezing zouden st·emmen 
voor het onderhavige ontwerp, dan is dat niet, omdat wij dit be
leid willen sanotionneren. Hiermede is spreker het uiteraard 
eens. Het huidige onii\.verp van wijziging der Grondw1=1t geeft geen 
garantie, dat de Unie deut;delijk \wordt en voldoet e.a·n de eis van 
duurzP..~mheid. Het onderh..flvige ·ontwerp kan funeste gevolgen hebben 
en. dt:>.arom acht sprekDr het uitermate gevaarlijk en voor ons ·On• 
annvnardbaar. ·,;auroro heei't de Kamerf'rnctie ondanks de door .haar 
erkende bezwaren dit ont1verp ges'teund'? Spreker wil in het manifest· 
helde:rder formulering dan de vage woorden, die thans geb:ruikt zijn. 

De heer J.c. Hensing (Uijmee;en) is vw oordeel, dat het Verkie
Zi11gswa.ni.test,- ev~mal.s het ·iferkprogram, eenheid van gedachte mist. 
Spreker wijst in <ii·t vcrbf1nd op de zesde en zevende alinea. Yiat 
op blz. 2 over de l'a.rtij van de Arbeid. en het Communisme wordt 
opt;em~!rkt, is een doekje voor het bloeden. '.V ie zijn beginselen 
:p:ï.'i js geef'·ii, Vt':!rzwakt zijn innerlijke weerstandskrs.cht. Dit zal 
ontaarden in voo:rtr1t1rend gegoochel met compromissen en daaráoo;J:' 
verliezen wij de acht in{; va:u onze -'GeJ.;ens·tanders. Spreker ziet in 
de houding van de .t..umerf'rac·tie geens~üns een belofte voor de toe
komst •. tipreker meent, dat ten G~EnZien van het kernvraagstuk, waar
om ho't bij deze verkie~ ngen ge~t, een groot gewetensconflict 
ontsta;:i.n is en df~t~.rdoor het vertrouwen in de gestes van de toe
komt1tige ·T•"leeue-Knmerfractie reeds is geschokt. Hij acht het ont
'i•'erp-ve:r.k i.ezin,E,:;Sm'lnifeat wat betre:f't de behandeling van het In• 
di scha vrHagstük volkorr;.en onaanvaardbaar. 
Sp:reke.r s·ttüt eon motie voor, luidende: 
".Do Volkspartij voorVrl jheid en Democratie, in vergaderins bijeen 
op V:r."i jdnc, 14 Mei 1948, in het Jaarbeursgebouw te Utrecht, 
kennin gcno:1en hebbend van het On't'Nerp-Verkiezingsma.nUest, als
mede v.:.:1n de houding, door haar vertegenwoordigers ingenomen bij 
<le behandeling van de voorgestelde Grondwetswijziging in de Twee
de Kancr der Staten-Geners.cl., 
ove:nvecende, dat noch uit dit m.nif'est, noch uit de houding Val 
haur verter.;enwoordieers duidelijk l'w'Or<lt, welke koers door de · 
Volkspartij voor Vrijheid en Demooratie in deze belangrijke ma;.; 
teri a v;ord.t gevaren, 
overwegende, dat punt 1 van het On·twerp-Verkiezingsmanifest een 
nietszcz,bcnde en onzuivere formulerinö behelst van hetgeen de 
Volkspr:.r·t;ij voor Vri. jheid en De::10cratie wil, apngczien door deze 
tormulering feiteli~k het beleid der Hegerlng wordt goedgekeurd 
en de door deze ·Regering gewenste toekomstige structuur vnn het 
Kcnink2•ijk annvaard wordt, 
overwq;cnde, dat door dit genis aan duidelijke :rormulen :ng de 
kiezers niet weten, welk standpunt ten deze te verwachten zal 
zijn van de fractie der Volkspartij voorvrijheid en Del!locratie 

. in de nieuw te ki~zen Kamer, 
voorts overwegende, dàt door de voorgostelde GrondwetswijZiL~ng 
geen zokel.'heid bestaat, dot een Unie met Ueclerlend door de op 
1 Januari 1949 onafhankelijk wordende Verenigde Staten van Indo-
nesië zal worden aanvaard, ·· ·. 
dat, indien deze Un.ie op de :in het aanhangig Wetsontwerp tot her
zienir..e v~n de Gror..d\"ict aant;egevcn voet tot stand komt, als vast
staand neet \'I'Orden aangenomen, dot zij niet zal vormen een reële 
staat onder :reëel Koninklijk Gezag, 
dat vcrder het e,evuar groot is, da·t, indien deze voorstellen 
kracht van wet vcrlJijgen, llederland voor niet te overziene en 
onaanvaardbare conseflll.enties zal komen te staan op militair, 
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economisch en politiek terrein, . 
dat derbalve deze Unie uls strijdig met de wez·enlijke belangen · 
van het Uederlandso volk moQt worden bestempeld, 
keurt dit ontwe.rp-Verkiezint;smanifest af .. 
betreurt de houding vun de Kamerfrao"tie bij de behandeling van 
de.Grondwetswijziging in de Tweede ll..amer ingenomen, 
spre~kt als haar mening uit, dat de voorstellen tot wijziging 
van de Grondwet in de huidiee vorm onaanvaardbaar zijn, · 
verzoekt haar vertet;en~voordigers in de Eerste Kamer der b'taten~ 
Generaal deze mening uls het s·tandpun·t vvn de Volkspnrtij voor 
Vrijheid en Democratie ter kennis ve.n de Regering te brengen 
en enat over tot de orde van de dag." · 
:na heer :<r. H.J. Kt:wslcr ('s-Gravenhage) zegt, èat het besluit 
van ö.e JC..-'lmer:tractie om in eerste lezL ng voor de Grondwetswijzi
Ging te stemmen ons tegenover vele kiezers in een moeilijk par• 
kc·t !:rre:ngt, vooral r,:"'t' h1;·i; oog op àe prop8.ganda. Het marlif'est 
is ten nanzi cm van dE~ Indische kwes·tie in ·i.;e slappe bewoordingen 
t;e~rt-=:ld. Het ont'iJP..rp vt.Hl Amsterdam ligt ons wel iets beter, dooh 
da~.rtcgcn ir:~ het bezwaar, d[':t het bij de komenàe verkiezrt;en om 
nog ie·ts meer ge.at een tileen om de Indische kwes·tie. Om do te 
slappe sfeer J die in dit ontwerp liGt, te verbeteren, stel·t; spra
ke::r de volgende drie amendementen op het ontwerp voor: 
le el:":..:nea. !-Ia de woorden nin lijnrèchte strijd" aldus te ver
volt:;cn: 
"Di·c :feit is op zichzcli· reeds betreurenswaardig te noemen. Rog 
méér dan tegen de on;;rondwet-'.;ighc1d echter t,"f:an on~e bezw2ren 
tegen de onstnatkundjgheid van de gevoerde beleid." 
1ra de 3e alinea van pag. 2. (slotwoorden "Hij s:peelt met vuur") 
toe te voegen: 
Hieuwe 4e alinea: 
"V erseten wij tenslotte niet, dat het de Partij van de Arbeid 
is r;cweest, die hetzij rechtstreeks, hetzij door haar vertegen
woordigers in de top vnn het UoderlE1.ndse en Nederlands-Indische 
regeringsapparaat, herhaalde malen de door sterke com~unistische 
invloeden beheerste republiek Djokja de hand boven het hoofd 
heeft flehouden. ·~ïie het communisme in Indië steunt, )tan zich 
moeilijk aandienen als de bij uitstek ant-oommunistische voor• 
vechter in l~ederland. 

Tenslotte verzoeh~ spreker: een ~éér duidelijke vermelding in het 
manii'est vnn de nogelijkheid, dat onze partijvertegenwoordigers 
in het parlement in ·tweede lezing zullen stem!nen tegen het wets
ontvrerp-Gr ond wetsherziening. 

