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IlOTULEN van da Algemene Vm;gadering~ van de 

Volkspartij voor vrijheid en Democratie 
gehouden o:p Vrijdng. a April en Zaterdag 9 April 1949 
in het ScllOUJVbllXSSebouw Esplanade te Utrecht. 

Mat hut· oot; op hot i'c1 t, dat het eerste cedeel te van- de ver
gadC' ... rir.l[) n.l. do Opei:~i:'..[j:Jrcdo vnn den voorzitter, T'IO.!'dt uitt;ezon
den door <la rucJ.io, houd.'t è.o hce.r ThlGGers voor de radio een kJ.cine 
inloidlng, \':narin hij in de cc..1.·ste pl.5:4t3 mededeelt, dat Z.Exc. 
!.'lr. D. U. ;~ti:::l:m:·, :r.::l.r:ist er v .tm Du.i te nJ.undse Znken, in de vert;ade
ring ~nnnez:5.r, is, r1clke a:::ulwezit;b.cid bijzonder op prijs e;esteld 
\•orJt. 

Vervolr.m·w opent <le Voorzitter, l!r. P.J. Oud, de vergadering 
en heet do aan~1ezigen en in he·t bijzo:.1dcr den heer Stikker, harte
l:i. ;lk vuükom. l~a~rna srcc'cckt de Voorzj. tter zijn Openingsrede uit. 
(.Ucze rede is als b ijlece l bij de not;ulen eevoegd.) 

De Voorzitter r;ce:ft hierna het woord a:-m J.tt. D.U. Stikker, 
dia enice vworéien tot do vergadering wil richten. 

~~~. D.U. Stikker zegt den voorzitter caarne dank voor de 
vri(mdclijke tworden, waéZmoc1e hij hem heei't welkom eeheten. Inder
daad heeft sprel::cr met cenoegen ean de ui tnodiBinG om hier van- · 
avond nnn•tezig te. zl jn on O!ll cnl~elc woorden te spreke.n, vold~an. 
De laut!;te keer, dat sprcl:cr voo.1· de radio sprak W""dS in Washington 
bij 11ct tekonon vnn het Atl.:-.mt1sch met, toen daar in die c;rote 
v..a.rü ten n.um:ichouwe van een t;root en u1 tgclezcn Gehoor op het podi
un 12 mnistcrs van Buitcnlandne Zaken ondEn· de hitte van de tele
vis1s-appnruten v.arrnezie wnren om hun redevoering uit te spreken. 
Rot telt::enon van dit A tla..'ltinch J>nct beduidt de hoop, dat wij de 
v.rede rrocon bewaren. Het beduidt ook de hoop r.11sschien wat ons 
zelf bci.;re.ft, dn.t wij r:1ct onze nimme bond{.;enoten tot een beter be
r,rip Moccn konen von do nedm:·!a:riee nooili j1:hedcn, die ·er oncotwij
:rc~ld or' het ogenblik in de wercl<! bcntann. Juist teruesekeerd van 
c1c~e l·ein en van die historische cebctl.rtenia wil spreker gaarne 
vcri~l~cn, dat het her.1 uiter-LJUte verhcut;t 11edcrom l'1icr in deze 
lcrint.-;, \',-:::;.:~Ttlodc zeer r:cl:cr door hco ceen benden werden v-erbroken, 
cannezig te l;:un.'lcn zijn. Des te meer verheu.:.:t het spr.eker, nu hij 
do c;roto op1wr2st ziet, o::::dat hij da:;:.ruit meent te I:'X>gen conclude
ren, dut onze r~tij in intensieve beleving van alle politieka se• 
peuutcnissen noe steeds voor gaat. Van lmxtc hoop~ spreker, .dat. dit 
een n4nwijzin3, maer noe, een goed voorteken moge zijn voor de 
blijvende t;,rcei vnn onze partij. · 

Do Voorzit-ter dankt den heer Stikker voor de woorden, die hij 
he~~ft willen Bl)rckcn. Hij stelt vervolt;;ens voor de volgende tele
grcn":!on to verzenden: 
H.!!.. de Koningin - Soestdi jk. 
De Vol}:::Jf.><'lr'ti j voor Vrijheid en Denocratie voor de eerste maal 
sinds u .. ·:e t:ro::m.sbestijc-..ir..g in het Schouwbursgebouw te Utrecht 1n 
alDer.Jene vcr~:ndering bijeen b~tu1gt bij het begin harer werkzaamhe
den Urw l~aje;Jteit nls ny~bool vnn de volkseenheid haar trouw en 
aanrnrJ~eli jkhcJ.d en bidt U toe, dat hot U evenals Uw Doorluchtige 
Moc<lor Gét;ovcn mot_;c zijn eedtlrcnde Uvr Het;ering de onai'hankolijkheid · 
en het t.:rondt;ebied van de !;taat te bewaren, de vrijheid en de rech
ten UWer onderdanen te bcsch~en en.de welvaart te bevorderen. 

Oud - Voorzitter 
RutBere - Secretaris. 



.. 
Prinses. vtilhelm1na -. net Loo. 
De Volkopertij voor vrijheid en Demooratie voor de eerste maal 
sinds Uwe troonsafst~d in het SchoU'.vburgeebouw te Utrecht in alge
oene vertJlderin.s bijeen herdenkt in dankbL'E:.rheid de zegenint;en 
welke m,., vi~j1"t10jar1ge Het;cring voor land en volk hier en overzee 
heeft af't;eworpcn en met outroering de beproevi11.gen, de moei ten en 
zoreen, die de vervulling van deze taak voor U met zich heeft ge
bracht. 
Zij v:cnat U toe, dat U nog vele jaren in goede gezondheid getuige 
mo~o zijn van vrede, vrijheid en voornpoed voor alle volkeren van 
llc·t Koninkrijk der Nederlanden. 

fr~d - Voorzitter. 
nutgers - Secretari~. 

lradat de VE'.rgndering door luid applaus haar instemming met he~ 
voorsttü vc.n den V.oonzi tter heeft betuigd, zingt zij staande het 
ecr3te en he·t zesde ooGplet van het ~ilhalmus. 

ru..erna is atn1 ci-s orde purrt 2 va.."_ de A1.:endt1: het Verslag van de 
Co::zJissie voor de 1IotuJ.cn VM de Algemene ·vcl~eadering van 14 en 
15 Mei 1.940 te U-trecht. 

De heer Ir. D.J. neut:r te Zeist, nanens de Notul.enooi!mlissie 
vcrslnG tüthrr.nccnd, deelt oede, é!nt do Co;;-msaie t;een enkele wij
zieing in de door het :~ccre"tarin .. "1"t or~cr:n['.kt;e notul.en heeft bchoe
ven nn.n te brencon on stelt vcor de notulen onder d.unkzegging aan 
het 8ecrcturic.ut en z:!.j11 staf voor het· bcl~jke en veelomvatten
de \7Cl.·lr, bij acclarlatio t;ocd te kouxen. 

De vergaderinG bctu:i.rrt t!let dit voorstel door applaus haar in-
sternning. · 

De Voorzitter dankt do co~~1ssie voor de door haar.verr1Qhte 
arbeid en het Secretariaat voor hçt naur;keur1ge wen. 

De Afdeling 's-Gravorumsa deelt vervolt;ens mede, dat zij het 
op prijs zou stellen, indien in den vervol.ga aan de AGenda sal wor-
den toegevoegd een p~t: Rondvraag. . 

De Voorzittor zeb"t toa dit in overweging te zullen nemen. 
De he er Ir. J.C. Lornan (Baarn) verzoekt de volgorde· van de 

Agenda te wi jzigc!l. Jljj zou de beSJII'eking van het Gemeentepreeram 
voorop willen zetten, aaflGez1en er vele mensen niet te laat uit de 
y~xGndering weg kunnen mat hot oog op verbinding.naar huis. 

De Voorzitter zec;t, dat er ook mensen zullen zijn. die pas 
morc;cn lmt:on en er dus op rekenen, dat de volgorde vat:l de AGenda 
ge~tnd~~d nordt. 

Arm do ordo is thans punt 3 van de Agendaa De benoem1.ng van 
do Nottûcnccr..:::tissie voor de vcr@derins van 8 en 9 April 1349. 

Do Voorzi ttcr stelt voor in de Notulencommissie te benoement 
L. de Docr te ~Jinsch.otcn 
K.H. Brandt to ;-!oord.rccht 
J .Tb. v.d-. Voord a te !JU3sum. . 

De verender1tl6 c;ns.t hiemcde accoord. 
Ar..n do orde is punt 4 van <ie Agenda: het Jaarvcrslag van den 

Zcorctaris. (Dijlage 2) · -
De heer l~. P.G. van Dijk ('s-Gravenhat;e} spreekt zijn naar-
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derinG v-oor dit Jaarverslag u1 t, doch 1f1l: naar aanleiding 4aarvan 
toch cnl:ele opnerkingon maken. 
In de eerste I>laets c1cent spreker, dut het knd er der at'delincen nog 
steP.<ls niet voldoende functionncert. Hiervoor zijn twee dingen no--
d1g: . . 
1. het bec,inselproeram moet uitgewerkt ftOrd en tot een volledig werk-

program; -
2. een goed georganiseerde propar;enda. Deze ia naar het oordeel 'V8D. 

Don Hang noG steeels onvoldoende gericht. 
De Secrct~u-is zat;t~ ó at eit;enl:t jk op beide punten reeds aan de 

·wens v~m d~ ~dclizv; l;cn i:aas is voldaen. Het !Ioo:rdbestuur t..Cef't 
rc~ds iu.:.;esteld diverse coumissi~s tot voorb€'.reidir..g vt-.n de onder
delen van het vwr.kprotrcl.m en verwacht, dat het ontv1erp in het na
juar gereed zal ~ijn. 
In de t'v•eod.o plu'-4ts is ingestold een cotun1ssie ad hoc, die heden
mit~duf; i:~~r eerste ve:r-c::;dcrin[; heGi't cehoud.en en noe voor de tomer 
een· schcrJa. voo::.~ de propa(jf'nda ~.m het llooi.dbestuur zal voorleggen. 