De heer Itir. A.P. Poeeenbeek (Rotterd.am) is niet tevreden over· 
het manifest. ~n.de eerste plaats is het te lang, en weinig ge
schik'~ voor propa;~~anda. Spreker wil voorstellen het te splitsen 
in li!ic delen, zodat het voor de propagenda kan worden gebruikt. 
Iudi e zou een niZmià3rli jk rnani.f'est kunnen worden, dan de verhou
ding tot andere partijml en tenslotte het Urgentieprogram. Spre
ker is van oordeel, dat dit stuk niet door de Partijvergadering 
~eredieeerd kan worden. De afd. Rotterdam stelt daarom voor, dat 
de verschillende afdelingen hun bezwaren tet;;en het manifest ken
bear maken en dat dan uit de verGadering een cornmis_s~e vmrdt be
noemd, die op zo kort mo0elij~e termijn de tekst van het rnani-
~est vaststelt. · 
notterdam wil de veleende opmerkingen maken: 
De afdelinG knn zich wel verenfr;en met hetGeen over de Indische 
kwestie 6eZeGd wordt. Het zou s ohadelijk zijn, wanneer wi. j op dit 
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ogenblik onze Kamerfractie 20uden afvallen. De Kamerfractie heeft 
gemeend deze houding te moeteQ. aannemen en kan zich daar later 
voor verantwoorden. Op het ogenblik is het tijdstip ongeschikt 
om stelling te nêmen tegenover. de houding, die de Kamerfractie 
gemeEnd heeft te moeten aannemen. Toch zag de afdeling Rotterdam 
ganrne de volgende wijzigingen in het Verkiezingsmanifest aange
bracht: 

. la. In de eerste alinea de zin "Van dit feit mag men de Regering 
op zichzelf eeen verwijt maken." laten vervallen. 

2e. Te weinig aanducht is geschonken aan de gevaren, die het so
cialisme en de Partij vnn de Arbeid medebrengen voor de demo
cratie en speciaal voor de geestelijke vrijheid. Dit moet 
meer worden uitgebreid. 

3e. Te weinig stellint; wordt genomen tegen de rechtse partijen. 
Jui3t 1·:c-.ar symptomen zich voordoen vru1 Colijn-stemmerij is het 
raadzaam iets in dit manifest op te nemen. 

4e. Pag. 2, 3e alinea. Tegen de zin: "Zij is alleen niet dogma1i1scJ 
bestaan bezweren. 

Se. De zin "Zij ziet als het wezen van het christendom de vrij• 
heid van de mens 11 is veel te algemeen gezegd. F.n zo zijn er 
meer redactionele opmerkingen te maken. 

Ten aanzien van het Urtentieprog:ra.m zou spreker bij de volgende 
punten opmerlcini;en willen maken: 
1. Hierbij zou men gaarne zien, dat een verwijzing opgenomen werd 

naar de Rede vnn H.I.!. de Koningin van 7 December 1942. r:ren 
mist in dit punt de vrijwilligheid van samenwerking. 

2. In plaats van de vvoorden "christelijke beschaving" zou men 
liever willen lezen '~est-Europesa beschaving". 

7. In de tweede zin het woord "arbeiders" vervangen door "werk• 
nemettsu. Tweede zin na "verantwo0l.4 delijkheid" aanvullen met: 
"ov·ereenkomstig de plaats, die zij innemen en de taak, die z1 j 
in dit bedrij1"sleven vervullen". · 

12.Integrale schadeloosstelli~ is misleidend. Er ~an geen sprake 
zijn van integrale schadeloosstellir"{.~' omdat ook degene, die 
schadeloos gesteld wordt, moet bijdratsen in de belasting, waar
uit die schadeloosotellin.g wordt gegeven. 
Het slot "de einen van de netionale economie" zou inen willen 
vervaneen door: de eisen van de economische wederopbouw. 

Tot olot wil spreker nog opmerken, dat de afd. Rotterdam gaarne 
zou komen tot een afzonderlijk manifest voor de middenstand, om
dat deze voor ons van zo groot belang is. 
De heer Ir. J.c. Loman (Baarn) vindt het manifest te lang. Spre
ker constuteert eep groot verschil tussen het ontwerp van Amster
dam en dat van het lloo:fdbestuur, wat betreft de Indische. poli• 
tiek. Naar sprekers mening leeft de Indische paragraaf van het 
Amsterdamse ontwerp meer in de harten der. mensen, dan die von het 
Hoofdbestuur. Wij moeten in ons manifest meer naar voren brengen, 
dat het nog niet vaststaat, of onze Kamerfractie na de verkie• 
zingen voor of teGen de ~veede lezing van de Grondwetswijziging 
zal stewnen. Voorts mist spreker in het manifest, dat de eerbied 
voor de wet verflauwt en er staat ook niets in over Justitie. In 
het on~Y.erp van Ar.tsterdam wordt gesproken over het kleuteronder
wijs. Dit acht spreker een zeer belansri·jk vraagstuk, dat op korte 
termijn moet worden opgelost. Spreker ondersteunt het voorstel van 
den heer POGt..~enbeek om een kleine commissie te benoemen, die het 
manifest nog eens onder de loupe neemt. 
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De heer Mr. M.J. Bos (Amsterdam) vraag, wie eigenlijk dit ont
werp verkiezingsmanifest gemaakt heeft. 

De hèer f..ir. P.J. OUd (Rotterdam) antwoordt, dat hij dit gedaan 
heeft. . · 

De heer Jt.'fr. M.J. Bos zegt, dat men te .Amsterdam bij het bijeen- . 
brengen vnn gelden voor de verkiezingspropao.mda üoor drie dingen 
cpscscr.rikt is: 
le. het verldczingsmanifest, 2e het stemmen vnn de Kamerfractie 
voor de Grondw(rliS\'TijzicinG, 3e he·t nrtikel in "Het Vrije Voll-e": 
''IJe kleine GÖb'bels", over ons oampagneboek. 
Het Destuur vf:.n .A.I!l3terdan kan zl.. eh met de inhoud en de lengte van 
het manifest niet vcrerügen. 
Speciaal de eerste alinea van het na.nifes·t heeft Amsterdam bi j• 
ro ndcr t:;e·tro1~ïen. Hen becr-1 ,jpt niet, wat voor prop~ganda er kan 
uitgaan Vt'ln he·(; verontschuldiGen van een Regering over ongrond- · 
wcttié;heid. Zelfs al zou men nos vinden, dat er verontschuldig.ingez 
voor te vj_nden zijn, den ligt het niet op 0!1Ze weg om dit in een 
ver!dezü.:.t-;smanifes·t nr-.ar voren te brengen. Men is in Amsterdam van 
dit :feit geschrok1-~en. 
De tweede alinea, betrefi'ende de hervorming vnn het Koninkrijk, 
ziet Amsterdmn als een voortdurend nfglijden van ons principe ten 
aanzien van ons Indisch beleid. Deze formulering is een voortduren• 
de verzwakking van ons bet;insel. :Vit hec:ft in .Amsterdam op de ac• 
tieve leden een bui tenc;ewoon slechte indruk cemaakt. l\'len gaat om 
opportunistische redenen zijn beginsel loslaten endit begrijpen 
zij niet. Eet lijkt er op, of men bij deze Regering in het eevlei 
wil komen en v~at bereikt men daarmede? Dat kunnen wij lezen in 
het arti.kel van Het Vrije Volk."De kleine GÖbbels" is de heer van 
Alfen. In verband met de propaganda, destijds in Amsterdam gevoerd1 

zijn er grote bezwaren gemankt. Spreker citeert het begin v&n 
bovengenoewJ artikel en constateert, dat dit de gevolgen zijn, 
wanneer men verontschuldigir~en gaat maken. 

De Voorzitter zec.;t den heer Boa, dat hij .buiten de orde is •. 

De heer Bos wil eveneens een oommissie benoemd zien, die de -re
dnctie van het man~fest nader vaststelt. 

De heer Hr. J.s. Baron van UariiL"'tma thoe Slootm (Amsterdem) wil 
besinnen met eerbied te betuigen woor degene, die het manifest 
gemaakt heeft. Amsterdam acht het echter te lang. Het tweede be
zwaar is het in de eerste alinea min of meer vleien, althans ver
ontschuldigen van deze Regering. 
Mijn derde bezw~ar is, dat hot manifest van het Hoofdbestuur ei
genlijk in strijd is rnt hetgeen de heer Vonk zeer duidelijk heeft 
gezegd n.l., dat nij nog eens zeer ernstig 7-Ullen overvtegen, of 
vdj in de ~veede lezing voor het wetsontwerp zullen stemmen. En 
wanneer wij in het manifest lezen: "Is deze oplossing ideaal" enz. 1 

dan gelooft spreker, dat wij daarin te veel te kennen geven, dat 
wij uiteindelijk toch wel voor zullen stemmen. In het-Amsterdamse 
ontwerp zijn zeer sterk naar voren gebracht de bezwaren, die door 
den heer Vonk zelf zijn geuit tegen het regeringsbeleid en het 
dreigement: denJf erom, dat wij niet meedoen als Uw politiek niet 
radic~al verandert. Spreker ·voelt ook veel voor de benoeming van 
een kleine commissie, die dit manifest nader onder de ogen ziet, 
mist deze commissie volmacht krijgt om het manifest te laten vcr
schijnen. Dit vertrouwen moeten ~j hebben, wij moeten opschieten. 

Mevrouw A.J.P. \71baut (Amsterdam) heeft ln het manifest gemist het 
• 
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punt, hoe onze Psrti j staat tegenover de rechten van de vrouw, 
speciaal voor·het vervullen van overheidsbetrekki~)en. Spreekster 
zou willen zien optienomen, dat in het·hooe;ste districutiecollege 
een vrouw zitting moet hebben en tevens gelijke rechten tot be
noembaarheid van man en vrouw in ovexheidsposities. Voorts zou 
zij punt 7 wil~en zien uitgebreid. -

De heer l!r. 0. Baron de Vos VE'!n Steenwijk (Amsterdam) vraagt, of 
de door de frnc·tie gevolgde werkWijze de juiste is om een andere 
regering te krijgen. Het voorster.a.·non z.'ll ons vele stemmen kosten 
en om to·t andere verhoudingen tussen do partijen na de verkiezinger 
te komen, moe ten wl j juist vele stemmen trekken. Spreker stelt de · 
vol&ende ~otie voor: 
De Volkspartij voor Vri jhcid en Der.'looratie in Algemene Vergadering 
bijeen in het Jasrbeu.rsgebouw te Utrecht op 14 Mei 1948 
In annmerking nerr.encle: 
dut l1.."":nr l''ractic in de Tweede Kamer der Staten-Generaal haar stem 
heeft uitt;ebracht voor het On·t\verp vm Wet tot Wij?; iging van de 
Grond~1ct, . 
da·t haar l'ractie tot deze stap is overge&aan op grond van het feit: 
dat zij schending onzer Grondnet in de toekomst wenst te voorko
men, 
Spreekt als haar mening uit: 
le. dat zij het ten zeerste betreurt, dat de Partij haar stem 

moest Geven ~~nn dit \!etsontvlerp, weerdoor naar buiten de in• 
druk \"terd gewekt in ~ei te de s·teeds zozeer door haar bestre• 
den politiek te sanctionneren, door de opeenvolgende Rege• 
ringen sinds de bevrijding ten opzichte van Indonesië ge• 
voerd; 

2e. dat zij vertrouwen in haar Tweede-Kamerfractie blijft hechten, 
omdat zij de overtuit;ing heeft, dat de uiteindelij:kedoelstel• 
1ingen van de politiek harer Fractie ongewijzigd zijn geble• 
ven. 

lfodigt het Hoofdbestuur uit deze motie ann de pers te verstrekken •. 

De heer H.I. Doelen (Amsterdam) merkt op, dat er in het manit'est 
te weinig wordt gesproken over de belanben van de Indische bevol
king. 

Da heer Mr. P.J. Oud begint met erop te w1 jzen, wat de juiste be~ 
doeling en betekenis is vnn een verkiezinGsmanifest. 
De klacht is, dat het te lang is, :rrasr men \Vil toch nog allerlei 
punten opgenomen zien, die niet vermel.d zijn. De bedoeling vnn een 
verkiezir .. gsmanifes·t is deze: hierin .legt de Partij neer de positie 
die zij meent te ~oeten innemen bij de verkiezingen. Men moet dit 
zien als een stnctktL~dig document, dus niet in de eerste plaats 
als een stuk, dat huis een huis verspreid moet worden om kiezers 
te trekken. D~arvoor is het niet bcs·temd, evenmin als ons beginsel· 
progromma.. Ann de hnnd van dit verkiezingsmanifest moeten korte 
propagnndastukken t;emaakt worden, die bestemd zijn vo9r massaver• 
spreiding. Wat voor massaverspreiding bestemd is, moet zeer gedif·· 
ferentieerd zijn en zeer kort en pakkend gesteld zijn •. Dus iets 
anders dan het verkiezingsmanifest. Dit is het document, dct in de 
eerste plaats bestemd is voor onze sprekers en ook voor onze poli
tieke tegenstanders en voor ~dere partijen, met wie wij eventueel 
moeten samenwerken. Hierin le6gen wij ons standpunt neer voor de 
komende verkiezt ngen. · Het stuk is door spreker ontworpen op verzoel 
van het Hoofdbestuur. Dat is goèd geweest, omdat spreker voorbe
stemd is om in de Tvveede Knmer leiding te geven aan bet werk van 
0 
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onze :fractie. Degene, die dit moet doen, begint met zijn gedach
ten op papier te zetten en he~ manifest te formuleren. Dit kan 
niet in een·vergadering.en zelfs naar mijn mening niet door een 
commissie. ge~chiedan. Dit moet door één man geschieden~_die na• 
tuurlijk kan horen, wnterover opgemerkt wordt en ook hetconcept 
onderwerpt aan het oordc~l vnn het Hoofdbestuur. Men moet dit 
Vlerk toevertrouwen arut één man en als men d:+t niet wil,. moet·men 
h~m ook de lelding van de frnctic niet toevertrouwen. Er zijn in 
do vergaderi n3 waardevolle opmerk:tngen gemaakt en daarvoor is spre• 
kor allorr;lins·t Ollüevoclir.;. Wat de aanhef van het manifest betreft,_ 
heef't spreker gemeend de positie eerlijk te moeten stellen en het 
is zijn overJ(iuir;in[;, dot hot niet reëel ia om in deze zaak het 
Z'llaarte:punt te richten i;e,3en het i'ei t, dat er in strijd gehandeld 
is met de Grondwet. J)~:wrmede verzwakken wij onze eigen posi·tie. 
Het is niet s:;n:·ekers bcdoelinc OI!'I bij de HoGering in het gevlei 
·te kor:~cn, WP.Jlt, als wlj nee willen rec;eren, moeten wij dit Kabi
net straks kwijtraken. Het gevoerde beleid wordt sterk afgekeurd. 
Spreker hccf't rnëel wi.llen zijn, want, als men ons nu eens voor 
de voe~t:~en zou gooien: r:·anneer gij J.linister wa.nrt geweest ten·tijde 
VF.n de Japanne ct<Lpi tula.t::J.e, zoudt r;i j dl1n menen, dat gi. j Indië 
had kunnen reDeren met in:;.chtncminG v~n de voorschriften vm de 
Grondwet?. dan hadden wij nocten antwoordent dat wij dit ook niet 
gekund hsdden. In de Koninklijke rede werd de grondwettige hou
ding reeds losc;claten. \/ij hebbon allen aanvaard, dat op de grond
slag van de Koninl;.lij}~e rede zol worden gearbeid. \::ij moeten van 
het he:nd el en in stri j d met de Grondwet . niet ons grootste art:,'1lJllent 
maken. Dat verzwakt onze positie maar. Ons grootste argument 
moet zijn het verkeerde beleid van deze Regering,. dan staan wij 
sterk. Spreker wil da~rom de aanhef van het manifest ongewijzigd , 
handhaven. (applaus) 
Stel, dat er na de vcrkiezingen in de KEmer een omzwaai zou komen, 
dan zou de Rer;er:i.n.g toch staan voor df:ze mrde feiten, zoals ver
meld in de rede VP~ den voorzitter o.a. Linggadjati en de Renville· 
overeenkonst, en dan is het reëel, dat wij die hier uitsprelten. 
Dit belà.1d heeft allerlei cevolgen gemd en d~e kunnen wij niet 
ongedaan maken. Met àe brokken, die er liggen, moeten wij proberen 
om er nog wat van te maken en vandaar deze woorden in het manifest 
"te reddon wat er nog te redden valt". \':anneer wij nu straks de 
geleGenheid zouden krijeen om dit beleid om te buigen, moeten wij· 
dan nu reeds zeggen: daar doen wij niet aa11 mee? Dit is de vraag, 
waarvoor nij star.n bij de Grondwetsherziening. 
Spreker geeft toe, àot inderdaad in dit manifest onvoldoende uit
komt, dat wij eventueel zullen stemmen t~~en de tweede lezing. . 
Dit ko~t, ornaat dit ontwerp is gemaakt voor de behandelit~ en de 
steM...l'li!lb in de TlJE]ede Yamer. Spreker is er toen van uitgegaan, 
dnt de fractie voor zou stemnen op erend ven het ~eit, dat in de 
Staatscomrnissie de beide leden ven onze partij meegegam waren met 
het ontwerp, zoals het daar J.ag. Inderdaad moet het manifest op 
dit punt, duidelijker worden gesteld en wel, dat de stem, die wij 
hebben uitgebracht bij eerste lezing, volstrekt nog niet impli• 
oeert, dnt wij ook bij tweede lezing zullen voor stemmen. Dit 
hangt erva.."'l af, of lVij waarborr;en zullen krijgen, dat er straks 
een ander beleid zal worden gevoerd, dus o~ er een ander Kabinet 
zal komen. Wanneer de voorwac.rden niet worden ingewilligd, zullen 
wij natuurlijk onze stem niet geven aan deze Grondwetswi. jziging. 
Ue.ar maak U dan nog ge·en illusie, wat de gevolgen daarvan zouden 
zijn. 1Ianneer de samemver.king v~n de Katholieken en Partij van 
de Arbeid 1-vardt gecontinueerd, dan wordt het een verloren zaàc, 
ook al wordt de Grondwetsher·zi ening niet aangenomen. Dan ~l 
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men nog voortgaan togen de Gro~1wet in, doch daarvoor dragen 
wij dan geen verant·woord ali·jkheicl. · 
Spreker wijst er verder op, dat wij .ook ons standpunt tegen
over andere partijen moeten ·bepalen, ·o.a. tegenover het com-· 
munisme en de l)arti j van de .Arbeid. Spreker wil de suggesties 
van den heer Kessler c,earne overwegen, maar äan wordt he·t mani-
fest nog iets langer. · 
Wat de kv-1estie van de Christelijlce !;rondslng betreft, daarin 
slui·i;en wij ons helem-33.1 aan bij he..~.; Becinselprogram van onze 
par·ti j. :;anneer m:t nog niet duidelijk is, wil spreker hierin 
nog wel een wijziging aanbrengen. Prof. Lindeboom heeft nog ee.n 
anà.ere redactie in over.veging ;~egeven, rr.aar wij moeten uitswe
ken, wat het karB...ltter va.n onze Partij is. 
Ten nnnzien van de pnnten,die als urr;cntieprogram zijn toege
voegd, merkt spre1ter op, dat deze een korte sPJnenvf'tting zijn 
van dat.sene, ·wat naar onze menir_;g in de eerstkomende vier ja..; 
ren de h(Jofäpunten zullen zijn. Dit is een extract uit het gro
te ~Je:rk:prot;ram. liet j_s :nisochicn e':n beetje kort eh niet hele
maal duidelijk. !Jaar aanleiding vnn hetgeen de heer Bos heef't· 
opgemerkt, zegt spx·eker gaarne bereid te zijn het eerste lid var. 
artikel 7 letterJ..ijk in het verkiezir.:gsmanii'est over te nemen. 
De bedoeling hec.~i't niet voor~:~ozeten om iets te t,7B.an verwe.teren. 
Het punt van de vergoedinG van oorlogsschade ia een buitenge
woon moeilijk punt, dat voor!'~ichtig cef"ormulcerd moet worden. 
Spreker heeft als beginsel voorop gesteld: het begir~sel vun 
inteerale vergoeding. Warmeer men het Wil doen naar de eis van 
rechtvaE.lrdii_~heid, rmet raen zet.~_;cn: de rr:..'Tip is een ramp voor het 
gehele Hederlaru:lse volk en die r:me·ten wij nllaileal teza.'Den 
àrat~en. 1-k.'Ul.r dat beginsel is voor volledige uitvoering niet 
vat'uaa.r. Het is ~een reëele politiek om in ons pro[;rnm te schl:!;J-· 
ven "wij g~en die oorloGsscl~de zondar meer inteeraal ver6oe
den". Dat knn eenvoudig niet. De financiële en economische pro
blemen zijn van zodnnic;c aard, dllt wij in botsinG komen met het 
beginsel van onze Jk"lrtij: sociale rechtvaerdigheid, ·rnallr tevens 
economisch verantwoord. Vandaar de toovoegir.g: t:;eleidelijk te 
verwezenlijken met inachtneming del. ... financiële mogelijkheden 
en de eisen vnn de 112 tionnle economie. Dit is niet vager dan 
ieder cnder program. Het is de uitwerking van het beginsel van. 
ons progrrun van sociale rechtvaardigheid en economisch verant
woord. 
Vhmneer Mevrourt Vfibaut spreekt over de rechten vm · de vrouw, 
dan heeît spreker er geen bezwaar tegen om dit extra te ver
melden, mar~~ als crematie en kleuterondernijs er ook in moeten, 
dan konen alle loden van de Pr>.rti j met even vlaardevolle wensen 
en dr.:n wordt het· een lintworm en dat tlOeten wij er niet van 
ook~n. Spreker is het· met veel opmerkineen eens en zal zien, wat
er nog vun in het manifest opgenomen kan worden zonder bet al 
te lnng te naken. 
Wat betreit de noties van Amsterdam en Apeldoorn wil spreker 
de vert;adering acnraden om geen '.:loties aan te neman. Laten w1 j 
het manii'est or:rNerken met de opmerkint;en, die spreke_r hec.ft 
{.)Cgeven en ln~t J~.msterdal~l naar rJotie terugnemen. Deze motie is 
het allerslechtste stuk, dat men een partij kan meegeven in 
haar verkiezi ll)spropa.t;anda. Daarin wordt gezegd de Kamer~.o
tie hee:rt het slGcht gedaan, mar.:r 1'd j stellen nog wel ver
treurJen in do frnctie en wij hopen, dat zij bet in de toe
komst beter zal doen. Als men deze 1notie aanneemt, zullen onze 
tegenstanders zeegen: gij hebt Uw Wiflen partijniet eens als 
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steun in de rug. Het komt in al deze zeken neer op vertrouwen. 
Als men het beleid ten aanzien van Indië niet toevertrouwt aan 
de candidatén, die men stelt·, dan· moet men andere candidaten op 
de lijst zeegen. Het komt de.uandidaten toe, dat zij het ver• 
trouwen genieten v2.n de Partij en wij hebben de ruggesteun van 
de Fartij noéiig in de strijd. 