Do Voorzitter dankt den aecretr:ris voor zijn verslaG• 

Auu de orde is punt 5 wn de Agenda: de Rckeni!ll; en Verant•. 
woording on Jvarversln~ vnn den .Fonnir..Q'.lcester. 

De Voor~itter deelt Mede, dat do renninerneestcr, de heer PiersCD 
verh1nr.1ord is de vcrcnc1crinc bij te r:oncn en clnt in zijn plaats de 
heer land het Vcrnl.as zal tlitbrcr..,acn. (Bijlar;e ') 

Da heer umd leest het Varslee voor en tevens het Advies van 
èlo Com::ännic. 

De Voorzitter stelt voor, overeenkomstiG het advies van de 
Col!W'J..onie de ReJ,-:mtir.c en Vere.nt·woorclint; [)Ocd te keuren en déoharge· 
te vcrlenen aan den ~ennincmecster over 1946, 1947 en 194a. 

De verGadering ca~t biermode accoord. 

Do Voor~itter dankt den l'enni.D(;mcester voor zijn uitvoerig en 
naur.keur1t; verslL'ig. 

Arm de orde is p't:tnt 6 van de J.gend~: de Benoeming van een Com
missie van drie leden ter voorlichting van de Alge!'!!ene Vergadering 
bij de behnnueling Vf'Jl. ~e Rekening en Verantvo ord1ng van den Pen
ni~ester over hot jaar 1949. 

De vertioderir~ ga~t accoord met het voorstel van den Vooreit
ter om in deze Commissie te benoemen: 
ltfr. A.F. Pot;genbce.k, Rotterdam 
!'ir. J. ',71J..kens, ·Jas senaar 
Ir. D.I!. ter Kuile, Hcz}Lelo 

en als plaatsvervvngende leden: 

lb-. X.P. V.d. t~mdolc, nottcr<.'lac 
Mr. w.c. 7!cndclaar, 'n-Orevenbaee 
~tr. J.J.C.R. v.d. Dilt, Amsterdam. 

J.:m. de orde is thans :pu.Y!t 7 van de Agenèû!: Bebameiinc vnn 
het Ont·;:crp-Oenccnteprocr-"....m. 
Art. 1. liet door den Voorzitter voorGentelde nnendement 1n het 
t\"leeda lid van n:rt. l wordt zondor disousaia door de ver&WerlllG 
annGenomen. . 
Art. II, lid lt 2 en 3. .· 
De Voorzittor a. eelt ruecle, dat do Partijraad adviseert de vooree-
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stelde wij Ei gingen van èle ai"d. Baarden/~zen, Breda en Ein4ho
ven niet over te nemon. Spr:ekcr vrnnct, o:r de bctref:f'ende afde
lingen zich hierbij J...'Uiillen neerle&:;en. 
Alleen de a:fd. Einill4.óven dea~t l.ilede de voorgostelde redactie nog 
niet te kunnen appreciëren. . 
De Voorzitter ocent, dat de redactie, zoals deze is voorgesteld, · 
juiDt is en vraagt, of Eindhoven m1ar amendement handhaaft. 
De a.i"delinc Eindhoven trc.kt het a.mcnde:.nent in. 
De vcrc;cdorlng besluit conform het advies van de Partijraad 114 
1, 2 en 3 van Art. 2 ont;ewij:--J.gd te handhaven. 

Art. II - G. 
De VoorY.itter deelt ~ede, dat de Coonissie voor het Gemeentepro•. 
t;-;rt>..m overecnkonnti{; het advies van de J-..m.--tijraad de door de afd,. 
Breda gevwü~1te vcr&nderi!l[) heeft aancobr~t. 
De vcrcaderi:nc; t;~l.a.t J:liermede accooru. • 
Art. 1!! - l. 
De Voorr~it·tcr deelt mede, dat de r-artijr-.:J.Ud adviseert gem wljzi
g1n_e aan t o brf!neen. 
De afd. HilvE>.:rsuo trekt haar amendeJ.aent op Art. III -:t 1n. 

Art. III - 3. 
De afd. Hn.nrden/!!uizcn trekt, ro.nr aarJ.eic11r.a van het advies van 
de Jlartijrnad, haar aMendement in. 

J-xt. III - 5 b. 
De nfu. ll:.!arden/Euizen trekt, na.or aE-Jllcidir..c van het advies van 
do Part! jruad, r.at::.r c.I'J{mdcrlent in. 

De heer J .A. Ooleuorc.Ulder (Breda) wil naar aanleid in& van bet 
aoor de afd. Breda voor~estcltie neendement een kleine toalichting 
~;;even. I!c:ffing naar óreb.t;kracht dient te zijn progressief. Verte
rint~sbelasti.ng is niet prorressief, maar bepaaldelijk. degressief'. 
l1tu1r nate de draagkracht stijgt, neemt de druk ar. Spreker 1s n1e1w 
tegen verterintsbelasting, maar tecen deze redactie. 
De Voorzitter begrijpt de t;edachtenr;nng van den heer Oolenbran
der niet. \iurmoor Men belasting nil heffen naar draagkracht, ia 
ook de vertorincsbela.stir;e nodiG. In de verteringsbol&sting kan 
men nllcrlci elementen ·~reffen, die men rr~t 1nkocstenbclast1ng 
niet J:an tre:fi'en. ~·7anneer men billijkheid wil betrachten, s:al. he"t 
belastinestelsel uit een r;root nant~~l. bclastill6en moeten bestaan. 
;ranneèr men vcrnchillende belnstini:Jen hce!'t. dan heeft een tleer 
kw1s, dat in het belPstint:;S'telscl de :tout van. de ene belasting 
wordt r;econpenseerd door een andere. Spreker mee..Yit, dat de re
dactie w.n het t;enecnteproeran een juist geformuleerde ia. 
De af'd. Breda tJ.·ekt haar Bnendcment in. 
Art. III - 5 b wordt onsewijz1[Sd door de vergadering aangenomen. 

Art. III - 5 e. 
De verc;uclarine gaat a.cooord met het voorstel van de Cocmissie voor 
lwt Ger~eentc:pror;rrun· en, rekening houdende t1et de CCI!Bakte op~r
k:ir..,:;en ep. voorcestolde u:tj~i(;i1~;en docr de nf'd. Breda en Hcn.c:elo 
Art. III - 5 o te lezen cl.3 vol&"t: .. De cenecnto dient, overeen
koestic hot ~cstelde in de Gcmaente~ct, geheel vrij te zijn om 
zcl:t te bopalen o:r, en zo ja in welke mate, de in die wet genoem
de belastint,;en zullen worden geheven." 
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Art. IV- 2. 
De vergaderinG sast accoord met het advies van de Partijraad om 411i 
punt to lezen a1s volt;t: 'tnij toewijzing van het bouwvolume worde 
in de eerste plaats rekening gehouàen met die t;emeenten, waar, 
ten gevolge van de oorlog, een wanverhouding is ontstaan tussen he't 
aantal inwonars en de beschikbare woningen, alsmede in het algemeen 
met de croei der gemeente.•• 

Art. IV - 5. 
De vorv;.derill(~ GSért accoord met het advies van de Partijraad n.a.v. 
een voorstel van de nfd. Eindhoven, om .Art. IV-5 te lezen als 
volgt: "Opdat uamcn1son1ng zo snel mogelljl: verdWijne, worde wonil'lg
spli toing l:rttchtig bevorderd o.a. door het ver1enen van bijdrasen 
in da kosten." · 

Art. IV - 6. 
De vcrL~der11~~ l~at secoord mot het voorstel van de Commissie, om, 
overeenkermtig het udvic3 van cle Pm:·t1 jrnnd, op voorste1 van de 
afd. n~urn en J;ruJcr,fHle, Art. IV-5 te wijzigen int 
n. "Aan vo~·beterint; van ondougdcli jke woninccn11 

o. "Aan saneri:ns vnn achterb1.mrtcn", en toe te voeccn: 
d.. "Aan het. stichten van wonineen voor ouden va."l daeen." 
.Art. IV- 1. 
Do verGSdorinc gaat ncooord met het" advies r~ do Partijrand om op 
voorstel vun do afd. I!cncclo in J\rt. ·IV-7 tusoen de woerden "van• 
en "vmtcrJ.eidillGn in te voecen: "cas". 
Art. IV- a. 
De vergnderin~ VJ.at secoord met het advies vat1 de Part1 jraad om op 
'ttoorstel vnn de af'd. RonL;elo do tweede alinea van Art. IV-8 te 
wijzigen inz "Dij het u1·tbreid1ngsplnn worde voldoende rekening ge
houden ttet de belangen van de ruiudensta.nd, de industriële en agra
rische bedrijven". 

Art. IV' - 10. (nieuw) 

De vercadering verenigt zich met het advies van de Partijraad om 
ill[;evolc;e oen vocr!ltcl van de ei'd. linarden/Huizen, in te voegen 
een nioun p1mt 10. luidende: ''Bij alle maatregelen op het gebied 
der volkshuisvesting dient rekening te worden gebouden met het ka· 
rakter der geneente en met het behoud o-r de bevorderins van steden-. 
~orps- en landschapsschoon." . 
Punt IV -10 wordt dan IV - ll. 

Art. V - 2 en 3. 
Ter te~c.':loet}~or.ünt; ~n de wensen van de nfdelirl[;en Hengelo en 
Eindhoven hoe!'t de Comnissio voor het Geneentcproc;ram, overeen
lroentiG hot advies van de l'art1jrnnd, in V - 2 achter het woord 
"ziekenhuizen"· 1ncovoc[;d: ", con:::mJ!n.tiobureaux", en het woordje 
"of'" ;:;esctu~apt. !n vcrband biertlode worden in punt 3 ceschrnpt de 
woorden: "alnnodo van de cxrloi t:-~tie- van oor~ taticbureaux". 
De yert;aderint; gaat hioroedc accoord. 

Art. V- 4. 
De Partijrand adviseert het voorstel van de m-d. _Eindhoven om 
een 1licu~"l punt 5 op te nenen, rum 'te nemen. Dit" punt luidt als 
volgt: ".t!adewerlcinB en waar nodig, L)el.del1jkc steun dient te norden 
verleend 8W1 de exploitatie van medisoh-paedagogische bureaux en 



aan bureau..x voor beroepskeuze." 
De vergaderins verenigt zich h1 e.mede. 

Art. V - 5. 
De afd. },j_ndhoven trekt baar amendement na het af'wijzen4 advtea 
van de Partijrand in. 
De heer Ir. J.c. !.oron (Baarn) zou het ten. zeerste betreuren, wan
neer het anendoment van de at:d. Baarn niet werd nsngenoz::en en 
S}ll·cker Y.L~tf;t_;t op welke gronden de Partijrand het amendement niet 
ovel~neemt. In gro·t;e t;;.crnc anten ia <1i t niet nodi.;, t'tiar in kleina 
c;mnecntcn noe-; !:'Jen :r.ocr veel geld hebben om zijn kinderen zwemon.;.. 
derricht te lnten geven. Eet kor.rt spreker toch wel zeer \"lenaclijk 
voor dit in het. :proL:rv.n op te nemen, zeker rt!et het oog op de a.s. 
commm1iel--oad nverkic zin.::; en. 
De hct;r D.~ï. l1cttneijer ('s-Gravcnhage) acht het vooratel van de 
afd. n~:k·~·n op zichzelf n~~thicl~. ::m1 kun ervan uitb[lan, èat ook 
dcrienen, die onbeniddcld. r~ijn zo coed !:iOt_:elij}: in de wereld eoeten 
st~an en de t..~eJ.cDenboid noetcn l~cbben on ta leren mvermen. Dit a>u 
ecir'licr beter l:u•·nw.n HCl."don O'J?[;enoncn :tn de rubriek orxlerwi jo. De 
leerlingen noesten ünP..r e1Dcnli jk autor:Jc.,.tisch leren zwei:llllen als 
schoolonderricht. Dit kon op dit o~;enblik niet aan de r;emeenten 
r•orden om.;olegd, dat is te duur .. In de toekotl3t kan men dit onder
valli)en door de nadruk op schoolzwemmen te legt;en. 
De VoOl.-~!1 tter bronst het amendement V!m de afd. Baarn in stemm1J'l8• 
De vcrgaderill8 verwerpt he't amendement-Be.arn met vier stemmen "ffor. 
Art. VI - 1. (lo alinea) 
Naar nmleiding van het advies van de Partijraad om het amendement
Dor<irecht niet over te nemen, ""11 de heer Jao. A. Bezelaar (Dor
dracht) enige oproerkinr.;;en me.ken. 
Spreker v.egt, dut wie in het onde:t"ftt js werk~af!.ll is, niet· znl kunnen 
ontkennen, da.t de openbare school langzatlcrhand wordt niet meer de 
openbare school, macr de school van de r-art1j van de Arbeid. ~arom 
hebbenwij gcmct".lld een zel~ere versterking van het voorstel te moeten 
a.anbrellGen. De lfederlv.ndsc Ondervd. jzersverenising is op het ogen
blik ~eer links in over.:-:rote mr.erderheid en het e,aat er mar uit
zien, éiat in de tockot1st de neutrale bijzondere school eigenlijk 
de school zal worden, warrin onze kinderen l"1l.nnlen komen zonder dat 
~ij een bcpanldo DOlitiek aangewezen krijGen en er aan het onder
wijs een bey.oalde poli tiekc kleur wordt ecseven. Dat is de bedoe
l-ing vnn l1ct voorgestelde. 
De heer D. ~;. J>ottoeijcr zeet, dat de c;ednchte~ van n>rdrech1; 
zeker te b ccri j:pcn is. Spreker noont ochter, dat wat Dordrecht · . 
stelt ten O:?r:1chto van de opcnbr~ro uchool, niot meer ceheol juist 
is. 1z was 10 jaar Eelcden \Vel ·eon nterke tendenz, dat de openbare . 
school roc~er werd. illarin is naar sprekers ceninc; thans- verandering 
gekonon. Uen moet ervan uitgaan, dat de oplo1dill6 wn de onderW'ij
zera zodnnie is. dat zij zich op de openbnre school zullen onthou
den vun een bepaalde propaGanda voor e m bepaalde poli tielee rich
ting. Spreker heeft de indruk, dat de onderwijzers, verbonden aan 
de opta1bare school, beter dan ·vroeger weten, waar hun plaats ia. 
De hoer linzelaar haalt vervol6ens enige voorbeelden van politieke 
pro~'-\ganda op verschiliende scholen in Dordrecht aan en zegt, dat 
daarteecn tooh een krachtig protest op zijn plaats ia. 
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De heer Dettmoijer kan zich volkomen de bezwaren tegen de in. 
Dordrecht covolr.;de methode indenken en gaat er volkomen mcda . 
nccoor(l, dat hierov~.r een krnch i1. g 110teat op zijn· pleats is. 
Spreker is echter vt:.n mcn.ing, det dit protest niet in he't 
Gcr:.eenteprosran thuis hoort. · 
De Voorzitter geloort, dat het voldoende omacbreven is~ zoals 
het hier word i; voorcestelû. Voor d(} z •G• neutraliteit :la de 
ver.-... i j!.;ing nul'.r de t;.ri.iikelen 19, 26 en 42 ven de L.o.-wet 
voldoende. iie.t <le poli·tickc nouia·allteit bet::ceft, moeten wij 
uitcr:1:..~tc voor::;icr:tic ~ijn o:n d~>.nrover te L~n spreken. !ie 
pol.i-'~,;j_eke ncut:cnli·t;ci t hcc:f·t een zc:.:r speciale betekeniS' gehad. 
Vun nocünli~rt;icclm 1.-2-nt i~ bij de bebar.delL~ v.r.:n de L.o.--..·vet 
in 19~0 voort_~cs"Le:lt1 o:'1 <1.:.~:rin te zct·bon r)oJ.i"'.;iel:e neutraliteit. 
Iiit if.: vcr.r:cr:;)0n, o:~(l_::;.ii dit zeer bc~xmld do strclr:ki.."l.C ho.d oe 
·ryr.,..,"'"\~ r··'"·""· 1--• VOv'' ..... ''r."i: 1 ~0~1-: "'""'~· ·~~1 ,1ll" "1 1.•1-T: ..:...,,~ "'l'U. t""" l-'; +. i" da b~-.,t.~-v -~··,~-L--"-•'-"" ..L-.- .... l ........... J.o... .-.........,."'i;;•J.J..,~ - "'" .., ~- ·~ ~.- --......• '-- ... , . v 

<.1oclii1r._: vnn <l.o poll~io1:c nc,:·~raliJGcit;. In.tlicn wij <H .. t dus in 
.ono :pl:·ot..;t~~r.:r r;.:;m ~~ct te."'"'! zou dit cunloic11nc 1.'1lllnen c;evcn tot · 
tû.nvcrsto:d. # 

De ét.:l'delinG :Do:rdreclrt trcL.-t hierna loor a:rwondc::lont in. 
J.rt .• \TI - 1, t-rmcàe E>~incu. 
I.rcj .u.J .n.K .... '1lis ( 's-Gravcn1lllt:e) zegt c:;narne do voorstellen van 
de nf<lclin.:.;en :.Uordrccl"rt en ~roda te willen ondersteunen. ])e 
v.fd. Den E~ng iu VDn ncninz, dut de reductie, zoals deze thans 
luidt, te iuperatioi' klinkt. 
Do heer D.'il.Dettceijer gcci"t toe, dnt deze kwestie niet een• 
voudic is en dat d::~ru·~., V\~r in onze pL"..rti j vcrschillend c;cdncht 
wordt. ~>preker nee:nti, dut de oorsprcn.l:olijka redactie niet 
celul:l:ir; fif:on. Dnnron is de l~t.rti jraad rnet het àdvies gekomen om 
de tweede ali~1ca vu.n punt ~ te '7ijzi[;en in: Bevorderd Ylorde, 
dat in het leurplan vnn de Openbare, Ln.i~ere, J.tiddelbare, Gyrmasil: 
lo, Hijverheids• en J...undbou.-mcholen Bijbelkennis als ""lecrvdt 
\".'Or<1t opz;(mor:'!on. l)it draagt mro..· ons I:;Hvoclen een f'ncultatief 
kar'k te:l". Dprdwr vcraijnt ru:-.ar een Hnpport van het Eoot'dbcstu1D.."' 
vnn uvoll:sondcrwijn", dat dac-IVoor een Commissie heo:ft inge
stc:td. l:c;;c Go:rnr::issie hat"'..ft do valeende conclusies t:;etrokkeru 
1. De bchocf'te nar1 rJc!~r E<.[lnra.l::in<.; met élc Bijhel als o-ondslag 
vc.n o.zmc Chrint.elljkc b~schnvinr; en CuJ:turele vcrmine vindo 
bcvrecli~.;int; in do O,peno.ure Scl:ool op zod~nico wijze, al.s :passend 
e-cucht noot \·:arden t"!~:t de plt.'.atscJ..ij1:.e onstan<licheden. 
2. L'l het lcer2>lan nocten dnnrtoc de OO(;cl.1jkhadcn vcrdiept 
norden 0:::1 te t,:.:.rcJ.:en ·tot hot GC"bnül: van het Dij1Jclso ver!~ 
bij om1cr;Jijn en opvoedin..3, voor zovc::r zulkn in vm:-band r1at de 
1-ecf'ti;fd c1cr lecrlir.:__::cn èicnatbc...'1.r in. · 
3. 1Jo lcerl:.rti.c::tcn ].::-L""".11.'1cn in het uJ..:~cr:lCcn cll.t ondc:t'\11js not 
cnicc voorhcrci<.1i:n._; zeer nel ccve:n. 
In l)ij::ondc:re cevn.llcn u~don leerkrachten vrijcelaten dit 
on<l~-r•·Jijs n::Lct te .:.;even. 