De Voorzitter zegt, dat het voor de hand ligt, dat, al hebben 
onze îractics in de ~weec1e- en Eerste Kamer hun standpunt bepaald 
dit niet wil zeggen, dat wi .i stil zitten. Wij z:i jn reeds bezis te 
trach·ten invloed op het beleid te oef' enen. Het is IIioge1i jk ge• 
weest om dit reeds enigermate te doen. omdat spreker medewerkt 
in het College van <le l~et:,en 1·~ranncn, dat bezig is overleg te 
plegen me-t óe llegeriilé; over ~".at in Indië wordt voorbereid. Dit 
de~::ünemen r,.an dit ovorlng en het :fei,;, dat ~üj op het ogenblik 
hebben t;etoo~1.d, <lat, indien· dat beleid in een richting zou gaan, 
die wij ku.anen on:&.erscllri;jven, en da·t men misschien met ons tot 
gronéi.wctsv'lijzigi.ng zou kunnon komen, heeft de mogelijkheid ge
opend reeds oapaald.e dln{",en naar voren te brengen. D~m~over zijn 
besprekinf:;en caan~e en sprek~r 1~an alleen mededelen, dat op twee 
van de allorbelano·.i_ jkste punten J. .. eeds bt~paalde toezeggingall 
zijngedruln.Jpreker r.1cent, da.t dit de beste methode is om veran
dering tek:rij[;en in het beleid. 
Vervolsens deelt spreker nog mede, dat hij zeer binnenkort naar 
Indië zal vertrekken ow zich dttnr ter plaatse nog vóór de ver-· 
kie~dngen te orientercn. 
Spreker kan zich volkomen verenigen met het voerstel van den he ex 
OUd om de verschillende wensen ten acnzien van. het manifest bij 
hem in te zenden, opdat hij dncrmede, zo mogelijk, rekenir.g 
kan houden. Het raani:fcst zal daarna in het Dagelijks Bestuur of , 
het Hoofdbestuur behc.ndeld worden en spreker hoopt zodoende op 
korte termijn dit s·tuk gereed te krijgen. 

De vergadering gaat hiermede accoord. 

De heer ~~. o. Baron deVos van Steenwijk (Amsterdam) wil nog met 
een enkel woord de motie van Amsterdam toelichten. !~en heeft de 
bezorgdheid willen uiten, dat er een. verkeerde indruk gewekt is 
en dit duidelijk na2r voren willen brengen.Amsterdam is thans 
~chter bereid haar motie in te trekken. 

De heer Oud drukt de vergadering nogmaals op het hart geen mo• 
ties ZJOIXIlHl!lttlltW'UUIXi:uct aan te nemen. De buitemvereld vat dit 
anders op. 

De hoer !'v'Ir. M.J .Bos wil nog opmerken, dat deze motie geen motie 
van wantrouwen in de Kamerfractie was. 