4. Bij do ö'I)lc::ditl.L; vm de lccrla:uchtcn, wo:rde rckertillü cchouden 
roet deze tm.J~ v':n de nur..3taande -ondertdjzer. De voorbere1diDG 
kome voornatlelijk tot z!jn recht bij do Vi1kken lezen, Neder
landse t~ en n.~eduL .. -·o::iek- dcs:·cwen.at cloor er een ei!""en vnk · r• ~ • o o. 
van to rulkcn. Ze zij Gericht op handhavifli.i van nrt.42 der L.o.-
wet. · 
5. Godsdienstonderwijs, dat door de godsdier~tl~raren secoven 
-.-:ortJt, ooet huJ.p kmmen erlnneèn vnn dat deel der onderwijzers. 
dat doarvoor bel..'l.n{";stelling heeft. Een vercnicinc, die zich de 
bevordering vnn t;odsdienstonclel:"\tijs op de Openbm.·e Scholen ten 



doel stelt, kan bierbij overeenkomstig art. 26 lld 4 der L.o.-
«~t dicnstba~r zijn. · . 
6. De weÖ'telijko bepal111(;en ovcroenkornstig art •. 42, art. ·26 en 
art. 2 j • art. 25 bicden voldoende ruimte voor een ont\vikkel.i.'lS . 
van ond-ervzi js in Bijbclkerinis op do Openbare School 1n bovenstaa.n-
<1-en zin. · 
7. Het km·aJct·er der Openbare 8chool, zo:1ls dit is be-;nald in 
f'..rt. 42 i:.cr JJ.o.•:mt, 11ijvo onvcr~nc1crd ccha.11.CUnu.:fd. 
De Co~.Jio:::;io voor l:ct Cc:.:;oQntnpro.:.:;ro.n io n.-: zeer ui~voc>...ril;o be_. 
Sl)rekL~ r:c:t do l~.:u-t:!.jr~:.d c;C::o~cn tot de voorliu.;cnde redactie. 

De he er I-!.C • Vt:ln Kculc ( 'n•Gruvani:n[;O) vindt het jammer, dat de 
Co:=tssie hut verschil tu:mcn do opvatting v~.n Den Daag· en die 
va11 de Co:x-;lir.mie 1ü ~::t; heeft l:unnen overbrun.:;en door het woord 
nfactût;.:d.;icl1 1' ::n i~c reiloctic op te r.;c!:lon. 1;u het woord "ver• 
plicht:;, is r-ro~';ccw1.J.le:n, l:tm het v;oord "facultatief'' worden 
opt.eno:r.mn, d:1r1 in er geen verschil m.ccr oot.;elijk. 

Hcvrouw lr.IIGrtGcrinl.:•Zocrnns {Groningen) vraact, of onder de 
hic.;r GC.'1.C>cr:K1c zcholcn oc,J~ de J.:weeksd~ole.n vallen. 

De Voorzittor nnt"·;oordt, dat hij ncent, dat die onder de lagere 
scholen v-..:ülen. lfocht d.i t niet zo zijn, dan zull.en ze worden 
ingevoegd. 

De Voorzitter brengt vcrvol[;cns het voorstel •s-Gravenhage om 
in de redactie vnn <1o l'artij.r~e.d hot woord "i'acul.tatiet'" 1n te 
voegen, in st~~~. 
De verijade.!·ine nec':lt het amendement~' s-Gravenllf.l.ge am. 
A1~. VI • 2 on 3. 
De ID.deling lrt~.e'l.rdcn/Ruizr-n trekt nn hot &i'wijzclld advies vm. 
de Portijl.ettÁd hru::.r voorotcl on do :punten 2 en :; te schrappen, in. 

J.rt. VI - 3. 
l)c vcr[Jldering c~ut neeoord rJct het .r.dvios vun de l'nrtijraad om 
r.~.~.'1ar t:nn.J.td.~::·in~; w.n een vrijz1cin(;3voo:rntcl vm de Gcirtral.e 
li1jnco:n 1-.J:."t. 6 - 3 t-e le~cn :;;;.ls vol0t: "Ac.n de openbare school 
behoort eiccn bmrtu1:t:r~Ol:"!!l to worden cccevcn. De sar:lcrr.vcrkins 
t-uuna..~ hni;Jt;czin r:n ocllool ooC't worden bcNordf'..rà door de ouclers 
te betrekl~c:n t>ij het bcpnlcn \'~n de cecat, wtlarill het onderwijs 
ceseven w o:t.·dt. ~ 
Ju-·t. VI • 4. 
De heer Mr.3.J. de Boer (:r:indhovcn) nerkt op, dat de afdeling 
Eindhoven meont, dat ann <1n door 11..-w.r :naar voren cebraohte be• 
f..Wnrcn C~Oor è. e CC':'lijzigde redf.:.Ctie niet is t~GeclOCt gekomen en 
dat clc uîdeline dus b::w.r acnv~nkelijk voorstel handhaaft. 

De r.t.Ccr D.7J .J)cttmcijel.· meent, dat er niet zovt'H!O~ verschil in 
mt~t EincU·..ovHn. ·.vij hebben bij onze redactie wel degelijk reke• 
nill[; t;f'.i:J.on<..ltm met het pr:1~1ro doel V.P...n FJ.le ouclerwijs, nl. 
het bijbrcnt;cn van kennis. Spreker mr:cnt. dat de tt.sans voor• 
liceen<le l.'~tu~otie beter is dan de oorspronkelijke en dat E:i.Dd• 
hovc:n tevreden zal !!lOeten zijn mut de in haar rlcht~llG am• 
e:;c br~whte i·d jz 1c:;1ll.l;. 

De Voorzi ttcr ucrkt op d&t hij roe ent. dat de a:fdel.in(; I:indhoven. 
Gam·ne het woord ur.'lcdcr' in0evoegd \Vil hebben. Het komt hem voor 
dat door de 1nvocD1IlG vnn dit woord beide partijen tevreden ge-
steld zullen zijn. · 
De verGudcring gaat accoord met do invoet.:1n<:; van het woord "r.tcde"" 



Art. VI • 5. 
Le vcrcuderinc verenigt zich met het advies van de Part1:,r.aa4 
om uchter punt 4 in te voec;en eon nieuw punt 5, luidende: 
"De c;eneente verlene aan loerlint;cn, die, of'schoon daartoe 
zeer ~eschih.-t, <loor de JT..a tschapl)(~l:l.jke po si tie van hun oudera 
niet in ntr.at gouden zijn tot het vol[; on vnn voortgezette 
stud:!.o, een bijdrat;e in de kosten duu-vann. 

Art. VI-6. 
De verou:Jorinu vereniGt zich eveneens met de invoeging, na 
advies ven de l'urti ;jruo.d on op voorstel van de l:f'dellng 
iinill1ovm, v.-:n oen nicuv1 punt 6, luidende: 
"Do cm.ncento dic:nt, war:.r nodig, nedmscrk1n~ en steun te ver
lenen w:.n ~llo or:dcr.';ijs bui:r.:cn ll!~t t;cv;o.!:le schoolverband, . 
vu:~n.rüoor df~ ra cd~1 rJrbf.;idcndo bevolkin,:; t;elt;.'!ecnheid kr1 jt.;e zich· 
vcrder to o.nt~iik}:c;lcn, ~~ich te l1crocl:olen en zich voor diplo
ma •.o en/ oi· ,e,;::a.me11.3 i;e bcl~;;.ranen". 

1J. .... ~J. VI - 7.-
l~c Leer Jn.·.n.P. Vr1 j (::inc1hoven) heeft l:con bezrmar tegen de 
invoP;_;irrc v~m een n3.0lt'l yn.ur:; 7, (loch r;el tt.:.':.:;cn de reductie vm 
di-~ pmrti. ;:cul~J deze tl;..;_:n::; lu:Ld"!;, leent :J}:rd:cr c-!t"" in encyclo• 
:pacdi:Jehc kennin en dP.r!X' in h:i.j teGen. 13 het nooà2akclijk, dat 
Y'Fij '7 0 Ui .... _(·:-.~,,, .. l~c.: ~ .. p .. 01'"' ··~-~ t T'I"'!!Yl'~ ..; n·-"'""lffi ? n,._l.,"lo~+,.. i 3" Y"\~""ie'"" 
t'll 4..~ _ t1 """'" ~\...1.-.v.-t.,.- ,1 .1.. .·, '-· ~ .... · "".w Y. """'" "-v(.,"'""- • ..1.. .......... '- w uv - '-'.i\...W..t ._._ 

al-Gijü no.~; con V8l."'}üicl:iï lc·erv:J: o:r do lnf:nrc nc1:olcn. Zp:t~cker 
.-":!nel-'· ... lC>·u"'<• ,; .. , ... C.1 e·,..,·"c'cl:J~, ... 1'.;"(1 'l1DVr>n <"'n .,.., ... ,=~~c·~-"""('0 """'~ ...... llon u\";. .. t; " . .:. ... "'"" _; , ,.(. ..... u " , • .~.. ... .. ... 'iJ ....... ,_. ~ 'l ... l ~J• ·- oJ ........... ~IL'" v-.,.;.. .. .., w\.4- ••• 

\"Jij:dcen in: 09k arn üo bec:i.nsolcn van do t1uziek1mnnis worde 
bij het L.--:.t;er o:ril.crr'"d. js een b ehoorlijl:a plc.uts :i..."'l[;el.--u.il:!ld. 

De Voorzitter bren&~ het voorstel.?.indhoven 1n stern~ng. 

De vcr[7:odc.rillti ·nc ent het voorstel Eir.dhovcn am. • 
Art. VI ·- B. J)c J-fd. Hreda trekt hac.r nmender.:tcnt op dit pun't 
in, na hei; afv;ijzênd advies van de ?..u-·tijread .. 

Punt 6 wordt plmt 8 • 

.Art. VI - 9. 
Punt 5 wordt punt 9. 
Jrt. VI - 10. 
De J.:rd. Dt:'.nl·n trekt m het a:fv11 ;]zond advies van de PFrtijrnad 
h."'lar arncnc1e~1ent in, doch Vf'..r.zocl:t dit te b clcijken bi~· de 
bcbanclclinr.:; vnn het ·,:orkprogrum. 
Pun.t 7 wordt punt 10. 