Hierna schorst de Voorzitter de vergader3.ll8 tot Zaterdagmoreen • 

.............. 
De Voorzitter opent te Zaterdkg .15 !~ei des morgens te 10 uur 

de vcrga.derir..g en stelt ru:m de· or..ie punt 2 v~n de .Agendaz 
het Vcrolug van üa Cornmissie voor de Xotulen van de Buitensewo.aa 
Alcemene Versadoring van 24 Januari 1948 te Amsterdam. 
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De heer Dr. J.c. van Zoelen (Amsterdam), namens de Iiotulen
commissi.e versle.g uitbrangend, ze[,"t, ëlat de notulen door de 
Commissie zijn bekeken en dat dac.rin geen enkele verandering 
behoefde te worden ac~GeVraoht. Spreker stelt voor de Notulen 
door de vereadering te doen goedkeuren. onder dankzeBging aan 
het Secrete.rinl:l.t voor het vele en nauwkeurige werk, dat men 
hiervoor he oft verricht. (applaus) · · . -

De Voorzitter zeet uit het applaus op te maken, dat de verG&
derlng met het voorot el vnn de lfotulencom:nissie accoord gaat. 

De Voorzitter stelt thans aan de orde punt 4 van de .Agenda.: 
het Verslag van den Secret:o.ris. 
Dit vcrslug is els b~jla6C bij deze notulen gevoegd. (BijlaBe 2) 

· De verr;wïe:l1.ng bctu.it;t door applaus haar instemmin.g met dit ver
slat;. 

Aan de orde is punt 5: het Verslag van den Penningmeester. 

Dit verslae is als bijlace 3 bij deze notulen gevoegd. 
Vlege;ns verhlnû cring van den penniw.:;meester wordt dit verslag 
door 1J~. A.J.. Land uitgebracht. 

De 'Voorzitter neemt aan, dat de vergaden ng accoord gaat met het 
voorstel ou ~ln:1or; te benoe~!len een k.c.scon..r:dssie~ die de boeken 
tlver 1946 en 1947 zal contrölert:m. . 
Ilij otelt voor in deze cc~~~sic te benoemen de heren; 
A. J. 1115. ;jd cnctcln te Ln~cr1ede 
1Sr. A.I1

• }-::oc;cenbeek te Rotterdam 
11!r. Th.n.r.1. Verspyck te Bloemendaal •. 
Als p~etsver~~ende leden stelt spreker voor te benoemen de 
hEU~en: 

Mr. YJ.H. Fockem":l Andreae te Rotterdam 
B.A. Ponlie Wilkens te Veendc.m 
Mr. H. vsh. Ta.linc,en te Amsterdam. 

De vergadering geeft door applaus te kennen deze Qeide voorstel
len te nanvcardon. 

De heer I.:r. J.C. Loman (Ba.3.rn) brengt à.ank aan den pennint;mees•. 
ter voor he tt;een hij heeft gedasn en b1ed·t; namens de afdeling 
Buar!lÓen bedrag van :f. 100.-- aan voor de inzet van de verkie• 
zingsactie. 

De Voorzitter br~ngt den heer Loraan dank en hoopt, dat alle 
24'1 a.fdelillben di ii voorbeeld vru1 Baarn zullen volgen. 

Aan de orde is thans punt 6 vcm de Acenda: het voorstel van de 
afdeling Leeuwarden tot ffi. jziging van het Algemeen Reglement. 
Do Voorzitter verzoekt de afdelinG Leeuwarden hierop een toe
lichting te beven. 

De heer Ir. R.C. van Balen Vh1lter (Leeuwarden) zegt, dat de af
deling -Leeuwp.rden hee:ft gemeend een nanvu.lling op het Alccr.teen 
Ret;lement te moeten geven, orfi<iat llet bestaande Reglement de moge
lijklwid biedt, dat meer personen weril~n benoemd dan pla::>:tsan 
beschikbaar zijn. · . " 

. 
De heer Mr. J. Rutgers heeft met grote belanGstelling het voor-



-12-

stel gelezen en de strekking daarvan begrepen, doch, zoals het 
voorstel thans luidt, komt de strekking niet tot uiting en kan 
dit geenresultaat opleveren~ 
Het voorstel van Leeuwarden kQmt bierop neer, dat men in artikel 
68 een nietnve tweede alinea in wil voegen, luidende: 
"Onder volstrekte meerderheid wordt hier verstaan het aantal 

# # - . 

uitgebrachte stemmen, gedeeld door een getal, dat een hoger is 
dan het aantal te vervullen plaatsen, waarna de uitkomst der de
ling naar boven wordt afgerond, tot het eerstvolgende hele getal. 11 

Sprelror wil met een voorbeeld aantonen, dat deze redactie niet 
duidelijk is. Er Vlorden uitgebracht 120 stemmen en er zijn 5 va
catures te vervullen. wat is de bedoeling nu van het voorstel? 
Welk getal rekent men nu 120 o:f 600? Het eerste zou een ver-
slechtering zijn en kan dus niet bedoeld zijn. In het tweede ge• 
val nordt de volstrekte meerderheid 600 : 6 = 100. Dan komen wij 
noo:L t tot een verJ:..iezing ronder herstemming. Spreker geeft 
Leeuwarden in overwegit~ dit nog eens nader in studie te nemen en 
daarna overleg te ·plegen, dan zullen wij dit gaarne nog eens be
zien. 
De afdeling Leeuwarden trekt r.aar voorstel in. 

Aan de orde is punt 7 van de AGenda: de Benoeming van een Com-
missie van Beroep. , 

De heer J .A. Colenbrander (Breda) geeft in overweging op den duur 
niet uitsluitend meesters in de rechten in Commissies op te nemen, 
omdat niet altijd juridische plmten in bespreking zuilen komen. 
Spreker zou ook politieke figuren Op(.;enomen will'en zien. 

De Voorzitter zegt hiermede in de toekomst gaarne rekening te ~1· 
len houden. 

De vergadering @at accoord met het voorstel van het Hoofdbestuur 
om de veleende leden te benoemen: 
Pro:f .Mr.Dr. s. van Brakel, hoogleraar in de Rechtswetenschappen 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, . 
Prof .liJr. R.P. Cleveringa, hoocleraar in de Rechtswetenschappen am: 
de Rijksuniversiteit te Leiden, 
li1r. J. Drost, oud-Deken van de Orde van Advocaten te Rotterdam,· 
en de volgende plaatsvervangende leden: 
Mr. R.E. Kielstra, Directeur I<asvereniging Amsterdam, 
Mr. J.c.Th. Resius, advocaat en procureur, oud-lid van Gedepu
yeerde Staten te Deuenter, 
Mr. s. Rink, advocaat en procureur, lid van Provinciale Staten te 
Velp. 
Bovengenoemde personen hebben zich reeds bereid verklaard een 
eventuele benoeming te aanvaarden. 

Aan de orde is punt 8 van de Agenda: de Benoemine van een Commis-
sie voor de Reglementen. -

De vergadering gaat accoord· met het voorstel van het Hoofdbestuur 
om in deze commissie te benoemen: 
Mr. R.C. Bakhuizen van den Brink, Deken van de Orde van Advocaten 
te Haarlem, 
Jlr. M.H. de Boer, advocaat en procureur te Utrecht, 
Mr. H. Fortuin, Secretaris van de Kamer van Koophandel te A~ter
dam, 



en als plaatsvervangende leden: . 
Mr. J.G. Bettink, advocaat en procureur te Haarlem, 
Dr. Vl.L. Groeneveld Meyer, Directeur van de Middenstand van het 
Departement van Economische Zaken te •s-Gravenbage, 
Mr. J .J. Oyevas.r, Directeur-Genereel van de Scheepvaart te Voor
burg. 
Bovenstaande heren hebben zich bereid verklaard de benoeming te 
aanvaarden. 

Aan de orde is thans punt 9 van de Agend&: de verkiezing van een 
Penningmeestor. -· 

Aangezien slechts één candidaat is gesteld, constateert de Vöor
zitter, dat de heer J.L. P1crson Azn. ~e Ba&rn wederom als pennins 
meester is gekozen. 

Aan de orde is punt 10 van de Agenda: de verkiez~~ van een lid 
van het Dr.gel i jks Bestuur. 

Asneezion slechts één candidaat is gesteld, constateert de Voor
zitter, dat i:Ievroun Mr. E.A.J. Scheltema-Conradi te Haarlem weder
om tot lid van het Dag. Bestuur is gekozen. 

Ann de orde is prmt 11 van de Asenda: de Verkiezi.ng·vsn. vij:t leden 
van het Hoofdbestuur. 

De Voorzitter deelt mede, dat hierover schriftelijk gestemd z~l 
moeten worden. Spreker vcrzoekt de heren Iv~r. H.J. Kessler, (Den· 
Haag), D.J. T~onderr;:an (Apeldoorn) en J.H.P.,I. de riilde (Nt&mansdorp) 
in het stembureau zitting te willen nemen, tezamen met het Secre-
tcxiaat. · 
Genoemde heren verklaren zich desgevraagd bereid in het stembureau 
zitting te nemen. 