J~t. VI - 11. l"Wlt 8 wordt punt 11. 
l)e verec.dcr1nr..; rp.ot erMede accoord, dot overecnkomstit; het 
advies van de P'...:rti jr::.ad, op voors·tcl vnn de a:fd. !~indhovcn. 
nc.n <:it ::ru .. "l.t een t~·1ccè.e ~linea wor(!t toc,scvcccd. lu!C.cnde: 
":r.a orcr.n1.t)aties, \-'·;el}:e zich de voll:nont~-:il:..~!".J.ir~ o.lsnoda een 
coedo oc~tcCinc, v~n de vrije tije ten doel stcl~cn. dienen m 
nod,ic mede\'>e;t:I:in.[; vn.n de cerne~tc te ontv;:..n~en". · 
lu·t. VI - 12. 
runt 9 wordt punt 12. 
De vernnderirç vcreni'"'-t zich net lwt edvies van de Dlrtijraad 
om ann dit ;;u··cikcl VI een nieuw punt toe te voegeil, l~dcnde: 
"L:en ijvel .. iG en 1-"..rnchtic streven van do t;coe~"ltel:>esturen o~ 
da scholenbouw te bevorderen, is noodzakelijk". 

De heer Ir.n.H. ter l{uiJ.g (Hentjelo 0) .. vruac;"t naar aWlleiding 
van hnt tulvies van de Partijr..w.d oa da door de af'delillG Hengelo 
voortiestelde punten op deze plaats vnn het pro~dm niet op te 
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nemen, v1aarom de Pa~ijraad niet gezegd heeft, waar deze 
dan v-.Jol thuis horen. . 

De heer n. ~1.Dcttmeijcr zegt, dat de Commissie vm oordeel was, 
dat dereclijko punten eigenlijk beter opeenomen klmnat vo rden 
in een plL.atsel1jk progl.~ van notie. f<len :coet het Gemeente• 
procr.:u:t zien els een soo1.·t miniz:nm-progrcun voor de partij. 
Deze :punlinn zijn voor HenGelo zeer belar~Tijk• doch niet voor de 
andere plé:'~utsen (;n een G::mccnteprocrnc coet geschikt zi.jn voor 
het gehele lund. 

De afdclinc; Ueneclo trekt hit:rna ham.· voorstel in. 

De Vor-."""r·i+-.~---.r C1(·}<>1-4- M"<.-1e <~~·"'- .. ~o· ... .r,,l')-, il~r' ~·in·=n ... OV"'n ..... a..,. ..... ~ .,./",.J-~' JV-_. . ...... W ,..,.._~,.,t. f 'l."U:" (..4..LY.V~ '"'(:) Jw .i.\..U.i· ~. ~ .......... 

.temlcil~inL; vr:1 de 03J:-:1Pl."'kint..; v~n d(3 l~:r~i .jrand, oen nieuwe 
l·c··c1 '''('.!~..;: ..... llr~,.r·-~· r•n;>''>Vf'll vo~v.,... l . ..., ... ,... ... o,,-J-'·<•·;..,,1 c;~Y\ .. ,, .. -~-:ik~cl VI nen ... ,."" ... , ... ~\... ..- ..... , !.~'-"" .... ~'-.; .... - .. a.,....,.t..-:;.. " ........ lo.J..,. \".o ..... "'" ....... ~u t;.; 

!1ic1.>.~7 suh~rtiJ.~cJ. toe "!de vcc.:::;cn. :i..~c~~e nicnme rm1.'l.ctio luidt: 
!("<' ,-.. ;·r··ror:. (-.,_.,te ""{''''(''"' [ .. C e· ·l; .,_" ,1 ~ ~ ;;l"cr:·.Y nJ.- .J..· .p.~.... no :-i 'F'O .... t·"·J· V"""'"'"·l ~~i·ng· .J.J,.,.. 1(.)...- ...... -..".~ .• ..!.-4 .,. .;.e4 • 'w• '1..- .Jo - ... J.v '-""'- ... <-·.~ t ,J. ... ...,; .,;,...._.._, ;y ~......._........, w \1 C•41.J.Ut.U• 

vnn he"'~ onG.ur•·,ij~J ~t:i.'1. ". 

De vcr~aderinc {!aat n:.:; t a eze reuactie &ccoord• 

Do Voorzi ttcr ochorst lûer!k1. de vcrendering tot de volt;endo 
morgen. 
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-Do Voorzitter heropent :ond.nc;, 9 .Ap:ril. des J!l(·recns te J.O uur 
de ver~<icrtnc en deelt mede, dat nnn de orde is het vcrvolg 
van punt 7 VlU1 de Asenda: de Bchnndel.inb van het Ontwerp-
Ge r:,e entoproQ:";;w. · · 

Van vcrschillcnc1c zijden is ;;ev1ezen op de vrije jeucdvorming. 
Naur aa.n.lci<iirl{.; d;;mrvun ral..!ent spreker, dat bet ambeveling 
Vt;rdient no0 een zin toe te voegen ~n de rnragraaf over het 
Onder••i;ju, dus Art. VI, luidende: 
''De ccnoente :;tct~ne do vrije jeut}ûvo;rr:Uns" • 

Jie vergc.dcri;t:-; L-atit hieri!lcde accoord • 

. Art • VI! - 1. 
r.o e.fdcli~; lfeurclcn/IIuizcn antv•oordt op een desbetreffende 
vn_;~lgvr:.n de vcwrzittcr, c1z:t ::ij 11!ll!r amendement, ondanks het 
c..fwijzend ndvicn ;:<:,n de Pm:·tijracd, •uil hm'i:r1aven. 

De Voor~i tter brent;t hierna het ~mcndcment Nc.:arè.en/Huizcn in 
st c.tlL'lin.[; • 

De vo:rt_;a..C:cri:r..._.:; verwerpt het n:wnde:-jent liua.rden/Huiz-en, zodat 
de redactie vnn Art. VI! .. ~ dus on.:_;evd.jP.iGd blijft. 

j'rt. V!I • 2, 
De nfdclir~_-;(ln finöhove:n en :r::orèrecht trekken m het d\"4. jzcnd 
aûvics VtJ'1 de ?<'~""-tijro.nd lnm nner~.de~entcn in, zodat do reè.uctie 
Vn.l'l Art. VII -· 2 Ol1L;cwijr~1c::;d blijft. 
De Afdclir:g :::·inc1hcvc:l "trd:t~ C"vtmecns r.n l:'..:fnijzend advies 
v.::n de l'f' .. rtijrc.nd, hr~ar voorntel on een nic'l:.7 subeGrtilcel 
op te nepen, in. 

VIII - ~. 
'ler tee.:moct1:cclflG aan de wi j:~it:in.[.svoorstellcn van de a;fdellngen 
I~indhoven, Breda en J;aarûen/Euizon iÇfl.Ut de PartijrWld. accoord 
CiJt <le op ~iena vnn de lun<lclijlo::c rnidU.ellSm.,lscomoiosi..e door de 
Commi3si o voor h::t Gcr;Jeentcprogrum voor~;eotelde w1 jziging, lUi• 
dentie t\1$ volgt: 
"Bij h(~t Vl1.St3t;cllen VPJl vcrordcnirl{:,en, v1aarbij de middenstond 
als zudnnig betrol>:ken is, worde er rn::.<::.r gestreefd, dat de · 
mi<1donstan.dscJ:•t:;['nisatit.:s daarbij worden gekend •. Met de belangen 
zowel ven de raid<lem:rtnnd, nls net àie vn!'l de consumenten, worde 
.in die vcrordonirl{;cn rekcnine gehouden"• 

De verenderinG GPat hiermede accoord. 
Art. VIII • ;. 
De heer :Dr.U.?.Vrij (Eindhoven) k.~n zich met he'CJ eerste deel 
van het voor~tcl vercni~;cn, c~hter niet net het lactste deel 
vo.n de t·:t~~edc zin. Het {:nnt n:!.et can, dat leveranties bij 
openh:.1rc in~chrijvinG c!ienen 'te worden annbcsteed. Srreker stelt 
voor o::n oit. deel. te scllrr.ppen. 

2J~ ho~r J .a.~r.corneJ.ioscn (Ar:mtcrdmu) ·Vlil <1uide11jk tr .. 'ifen, dat 
het .C!!Wndct"lcn·t; niet de- st-:cld~inu heeft on op 1nd1 viduele 
t.;cvollen te. uttezX:.cren. 
De hcrr n.c. V.3..."1 Kculc ( 'o-cr~ven!~so) zout~ äat er or:mtat11r)r.ëen 
l'U.~cn ~ijn, <11e het nor:liG l:unnon t'.nkcn, dut er ook pL.'lat:J word't 
t;cl~tcn voor een ond<:rnl~nclsc in~chti jvi:nc, ::oclat hij deze 
rcc1~~ctie ictn te strin.:~cn:; vir.ut. s;zel:cr stelt v-oor in te 
V0<3tJcn de \10o:dcn "zoveel. tlo~clijlc'' • 
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Do Voorzitter äeelt mede, dat de Commissie adviseert het 
voorstel vRn de heer van Keule om in te voegen de woorden 
"zovool moc.;clijku aan te nemen. 
De ver{#lder1nc; gaat biermede accoord. 

Art. IX. 
De heer I'.BeGe5an (Soest) zeet, dat de afdeling Soest de vo}8ende 
toevoocilli.~ ::uu1 c:i t c .. rtikcl zou willen voorstellen: _ 
"De Gemeente trachte te voorkm:1cn, dat zij in een lagere 
loonkl.:::..sso worè.o in~;cüeelu, dan de in l1D.ar omgeving liegende 
g0mcc.."lten vr .... '1 ('nzeli'dc t.;:roottcu. · . 

De Voorzitter zegt, dat dit r..aar zijn mening niet thuis boort 1n 
het <h:meurtcprot..:r::.i!:l. De l~··testi.c va."'l c1c klansi.t'icntie is een 
nl{:;cwec:n vraat_;stllk, v;ut op lundclijk niveau ooet v'lorden opt;c• 
lont. 
l~r.·n(;m:icn dit VOOl.1 Stel Vt~n Soest" door nter~"llld v;ordt omersteund 
ach;t dp Voord ttcr het VC!'Ii/O"r}.1ene 

lirt. X. 