De Secret!lris deelt mede, dat de heer Jhr.:Mr. W .L. Sohorer te 
Rotterdam zich als can.didae.t voor het Hoofdbestuur heeft terug 
getrokken. · 

Atm. de orde is thans punt 13 ven de Agenda: de Bespreking van het 
besluit van de Verkiezingsraad van 24 April en de def'initiev·e · 
vaststalling van de in te dienen cend1daten11jsten voor de a.s. 
Tweede-Kamerverkiezingen. · 

De Voorzitter deelt mede, dat de heer Ir. S.L. Louwes zijn bereid
verklaring om een cmdida"'ruur te aanvaarden heeft moeten intrek
ken in -verband met het weder opnet1.en van zijn oude functie als 
Directeur-Generaal van de Voedselvoorzierdng. Dit heeft een punt 
van besproking uitc;cmakt in de verGaderingenvan het Hoofdbe
stl.lur en vm de Verkiezj_l\-:;sraad, dio eisteren gehouden zijn. Het 
resultaat van deze besprekint;en hee:ft U thans gekregen in de 
nieuwe samenstelling van de lijsten, die aan U zijn uitgereikt. 
De Voorzitter verzoekt vervolgens de candidaten, die in de zaal 
aanwezig zijn zich uit de vergadering terug te trekk~n, opdat de 
discussies vrij kunnen worden gevoerd. Spreker vestigt er nog 
de aandacht op, dat er een meerderheid van 2/3 nodig is om wijzi• 
ging in h~t besluit van de Verkiezinssraad te brengen. 

De l1eer J .A. Celenbrander (Breda) deelt namens de drie Zuidelijke 
Centrales mede, dat men voor de drie Zuidelijke districten gaarne 
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omwisseling op de lijst wil van de plaatsen van den heer Vonl~ en 
den heer Korthals. · 

De heer filr. M.J .Bos (Amsterdam) stelt namens de C-entrale Amsterdam 
voor om niet in plaats van den· heer Louwes den heer Falkena te 
stellPn, doch eenvoudig de volgorde yan de lijst op te schuiven, · 
zodat No. 11 onder de eerste tien wordt begrepen. 
Wanneer men uitgcat van 12 vEtste plaatsen zou spreker willen voor• 
stellen om dl-..:~J:in dmheer f.i.[erkelijn op te n.emen. 
Wanneer dit vooratel wordt aa.'"'l.Cenomen, zou Amaterdem gaarne zien, 
dot de heer ~7endelaar, die dan dus tot de eerste tien zou gaan 
behoren, in .A.a~terdBm op de tweede plaats komt. Spreker is van ma
ning, dat Oud o.ls Ho·. 1 en WendelaRr nls !lo • 2 de meest gunstige 
resultaten voor. .~rroterdam zullen behalen. 

De heer !tr. J .!1. van Til ( Hotterdam) stelt enkele vragen: 
1. Door het Hoo:fdbestunr wa.s aanbevolen als candidaat de heer. 

Uacke. Hac1a-t de a:fdel::i.!ll.;en (ln ccn·trales zich hadden uitgespro
ken voor den heer Hacke, blijkt in de V?.:rkiczingsraad, dat de 
heer Hacke Wa3 los:;elatc:l. ;;laa:rom is dit sebeurd? 

2. rielke aTf.;umcnt~tie is [;ebruikt om ?rof'. Yan Samel af te wijzen? 
Het ar(jtllncnt vnn het Eooi'dbestuur was de leeftijd, die een be
zwaar zou vormen. Onder de eers ... lie tien candidaten staat da 
heer Fa1lte:n.3., <lie a:fgezi en had van een cnndidatuur, omdat hij 
vernam, dat men tegen den heer van Hamel leeftijdsbezvvarsn had. 
Hoe is· het l110gelijk, dat de heer FaThena thans onder de eerste 
tien cnndiduten is op[)enomcn? Welke bezwaren heeft het Hoofdbe
stuur dan tegen een oanuidutuur van den heer ven Hamel?. 

. . 

De heer J .x. Predrikze (Arnhem) wenst een kleine wijziging in de 
staart van olle li;jsten. Spreker vraagt voor den heer Merkelijn 
de 12e pluata op de lijst vnn alle Centrales. 

De heer A.ll. Zniers {Voorst) wil onder de eerste tien ca.."'ldidaten 
opnortLen een vertet;enwoordiger va...'1. de kleine en rrdddclgrote boeren · 
en een m. .. beider. Spreker wil onder de eerste tien opnemen den heer 
Tabor als kleine boer en den heer M~crlrelijn als arbeider. . 
Vervol3ens stelt apreker voor de kop vm1 de lijst u1·t te breiden 
tot 12 personen en dar.u-in op te nemen <1.e heren Wendelaar en van . 
Hamel. 

De heer 1/Tr. J .s. van Ha.rtnxm!\ thoe Slooten (Amsterdam) wil den hee 
Wendelnar als lio. 2 op de lijst in Amstcrdrun. Amsterdam kan zich 
verenigen met plaatsing van den heer llerkelijn op no. 11, 12 of 13 

De ho er I.-1r. D. U'. vnn Gil se ( 's-Gravenmge) wil naar aanleiding van 
de opengevallen plaats van den heer Louwes alle candidaten, die 
onder hem st~an ec..l1 plaats laten opschuiven. 

De heer s. Brecba.:'U't 0,11ddenmeer) zou gaP.rne zien, dat de heer den 
Hartog op alle lijsten een dusuanil)e pha·ta kreeg, dat hij, ook 
al valt de uitslag van de verkiezingen te3en, toch een··zekero 
plaats heeft. 

De heer Ir. J.C. Lornan {Baarnfbepleit nogmaals de candidatuur 
van den heer van Hamel en wil een betere plaats voor den heer 
Mf'.rkeli jn. 

De heer B.J. van Strien .(Zwolle) vraagt, of het niet mogelijk is 



den he er Wi..l'lkelman als candidaat voor onze partij op de lij st te 
krijt;en. 

Mevrouw L. Xuppeyne v.d. Ooppello (Loenen a.d. Vecht) zou gaarne. 
IJevro~ ]1ortanier op alle lijsten hoger geplaatst zien. 

De hoer Ir. F.Degernann .. SSoest) vraagt om den heer Ankersmit op 
alle lijsten minstens een plaats hoger te zetten. 

De Heer J.J. Korft' (Laren) wil gaarne b.v. dmheer Kerkelijn als 
vertet:;enwoord1ger van de arbeiders op plaats 11, 12 of 13 gesteld : 
zien op alle lijsten. 

De heer F .U. IIolzmÜller (.Alkmaar) v.ril den heer Merkelijn op de 
12e o-:f 13e plaats stellen. ' 

De heer A.J. Blijdonstein (:8nschede) bepleit de candidatuur-van 
Hamel. Spreker zou ook een·arbeidersvertegenwoordiger op de 12e 
plaats wensen. Hij noemt hiervoor den heer Merkelijn. 

De heer T .v.d. Berg Azn. (Bélskoop) stelt voor, dat de vergadering 
zich huüdt aan de uits.~raalr van ai'delin.~:.:;en· en centrales. . 

· Spreker stelt vervolgens voor in pl&~ts van den heer Falkena den 
heer ïiendolaar op a.lln lijsten, zoals die vanmorgen zijn ingediend 
te stellen. 