!rct vom~·ntcl v~m de CorJ!J.innie voor he-t G :;::tecntcpror.rru::t om tece
moetlW!:1<~1de ~:n de worm vnn do arcl. :·:.rnill::.oven op cdvics vnn do 
-r;..., .. ~~i-t•~ .... ·)c1 !"•-r-i- X <:"'1 .... v·o] ··+: """ 13 ''1.! "1, .. 4 =··(•n "in• un,.." blo--4 v·~ .t...c...~ ."... l.l.-4.4~~..,"' ~- ,..,. c.:.-:. w '-J",. \J...., • ..L..u6-.1...,.u-• - •• .,_,.~ ~ .,.... 

nijverheid, h.:--.. ""!dcl, lnnubomv E:1n· vc<Y'!;celt 'lc'.:orde doo:t• tie ge~en
te11j1:c Ovcrhcüd bevorderd, o.t'J. o.oor het o.unlcGGcn en ond().r
houdcn Vml GOt'clO verkc:crst'let;cn en door het amlq_;L)cn van c.1~cl.• · 
rna·ti[)c 1ndustrieter~·cinent' wordt door de vcrgaderill{; aangenomen. 

Da vcrr;adering f::::lSt accoord met hut advies ven de Partijraad 
om hot arJcn~le:nent van de af'd. Naarden/Huizen niet aan te nemen. 

~·XI- l. 
In ovcrecn3tc~ne met het advies van de P.artijraad w11 de 
Co!::l.tllmJie voor het Gcr:centcpro[.7:ltl, naar aanleiding ~ em. 
voorstel van de ofdelint; Eindhoven Art• XI • 1 wijzigen als 
volGt: · 
''Ar:n de bchoe±'t1ge worde een redelijke en toereikende uitkering 
vcrochaft, vuu:.rbij rekening dient te v:orden sehouden met z13n 
leven:JomstandicJteden. D.ij het bepalen vm1 de vorm en mate 
c1er hijBt<.nct dient het bcpnaldo in artikel 29 der Armemet 
stcec1o richt.snoer te zijn en in het bijzonder to \"'orden {)e• 
strcc.fd naar het herwinnen del.· zelf's.tundit;heid". . 

De vert;sdcr;ing a.mt hicrnede l~ccoord. 

Art. XI - 5. 
Overccr.l:onstig het I.l<1vies vnn de l?l:rtijrand r;ant de vcrgadering 
accoord Eet de door <1 o conr..l!.s3ic voor het Gcr.'let:ntcpro~ over
t;cnon~n rcc1.:wt1~ vcn do c..fc:.. :~indhovcn, mun.--nede tcven:J voldam 

" 1o am een ~ncr:.dcr>.ent ven de c.fd. nreèn. :2'cze rednotie lu1c:t als 
voJ.ct: 11 .Lc..'1 ondcrn01mià. w~rdc t;cnnrJ::t t"'-.tnncn vo.llèlcn, 1:21ndar
valic1cn en :L'i.vt-lidcn. ~<:~.ur oocelijk rro:r'èlo ccstree:rd nn.nr hot · 
vcrnchnff'cn vnn :productieve m·beiu am poreonen vm alle drie 
catecoricön". 

De n:fdelin(; Irrl.llrdcn/Iluizen ·trekt nnar twnleidir.c vm het af• 
Hijzend edvi.cs vun de Partijraad ho.ar aoendcment in. 

IJ:tt. XII • 1. 
De Voorzitter vrnaL~ de afdeliricen Rotterdao, Eindhoven en 
llilversu.t'l of zij r.:-inh kunnen verenigen met de door de Comr.llssie 
voor het Gcneentcpro[)ram• ov cre'enkomstig het advies van de 
P-"'....rt1jrunc1, c;cmij~..it;do redactie • 
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De afdelinGen notterdam en Hilversum gaan hiermede accoord. 
De heer Dr.H.P. Vrl j (Eindhoven) zegt:, dat wij ons met de 
inhoud va.."l dit nrtikel. Vlel. allernatil zu1len kunnen verenigen, 
:mam· de bijzin ndnt in oantc.'"l~ beperkt worde tot het noodza• 
kel.ijke", lu.lddcn wij even {~oed kunnen schrijven bij tal. vm 
m-i ere,- wensen, die in hf::t Gcmeenteproc;ram d. jn opt;enomen. Dat 
is vanzclfsprclcoml, dus hier overbodig. á zit een c;evaarl.ijke 
lwnt. t1Wl O:t:l dit op te n.enen. Vele ar:ibtcnaren voelen dit als 
een t:t"n:;), die ln.m n:t:tclnUl ~·Jordt :toceebracllt en voelen dit als 
enn beà..:rei.::;in.G v~u1 ht.ll1 b e.stnm • ~lij I'lOEYiien niet mc.;.;r doen dm 
he·t 3-'lil"ilct nooüza.l:elij1~e. Dprcl...:cr vlil de vcr[7.dcrins in over
wecinc; [;~_ven dozo tussenzin te J.uten v:-;rvnllcn. 
Da heer D.·,·: .Dcttncijcr zeet, Co.J~ deze tu.sncnzin speciaal cc
:hnnc'.hr~ai·,i in, o:-.-;d::-.. t in onze l:rin[;tJll de tendcnz lee .ft, dut h~t 
cnntnl c,::::!b-'vc:rl.:J.rcn t10ct H~a-clcn :;c~c:rl:"'.; tot het noo<1zal-.::clijke. · 
":',.;t ·o.,·~,.,.,.,<-t r·····(ip ( ... ·t (;r,n~(co ... - {u~ (1'"'1 -i J.·~-1" .,....~,.,.,.. v~·cn 1 .. ,........... ,.,e.+ 
..-.•.J... ..... .. ~•"t.) ·-l- ... _, ,..t.-.. .................... • .,J". .1. .... "~- .,~.. ~.:.....~ ~ ... --tJ•.JtJt ~ .. 

c. .. _..Ln .-.-.... •o·'-("'1 '"'"~-·cn· t::-1,.. ~-:-ij no ... ,,. . ..,. ... ·~..-el-ll J'l· ··--11+cn h.-.hoor:ll.'J'k •""e• '\.# (....~rt. •. • V ,.._~_.&..;.... , \.-- • ......... \._..,..,.,.,~1.:>. -'- ~ '-"'-• v t V~ (j 

salaricerèl rtcr<lcn. ·,':ij hebben liever een [;Ocel f:iE!btenm.·encorps, c 
goed \7e:rkc, <.:t:m oen t_;rotcr Ç;,:'ûJte.narencorps, dat sle.htcr ecso.
lt:~i ccrd ·Hordt. 

De heer Vrij is toch van ::teninG, dut het ccvaarlijke clement 
niet onderncha.t meet vw:rdcn, él.at een hele hoop ambtenaren 
dit als cE.~n bcdrC'iGillf; zullen voelen e.n zich daardoor w;n ons · 
zullen r~f-.;umdcn. 5})rc1:~r is het cerm J"ll~Jt do heer Dettmeyer, ·;
dnt het E~m tn.l beperJ~t; noot. worden en dat w1. j een goed ar:1bte• . 
narencorps nocten hebben. lr!:u.r sprc-.k:fxa mening zet;gen wij dit aJ 
in J.rt. 2 bij cle ~<:r.k ècr Gemeente, waar staat: Tee en onnod1t;e c 
vexhcidsbcmoeiing dient l:r.&chtig stellinG te Vlorden genomen. 
Dn.;;'U'in frtnat toch eit;enlijk ook, dat wij niet te veel ámbte• 
nurm menten hebben. . 

De heer M.D.Scheer (Heemstede) spreekt zelf' als ambtenaar e.n 
~egt hei; to .. li zijn spijt niet eens te kunnen zijn met wat de 
heer- Vrij cezcgd heeft. Spreker zou willen adviseren het voor
atel VlUl. de Gonninsio te ctounen. I.Je nr.1btenaren voelen zich 
niet r;c!:v-rets·t, vm.nncer r;ezeDd vwrdt 1 dZ4t het ambtenarencorps 
beperl:::t ooet vr... rden. :Ge D..t';btnnarcn zijn er niet mede t;ediend, 
w.:umeer het u.::btcr.v .. rcnccrps opt;cvocrd wordt. 

De Voorni ttcr ~:ou <1e volcende rcclnctic in ovc:rwccinü willen 
GCVCJl: uno:)t p:,rsonC(1l :i.n dienst der [;O!'.l02nto worde no beperkt 
oor;elijk ~;ehoudcn ·, :mede on een behoorlijke salariërillB to 
lmr .. ncn vc:rzekcren". · 

De heer a.n::t;~ec~ter {Ti":n E"elàcr): '~Jij nocten vcrzd'.!'('.rd zijn 
Vort bchoorl~.jk [:CSUla .. tiëcrè. :personeel, èat is })l.mt le 
I>t.mt 2 :ts: 7lij n~c-tcn V()rzekc·rd ~~ijn,. dn:t het am tal ambtenaren 
nit:t r;rotcr ia d<:l!l nocd~ .. rü:el1jk is. ·.:annecr men ûie twee 
punten vcrbindt en zeet, wij moeten h·:t zo beperkt mot;clijk 
maken on het nocclijk te maken, dat zij 1'atsoen11jk cesalnr1• 
eerd worden, dm zijn wij onjuist. I"&arVan \-7orden de ambtenaren 
de dupe. 

De Voorzi ttcr c,cloo:ft niet, d~t de heer Ritoccster· r..et juist 
ziet. 'l'iij hebben enn soortgelijke .formule ook 1n ons Beeinsel.
procram. Hatutu·lijk moet venzeli'sprckend het personeel nooit 
l_;l'Ott;r zijn t1l~l noodzakelijk is. ,;ij weten bovèndien, dat, 
wanneer het personeel. te f7QOt v1ordt, het t;cvolt; dac.rvan is, 
<Jat de lusten, die op de Bcerotin.::; drukken te zwn.ar worden en 
dat men het dnn cant zeeken in de beperkins van de salariëring. 