De heer Oud wil enige algemene opmerkingen naar aanleiding van de 
geschiedenis der candidaatstelling mnkea. Bi~ herhaling is de 
vraag gesteld: wat is hot bezwaar tegen een bepaalden candidaa-'G? 
Zo kan men de zaak echt~r niet stellen. Er zijn honderdtallen can
didaten, waartegen wij geen bezwaar zouden h6bben, maar die wij 
toch niet kunnen plaatsen op de lijsten, omdat er nu eenmaal 
geen pleats~n eenoeg zijn. Onze lijst moet veelzijdig samenBesteld 
worden. Dit is nodiB zowel representatief als om het werk behoor
lijk te h.""Urulen doen. JJs.arom moet de candidaatstelling c entraE:ll ge
schieden. Anders krijgen wij niet de rractie, die wij ui~ algemeen 
oogpunt ve~ de partij moeten hebben. Als dit het geval niet was, 
zou iedere Centrale haar eigen lijst kunnen vaststellen en hadden 
wij voor de can.did.aatstelling geen Verkiezingsraad en Algemene 
Vergadering nodig. Het Hoofdbestuur zou dan kunnen volstaan met 
die lijs·~en te vcrlünden. De Verkiezings:r.t:~ad is illBesteld om een 
beboorl:l.jke representetie van de partij te la·ijgen en al kan de 
Algcoene Vergadering rcr;lementair van het advies van de Verkie
zingsrc.ad af'wljken, na.!lX sprekers mening, zal de Algemene Vergade
rins toch eengoed beleid moeten volgen en niet van het besluit 
van de Verkiezi. ngsrand moeten afwijken, tenzij er bui tengerJoon 
overwegende redenen voor zijn. 
Spreker kan accoord gpan met het voorstel van den heer Colenbrand~ 
om Korthels en Vmü: om te wisselen op de lijsten in Brabent en 
Limburg. • 
Den heer Bos antwoordt spreker, dat opschuiving niet de meest ge
VJenste unnier is om een vacature te vervullen. ~'lij hebben bij de 
samenstelling van de lijst nog in de hand om de candidaat te stel
len, die wij wenselijk achten.· Men kan natuurlijk van mening ver
schillen over de voorGestelde wijziging door het invoeGen van den 
heer Falk~na, maar nu wij voor de eerste maal een candidatenlijst 
opstellen, moeten wij ook zore;en, dat deze beantwoordt asn de 



nieuwe structuur van de partij. Bij een volgende verkiezing zal 
er geen sprake meer zijn van een groèp-S:tikker en eeri groep-OUd, 
dan kennen wij alleen de V.V.D. 

De Voorzitter wil het voorstel-Boekoop niet in b~hsndeling nemen, 
dit is niet concreet. lietzelfde geldt voor het voorstel van Zwolle, 
waar men een candidaat van llijkseenheid op onze lijst wenst. 

De Afdeling Zwolle trekt haar voorstel in. 

De Voorzitter brengt het voorstel-Den Haag, dat eigenlijk ook het. 
e~rste deel van het voorstel-Amsterdan ·is, in stem:ning. · 

De vergadering ver\1erpt dit voorstel. 

Het voorstc-~-Soest wordt verworpen. 

Het voorstel van de Centrales Den Bosch, Tilburg en Maastricht om 
den heer Vonk op No. 2 en den heer Korthals op Ho. 4 te stellen, 
vJOrdt aane.;enomen. 

Het voorstel-Arnhem v10rdt verworp! n. 

Het voorstel-Voorst. \~rdt ver•~rpen. 

Het voorst<>l-V!ieringermeer om ·1n alle kieskringen den heer den 
Hariioyboveu den heer Ritmees~er te plaatsen, wordt verworpen. 

De Voorzitter vraagt, o~ het tweede voorstel-Amstardam wordt inge• 
trokken. · 

De heer Mr. M.j. Bos (Ar,Jsterdam') antwoordt den voorzitter, dat 
.Amsterdam toch gaarne he.ar voorstel om Wendelaar ·op de tweede 
plaats te zetten, wil handhaven. · 

De heP..r Oud ontraadt. de vergadering ten sterkste dit voorstel van 
Amsterdam ae~ te nemen. Daardoor zou alles op losse schroeven-ko
men tP. s"i~anv .• Dit zou een grote kans op verldezi11g voor den heer 
Wendelau~ medebreneen en daardoor zal een der andere eendidaten 
Vfl.n de eerste tien uitvallen. Het voorstel is dus volko~en in 
strijd met het g~~ele systeem van deze verkiezingslijst. 

De .vereadering verv1erpt het tweede voorstel-Amsterdam. 

Hierna worden de candj.dateulijsten voor de verschillende kies
kringen vastgesteld, zoals in bijlage 4 van deze notulen is ver-· 
meld. 

De Voorzitter schorst vervolgens d~ vergadering voor de middag
pauze. 

------
De Voorzitter heropent na de kof~iepauze de vergadering en deelt 
de uitslag van de stem!'ning voor het Hoofdbestuur mede. 
Het totP.al aantal. ulteebrachte stemmen bedrna3t 174, waarvan 1 on
geldig. D.e ·volstrekte meerderheid is dus 8'7. 
UitgebJ:aûht zijn op: 
H.B. Bt:l.•ghuys 
Ir. A.J. Engel 

166 stemmen 
165 • 



@ 
Ir. J. Baas 
Ir. A. Voet 
J. lü"ooshof ': 

A. Cal;Jé 
.Mr. B.P. v.d. Veen 
zodat gekozen zijn de herent 
H.B. Bere;huys te Utrecht 
Ir. A. • J. Eneel te .Arnhem 
Ir. J. Bétas te Emmen . 
Ir. A. Voet te Groningen 
J. Krooshof te Deventer. 

'~ 
164 stemmen 
159 " 
132 " 51 " . 28 " 

Vcrvolgens stelt de Voorzitter aEln de orde punt 14 van de 
aeenda: Rede, uit te spreken door Frof.Dr. J. Lir~eboom over 
he-t onderwerp uDe Geestelijke grondslaBen van onze Partij". 

Prof.Dr. J. Lindeboom zegt ongeveer het volgendes 
De geestelijke &î"'O.n.dslagun zijn de a.chterc;rond, waartegen de 
politiek zich aftekent. De geestelijke grondslagen van onze Par• 
tij worden niet ?..llem door het v1oord "Vrijheid" tot uitdrukking 
gebracht. Met "vrijheid" is niet het la~tste woord gezegd. Uit
e~.ncspun"'c van onze overtuiging is vrijheid, verant\'0 ordelijkheid 
en sociale gerechtigheid. Deze drj_e begripJ,\en zijn te onderschei
den 111 t'nee groepen. Vrijheid am de ene kant en vera.ntwoorde
lijltheid en sociale gerechtit;heid als grondslagen van de demo-

. eratic a.nn t1 e E,ndere kent. Deze t'aee groepen staan min of meer 
in polaire -tegr:nstelling. De eerste wijst op vrijheid en de beide 
andere op gebondenheid. Door en aan de gebondenheid komt de vrij• 
heid tot haar recht. Deze vrijheid beeft gebondenheid nodig om 
zich zelf te verwezenlijken. 
Onze l:1D .. :e-tij gaat dan ook uit van de gedachte, dat de Uederlandse 
samenleving is een groeiend geheel van onderlinge betrekkingen 
tusne:n de meru::len, die }"'l.a:o,r vormen en in haar hun persoonlijkheid 
en hun ncti vi.tei t ontplooien, wasrop het bestean van de gemeen
scbnp :r.usiï en waz..ra..un zij hé'FX levenskracht ontleent.Zij is van 

· oordeel. dat de hechtheid. van de Nederle.ndse Staatseemeensohap. 
a.f'hnn...'celijk is van de mate van binding tussen de mensen, die er 
doel v~ ui "'trcien. er.. van het bevorderen van de onderlinge ge
meensohapsband en het tec;engaan van ontbindende invloeden. 
De vrijheid wil tl.un (1e vrijwillige bindinc; zijn aan de boven
persoonlijke macht. ZC\nder deze binding aan de geestel.ijke macht, 
kçunt ·er van de vrijheid niets terecht. De . gebondenheid houdt de 
vrijhc1d in evenwicht. . 
Onze Partij s-telt vast, dnt bovcr..al het Christendom in al zijn 
vcrscheide1iheid zijn stempel op de Nederlandse volksaard heeft 
gedrukt en de belangrijsta stuwkracht is voor een samenleving var 
vr1 je mensen. De hoofdwa~.rhedcn van het Christendom z1 jn reeds 
van oudera oorsprong. Denk b.v. aan de bekende woorden in het 
Ouds Testament in het oude Paradijsverhaal, wanneer Kain ter 
verantwoo.L•ding wordt geroepen wegens moord op zijn broeder en 
dan zet;t: "Ben ik mijn broeders hoeder? Heb ik voor mijn broeder 
te zorc,en? Ben ik verantwoordelijk voor mijn broeder?" Dat wordt 
medegede(!ld honde:rden jaren voor onze jaartelling, voor er nog 
van kerk qf Christendom sprake is met een accent van-afkeuring, 
omdat zulk een standplmt niet door een mens me.g worden ingeno-. 
men. Denk· verder bijv. aan de overmatig bekende woorden, de 
hoofus~m van de ~1et, die de hoofdsom van alle wetten is: "Dat 
men God zal l.ief hebben boven alles en zijn naaste als zich 
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zelve." Dit is een standpunt, dat niet eens speciaal Christelijk, 
r!lf'...ar evengoed Joods godsdienstig is. En verder moee ik herinneren 
aan het beeld van Apostel Paulus, waar hij de menselijke gemeen
schap, wasrin hij leeft, VE'lrgelijkt met het lichaan van de mens. 
Een lichrlutn, waarvan Christus het hoofd is en de mensen de leden 
zijn. 'Paulus werkt dit op zeer eenvoudige populaire en begrijpe
li1}ke wijze als volst uit: De hand Jr-..an niet zegeen tot de voet: 
ik ben mser dan Q).ij. De arm kan :r..iet zeg.::;en tot het been: ilt ben 
meer d&n jij. Ieior lid ve.n het lic:b.aum voelt zich door d~ opper
ste leièiinc van het lJOofd am clkanr t.;ebondcn en verantv.roorde
lijk tq;enove:c de a.nder. 
Allo practi~che punten van de politiek rc.ken de geestelijke 
croli.clslugen~ Uit vtelke motieven werken wij aan al deze punten? 

· 'i1elk doel heböen ·wij met nl deze procrumpuntcn? Een Pëtrtij kan 
b.v. niet sr.<rcken over oTi.i.er~Yijs ot· over ré'.dio, v:e.P..neer zij zich 
niet klna.r oev:ust is van bae.r geestelj. jke g:ro nö.slE'ge."l. Wij ver
keren, en ons volk verkeert ond.::nlcs alle schijn van betrekkelijke 
welvr~ar-l; en Geluk, in t:rot;e noocl. Zowel economsc!1, :nn.Etscnappe
li jl~ EÜS poli.tiek. :Lu üe grnnd. is dut alles -ook deze econo.cische 
politieke en IP ... !:.l.Eltsohappelijke nood- een zedelijk geestelijk pro
bleem. In luu:tste inGtmllïie raakt dat de mens in zijn diepste 
we~~en. Hier geldt nog altijd iets ven het allersimpelste _gedicht• 
je van Camphuys uit de 17 e eeuw: 

.Acht, waren ~lle mensen wijs 
En deden d~aroij wel 
J)e aarde was een paradijs 
Nu is zij vaak een hel.· 

Wij zoeken allen op onze wijze, voorzover dut venYezenlijkbanr 
is, naar het paradijs, maar \'dj mer·ken, dat vd.j de enkele men.s 
da~r~lj nj,et uit het oog kulmen verliezen. De meeste mensen moe
ten in bj_jna rille gevallen bij zichzelf beginnen. l!oe kan er or
de wordon geschapen in de mensheid, wanneer de mensen zulke on
ordeli.jke wezens zijn, zoals \"üj he·t ook in het alc;emeen zien in 
de gehele sa!r.enlevinG. Ook de andere :par·t;i jen ko;nen met een op
lossing. De "O~.ristelijke" partijen, vtanrvnder ik ook de Katho
lielte reken, hebben hun oplossing, al itan da-t de onze niet zijn. 
Hl.ln oplossing is n:ebonden a.nn de leer van de Sot.rift, aan het 
lettcrJ_..ijk r:oord van de Bijbel, aan het Kerkelijk Gezac;. De 
Sociallsten hebben hun o:r>lossing, die ook tot op zekere hoot:;te 
de geestelijke gronëtsl~een van ons volk en de mensheid niet mis• 
kent. Ten olotte komen de Communisten met hun oplossing en ook 
3~j hebban hun betrekkelijke égards voor wat zij de geestelijke 
en zedelijke uitgongspunten v~ de mensheid en enkeling noemen. 
Al deze ~ensen hebben hun grondslagen, bijna zou ik zeggen, al 
die ereepen hebben h11n religie. In di·t verband spreek ik liever 
v2n religie dan van godsdienst. 
Er zijn r~chten, die deze vere.ntwoordelijkheid en sociale ge
rechtigheid dee~aderen. Dat zijn de totalitaire machten, die 
wij aan de enf;lkant kunnen samenvetten onder 1-.fazi •s en Fascisten, 
aan de andere kant onder Communisten. Deze machteil vernietigen 
do vri.jheiö., verdraat;zaamheid en de sociale gerechtigheid. Op 
die bodem kunnen deze geestelijke goederen niet L~oeien, omdat 
die bodem elle sappen mist, waaruit deze geestelijke kracht 
tot wasdom y,ou killLnen komen. De bodem is verdorà en verzuurd. 
Een anèlere groep is het iiiarxlome. ';Jent in de tsrond van het 
L1arxisme is materialisme en zelfs rraterialisme van de aller• 
platste soort. Geen e;ev1oon m&terialisme, men noemt het histo~ 
risch materialisme. Des te erger. Een gewoon materialist kan 



een man zijn, die een zekere ru.imte toekent aan geestelijk werk, 
al vind.t hij het allerminst het voornaamste :i.n zijn levenabe
schot.'Wing. Een historisch materialist detiTadeert en vernietigt 
zeer beslist alle geestelijke aandrlft in mens en maatschappij. ·· 
R:i.j verlangt de mens tot een levenloos en V.Jilloos rad in de ma
ch:tne. Voor de rrarxi~t blijf't altijd waar het vtoord van r:Iarx: 
"Het ·is n:f.et het bewustzijn vnn de mens, dat het zijn, _naar het: 
is f!.et :mc;;ttschnppe11 jk zijn, dat het bevm.stzij!l b<'paal t". liet be
wustzijn van d.e mens is volkeuen secundair en wordt begraven en 
bedolven onder vc:rnnderi:"lGen in het :produ.ctiewezen, die in het 
productiep:roccs zoveel voorkomen. liet be".'·~ustzi jn hangt voleens 
hem ëlu.s helerr.aal af' vnn à e O!:!Standir.;hcden. Nu zou men kunnen 
tecen;;erpelt, d nt à c tecem-:oorcli ge socical-de;!locre.tie anders is • 
D0t <1e tcL~enwoordiee :Pr~tij vDn de Ar'beid an&ers is. Ik zou niet 
durven orw.crsehrijvc~, d~t de tot;cnwoorëdge Partij ven de Jlrbeid 
o.ls ~~odrmig nnd c:cs ÜJ. Lr zj_ jn zeer vele van haar leden, die 
anders zijn, rranr of de .:;rond slag, de typisch Marxistische r;rond
olaG anne1.~s is, ~·u;.o.;;; ik· te bet·llijfelcn. He·t; heeft leng gedllurd, 
eer er een schijn of schaduw voor de d:Jti kNam Vf:'n een andm:·e 
gcesteshol~éünt;, eer er andere klanken 'liCrè.en cehoord in di·t 
milieu. In de allerlr;atste ti;jd tracht men dat f,ie.rxisme op te 
poetsen in geestelijk, zedelijke zin, er een diepere 6eestclijke 
grond~lag onuer te vchuivcn en gebruikt dan hot Vloord persona
lisme en sproGkt dnn vo.n pcroonalistisch socialisme. Ik heb 
nooit ku,n .. '1en ber;ri jpen, ,,·nt die heren raet bun perscoolisme bedoe• 
len. 11~ heb het niet bcfepen, omdBt zi. j het zelf niet begrijpen. 
lk hc·o een betooe, V.3.n 1· uur van lrof. Banning gehoord over het 
woord pc:rso::.1alinne. Aan het; eind was ik nog geeA steek wij"zer. 
·:j·nt in onze Geesi;olijke .. blO nd;;;lagen staat is p;rso.nalisme van 
het zuiverste soort. 

Vervolgens is punt 15 v~~ do A6enda ~an de orde. 

!11r. Oud geei't een uitvoru.""i,;;e uiteenzettir}[; over de :punten van 
het Vcrlüczings.m..'lnifcst en schetst de. houding van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Dcn:ocra.tie ter.lidden vs1 de andere politieke 
par"';;i jen. IIi j wekt de a.am1eziGen op hun krachten in te spannen 
Or.l bij de s3.n~rt~~nde v.:rJ:::iezin[)cn een goed resultaat te bereil~cn. 

Hierna is aUJ."l de orde punt 16 van de .Agenda: de sluiting van de 
vort;ndcrlng. 

De Vcorzi tter dankt Alle RanwoziGen. Vlij hebben veel welsprekend
held medegemazkt (}n spreker dankt ieder, die het woerd gevoerd 
hee:ft, en in het bi j.zonder Pro:f. J.indcboom. Wij heboen medege
maa];:t verdeeld.~."leid en geprikkeldheid. Laten deze verdeeldheid en 
geprikkeldheid hier binnen deze zaal blijven. Het belall6Xijkste: 
is, dat men do besluitkrucht gehad heeft om de samenstelling van 
hat Verkiezingsmanifest en de cnndidatenlijsten tot een goed 
einèe te brengen. Laten wl j eenheid en no[; eens eenheid b.e• 
tracht én en laat dat strt1ks onze kracht zijn bij de a.s. verkie• 
zingen. ~·.!et di·e woorden wil spreker de vergaderir~g sluiten. 
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