Het woord_ "mede" lel~ er de r.a.druk op, dat het ài t voordeel. 
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heef't, dat men daardoor m1ss~hien beter in de gelegenheid ia 
om de nenscn beter te salarieron. 
De heer l!.C. vnn Kcu.le ( •s-Gravenhnse) spreekt evcneem als. 
nr:btcn:.L;"lr. Hij zou de bcst.c..o.r..de.rcda.ctic vdllen nanhouden •. 
Ondr>.r het laccr :pnrnonccl zal. de ccduchtc kunnen opkomen, èo.t 

· door deze woo:-:~dcn de v-rees ontnt;:.:~t; het cc.ut niet om de kvmnti• 
te i t n':4ar or:1 de 1:-.-·ra:li te it. DG::u:·oo hcci't sr:rcker bcm-;n.nr tet;C'.n 
de lDr-.tstc rcd~:~ct.:Lo. Ii:...~·t woord "rmde'f noct zeer veel betekenis 
\VOrden toei;dwnd, !!lllt:U.' tli t J.c{:;t te VC~l het CCCCnt Op het a&ntaJ. 
en snrd:cr ~iil de rw.d.:cul;: vestic(~n op het woo:rd lGvaliteit •. L~om 
Zou S')l.~0kor de bestaande redac-tie willen hundhaven. · .r. 

De hr:er Hr.n.c.schlince=n.n."l (:r:nschede) vnu:-~.r;t, of het niet beter 
zou zijn 1L·t .;;oord ''::wrde'' te vc~"V~nt:;:'n door ·''zij" in de oor• 
S])ronkelijke rednctio. ~.)preker meent, dat dnan:mdc aan alle be• 
zwu.rt:n is tcu::n,1e-t;t;rkomen. 

Ii.c vergaderins sant hicrnede accoord. 
De heer 1J.Vf • .Det:tmeij•~r vruat;t l:ilachtit;;ini; vrm de verc;adering om 
het pro[;ru.--a taulkundi0 bij te scl'J.avcn en om de nummeJ.'"ing door• 
lopend te l!l<:'tkc~n. 

Da verende:rinc verlE: ent deze r:l!lcb'tiGin~ 01arne. • 
· :Cs Voorzii.;tt:r zct;t, dat hic:r::1ede het niClu;zo Ganeenteprogram 
is vantGc~teld en dur.J::t de vcrt;adcri.nc voor de vlotte nf',•mrking 
en brer1g·t è.e Cor.Ynissie c1n.nk voor het door haar verrichte. werk 
en wel BlH~ciL1..2.1 tie heer 1/cttmeijer. 

J-.an do orde is ttJE~.ns :punt 0 vr.n de Aeendn: Voorottl van het 
Hot~i'~bcstuur O!"'l in tussentijds ontstnne vncutures in het lloofd• 
bestu.ur nird; te voorzien, totc~ut he ti n~"'1 tul leden, niet tevens 

·lid vc.n he-'~ J:ngelijks Bestuur, tot het t;etul van 14 zal zijn 
tcru_;cebracht. 
De Vocr:::i ttcr vranc-t, oi· do vcrcadf>.rin'--; zich kan vcrenigen mc.-1# 
dit voo:t'!J .. ~cl. llct uor1tul I:oo.f'dbcst14--u.r.Oloûcn ~o trens te ~ot. 
Do vcr~d~xir~ L~t met dit voorotc~ accoord • 
.A8lm. de orde is punt 9 vun de ~enda: Dcnoemine v~ een voorzitter. 
I>e vcrc:i.dcrlt~ benoom àe heor Oud bij accla:-:ntie tot voorzitter 
vun de Pnrtij. 

J)e heer Oucl dun.J.:t de vcrgadering voor deze benoemint:;. Het spijt 
... spreker, dat hij deze pleats moet innemen, omdat de heer Stikker 

deze niet kn.n vc1""V't:tllen. :Jprcker hoopt, dat deze tijd· weer zal 
tertl[;koncn, c'toch hoopt niet, dat die tijd dichtbij is. Moge 
de hco:r: ::'cil:l:::r noG lnnc ~~inizster "ru..."'l Buitenlandse 7akcn z1 jn in 
deze noeilijkc tijden. Het min:!.ztcrschap is echter niet een ambt 
voor ht:"di leven. l:.r znl wel \'le<?r eens een dag konen, dat de heer 
Stil::ker r;c•voon burcer ~al warden en spreker hoopt, dat ~hij den 
de plc.é::.ts, die hij zo voortref'fclijk heeft vervuld, wederom zal 
ktL.'1ncn inncr1cn. Zolen(; dit niet het gcvnl is, zal spreker tr&chten 
zo {;ocè. moLclij;k leidill.G aan de JBrtij _te ceven • 

. 
Ann de orde 1s punt 10 vm de .Af)enda: do benoeming vm een onder
voorzitter. 

Hot l!oof'dbcstuur hcei't besloten pcnstemt".ig c:a."ld1dsat te stellen 
l•:Z..:!. vr-.n flicl. J?cccnccndid.atcn zijn niet ccsteld. De Voorzi ttcr 
1r.l.l dus thun.s consix.4teren,. d&t de heer VC...."l nicl tot ondcl.-voor
zittcr van èo partij bcnoc:Jd is (uppl&us). 
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De heer ltt. H. van Riel verklaart deze benoeming se.arne te willen 
aenvaarden • 

.Aan de orde is punt 11 van de Agend~l de benoeming van leden van be-t 
Dagelijks Bestuur. 
De Voorzitter constateert, d~t er in verband met de benoeming van den 
heer vnn Hiel tot onder-vocrzi tteox. thans drie vacatures in het Dage
lijks Be3tuur vervuld moeten worden. Spreker vestigt er speciaal de 
aandacht op, ttHt de heer van Dijk zich herkiesbaar heeft gesteld. He1 
Hoofdbestuur heeft geneend als crmdidv.a.t voor het .Dagelijks Bestuur 
in het bijzonder naar voren te moeten bront;en denheer Pino te •s-Gra
venhage. l)i t houdt gee..'l de:n;racle.tie van andere candi.daten in. Het is 
zeer get'lllld-::olijk. v·:annccr oen r:41n·tal van de leden van het Illg. Bestuul 
zo dicht r;!Ogclijl{ bij de plaats \ïonm., waar de zetel van de Partij 
is gevestiGd.. Dit is met den heer J>ino het geval. In da tweede plaats 
heeft de lwer J:;ino een belatlf7"ijke :functie vervul.d in Indië. In deze 
tijd is htrt voor hetDag. Bestuur '\TD.n bijzondere waarde, wanneer ook 
in het Dag. Bcstum." iemand zittint; hee:et, die keuner is van de Indi
sche toestonden. 
Epreker deelt vervolGens noc nede, dnt de heren Ir. J. Baas en Ir. 
H.J. ïli tteveen verklc.ard hebben Geen benoeming te kmlnen annvaarden. 
De heer Ir. A. Voet (Groni~cn) deelt t:iede, dat de heer J .A. van 
Ove.rl"'J.ift ook niet bereid ia een candidatuur te annva.arden. 
De heer P. Blanuboer (Kolhorn} zct..'ii, dat het platteland het wenselijk 
acht, dut een plattolnnder in het bestuur ko!:It. r~crvoor wil spreker 
de..'ll heer s. Ereebaart uit Bnrsinccrhorn annbevclen, ~ezien deze na 
het terugtrcl:ken vu.r1 de heren Bruls en van Overklift de enig overge
blegen vertegenNoordieer van het platteland is. 
De Voorzitter vcrzoekt de candidaten de zaal. te will.en verlaten. 
De heer M.D. Scheer (Heemstede) is van oordeel, dat de vaqatu:re
Falkena moet vervuld vwrden door iemand, die wederom uit het Noorden 
komt; wanneer d1 t niet moeeli jk is dan desnoods door iemand uit het 
Oosten van het lund. De afd. lieemstecle had zich uitgesproken voor 
Ir. Baas uit Emmen. Hoewel de heer Dans zich teruggetrokken heef't, 
meent Heeostede toch op haar oorspronke1ijk standpunt te moeten 
blijven staan en beveelt dus ann oe behalve op het aftredende 114, 
de heer van Dijk, te stenwen op de heren Vnn Balen Walter en Kok. 
De heer M.C~ van Keule ( 1s-Gravenhage) deelt mede, dat de afd. Den 
l.!sag op het DtP..ndptmt stond, dat het Oosten ook vertegenwoordigd 
moest zijn. Daarom heeft Den Haag seen vrijheid kunnen vinden om den 
heer Pino aan de vel.(:fol.dering voor te stellen. Den llaaG is er natuur
lijk enthousiast over, dat het Hoofdbestuur t;emeend heeft den hoer 
Pino te r:1oeten voordrncen; de a.f'd. Den Raeg tr.oet hier zwichten voor· 
l1et grote belang, dat het voor het werk van het DaG• Bestuur gewens-t 
1s, dat do leden zo dicht ~ocelijk bij Den P..aa6 wonen. Spreker be
veelt ook den heer van Balen Walter warm aan on vervolgens den heer 
van Dijk. _·, 
De afdelinG Amsterdam sluit zich oeheel nan bij hetgeen Den Haag ge-
zegd heeft. · 

De heer Ir. -B.li. ter l~uile (Itcneelo) licht nls voorzitter van de afd. 
Hengelo do candidatuur-Kok toe, e.n beveelt den heer Kok wara. asn. 
Spreker zegt, dat de heer Kok eens in de weck in Den I!aag moet zijn. 
zodat hij dus ook hot nodic;e contact lam onderhouden. Voorts meent 
spreker, dat juist, omdat de heer Pino in Den Hang woont, het toch 
mogelijK zal zijn, dat al is deze geen lid van het DeB· Bestuur, hij 



geregeld zijn advies ~ uitbrengen. Bet Oosten zou gaarne vertesen• 
wooroie;d zljn in het ~g. Bestuur. Wat spreker over het Ooaten opmerkt 
eeldt ook in eelijke ilate voor hf:'t Noorden en spreker beveelt dan ook 
aa."l de candidatuur-van Balen Wal ter·. 
De heer P.K. lï'l:"e<lrikze (Arnhcc) sluit zich ean bij de woorden van den 
heer ter Kuile. De Oostelijke en Uoorde11 jke provincies hebben overles 
gepleegd or:1trent de ctmdidntuux·, die z5.j youden steunen. DnErbij ia 
men eencel <~ekorJCn tot hotzelfde stanC:punt als de vorige spreker heen 
in.ceno:men. J)e Gcntrnlos Groni~en, Friesland, Drenthe, Overijsel en · 
J..rnllem hebben befüoton hun afdelingen te adviseren op dezo beide een
didaten te ate!':l!!'len. 

De hcor T. v.d. Scrt; (Boskoop) z~u gaarne hel·kozen Ylillen zien den hee 
van J.;ijlc. Sprcl':e:r bevealt voorts aan den r.eer Koornnee:t' uit Deern, ge
z:tcn het bcb.rli.~ voor cie nd.dderu:,tcnc1, en den heer Ereebaart uit Barsin
l.)BI~lOl."'l, dio <IaDcli,il~ zelf het boerenleven t'lEH :Xinkt. 

J)e Voorv.i tter stelt thar.s voor tot leè.en van het otombureau te benoe
men: 
P.F.. f.alver{la, ~.:nschcde, voorzj.tter 
l~cvrouw !.~. Groot-Pleysier, i".t.lrcn/BlcricU!!'l 
Uevrouw i! .C. v~n Lecum:~n-He'ètcrschi j, Hotterdata 
J .''! .. de Blaey • 's-Gravcr.lnce 
·Ir .. P.a. Dtn:~s, Dricbercen 
1·T. ft.. :=?}Jru:i t, Ar:nterdmn 
te2~en met het Secret!=->rl aat. 
Alle voorgestelde leden aanvaarden de bcr.oeming • 

.Aangezien verAchillc.nde àer candidaten voor het lidmaatschap van het 
Dag. Bestlmr eveneens c~~didaten zijn voor het lidmaatschap van het· 
Hoofdbestu\~, stelt de Voorzitter voor met de behandeling van punt 12 
van de !~:.;cndn: cle benoemir .. g van leden van het HoofdbestuJtr te wachten 
tot de uitslae v~ de stemming voor het Dag. Bestuur bekend is. 
Spreker stelt tha~q ann de orde punt 13 vP~ de Asenda: de benoeming 
van !"en lid va.n de ComMissie voor de HeBlcmenten wegens het overlijdeD 
van ~~. M.n. de Boer te U~reoht. 
De vereaderi!l6 benoemt tot lid VBn bovengenoemde Commissie den heer 
.Mr. J .J. OycvE:.e.r te Voorburg. 
Daar;fjoor deze benoer.rünt;; thans een vacature als plaatsvervangen d 114 
van deze Vcnnis~e ontstaat, benoemt de vergoderinG tot pla~tsvar
vant;cnd lid den heer l~. J.J.C.R. v.cl. Bilt to Amsterdam. 

Aan de orc:l.e :ts thans punt 14 van de Acenaar het voorstel van de atd. 
Breda om in art. 11 vun het .Ale;. Her.lement het bedraG van de min.i.mum
contributie vun~. 5.-- te vcrhogen tot~. 12.-- per jaar, en·4e aan
hef van dit crtikel te lezen als volGt: 
De m1r:.irrru:l-contribut1c bedraagt :r. 1.-- per Marutd, I!Bandelijks te in
nen, tenzij <1oor het licl verzocht \·1ordt deze ineens te voldoen. 
IJid 2 te doen vervallen. 

De Voor~i tter deelt nedet dnt de nfd. Hilvcrsu:l het vol.t,"Cnde w1 jzi
r;incsvocrstel op het voorstel van de ai'd. Breüa heef't 1ll{)ed enda 
De contribu~ie te bepalen op f. ·12.-- met dien verstande. d~t dan 
~an gezin3hoo:fden en individuele leden gratis een abonnement cp het 
partijblad vcl~strek""t wordt. Voor leden, die behoren tot het gezin van 
een andeJ.• lid bl1jve de contributie f. 5 .--. Deze ontvangen het par
tijblad niet. Voor jonGeren, bencden~.v. 30 jaar (leeftijdsgrens door 
het H.B. nader te bc~len) blijve de contributie eveneens f. 5·-· 
(zonder ~rtijbla.d), da.~r deze vaak· een geringer inko~en s:ullen hebben 
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De heer L. Timmcrnans (Hilversum) licht het door de afd. II1lversum 
op het vc:•orstel vnn de afd. Breda 1llöed1ende wijzigingsvoorstel 
mder toe. De a:t:d. Il1lve:rsum acht een contributie ven 1'. 1.-- per 
maand niet te hoog. r.,~dcn vrui andere partijen dragen meer bij. 
Het àoor de ef'd. Hilversum voorgcstelde komt ook ten gunste ven het 
weekblad, dat d,~.ardoor Een r;roter aantal lezers zel krijuen, waar-
door de exploitatie vergemakkelijkt wordt. . 
Naz;n- twnleidiné; van het door de nfd. H1l vcrsum ingediende wi j2:1g1ngs• 
voorstel treJ:-t de afd. B.:ceda haar voorstel in. 

De heer J. Jansen {laren Gld.) rnerk"'t op, dat de mensen op het plat
teland niet zoveel ovor hebben voor het ~rtijbels.ng. ·:;anneer ·de 
contri but5.e op i'. 12.-- ~ebfacht zou vwrclen, gB.é:.t nuur spreker& over
tu.l.:_:irre; de ~f'd. laren .tck::r ter ziele. 3preke::r zoljde oo.o.tr1buti.e 
willen lat;en, zc)::ü.s zij is. 
De heer Ir. R.C. v.oan Balen >;;alter (Leeuwarden) zeet, dat de afd. 
Leeüwurden ~ich genood1?'.a<.:kt heeft gezien het collectieve abonnement 
op nvrijheid en Dc-r:-ocrniïieu in te trek}:::en, omdnt er te veel bezwaren 
tegen,., aren orn <~i t c.honnenent voor do leden verplicht te stellen. 
Het vr~!J te duur. S}lrcl~or ont:taadt l1et ·voorstel+!I1lversum. Door dit 
voorot('l is van financiële vooruitGong van de Tartij caen sprake. 

De heer r.'X. P.O. vc.n Dijk (Den Hang) sluit zich aan bij hotgeen de 
heer vF.n Dnlen :'folter t;czccd heeft. In de afd. Den Irao.g is dit voor
stel bes1xt~oken en men ::.cht hot niet ecnva:-...rdb~. 
De heer J. V!m I.eounen ( Hott crdnm) zet."'t, dat de af'd. Rotterdam de 
merlint; van de afd .. Den Haag deelt. 
De heer J. vun lloltcn (:Sloencndnal) zou hierover gaarne de mening 
van het Hoofdbentuur ve1-nernen. 

De heer D. Bloernsma (Apeldoorn) zegt, dat er in Apeldoorn vele ge
pensionneerden wonen en dat het voor deze eensen zeer zeker een 
groot bezwaar zou zijn om do contributie te vnrhoi;en. Spreker meent, 
dat àe conbina-tie van tbonnement en lidmaatschap voor vele jongeren 
eveneens een bezwaar zal ~ijn om zicb bij de v.v.D. aan te sluiten. 

De heer !r. n.-J. Beokering (Ridderkerk) sluit zich aan bij de mening 
'· van de afd. Den Hml~. Te ho0 e contributie schrikt de mensen ar. 

De heer 111r. A.lt. wnd zet~t, dat de tet;enwoardige contributie van 
f. 5.-- in vele ai'd.elirJöcn al niet inba.nr is. nanncer men deze dus 
gaat verhocen. v1ortlt het dus no~ moeilijl:er en zal dit bovendi~n 
VI~:;.rschijn.1i jl: not; een ncDaticve uitwerkinG hebben op or..s ledental.. 
Ook het Hoof'dbestnur is de~e meninG too&ed~n. De nf'deliUGen zijn 
echter vrij oo wat hlm a.fdelirl(; betreft~ de contributie zodanig te 
vcrhoecn, d~t zij het v<~rnc!lil tussen de contributie van t. 5.--
en <la hocere contributie kunnen t;cbju1J:cn ott con collectief abonne
Ment 011 het tleekblud te nemen. 
Hierna brengt de voorzitter het voorstel-IIil.versum 1n stemcing. 
De verutdering verwerpt dit voorstel net crote meerderheid. 

De Voorzi-tter stalt aan de orde :punt 15 van do .AGenda: Bcopreld.ng 
van het beleid vun de :r:cneri'ract1es. 

De her->..r H. l!eyer (Enschede) acht _het bekend, dat Enschede van grote 
ongerustheid heeft blijk 0eeeven over de ~..:.; van zaken in Indië. 
Enschedo heef't een uiteenzetting ter kennis t;ebracht Vë.Ul bet Ec.o1d
bestuur, Kamerfracties en ai'delingsbesturen. 7iat daLO.rin nerd l)C• 
schreven. t;;eldt nou steeds. De verdere gang van znken heeft ceen 
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aanlejdill& uci;even hierop torug te komen, 1nter;endeel Enschede 
wil de zaak nc;ti even principiöul utellen. Spreker eo~t aau de 
htmd vsn lûstorische get;evens .een korte beschouwint) OVc>..r de 
onbetrouwbnarilcid vnn Uoek.arno c.s •• \'itlarbij hij zich o.a. beroept 
op een achrijven van Dr. vn.n ~ook van 3 September 1945 am 
liiountbnttnn, nua.rin deze zet.;t, dat Soe}:n:rno en Hatta trouwe 
vol[;cll:n.r.cn vuu-Hn van Japan. · 
De a:·üolin;; En.Jci!cde ~·.ul een notie indienen. dat 21 j zi. eh met" 
het bc>.leiö. niet knn vorenigun. ii1j eoeton als partij zeggen, 
wr.tFr het op ut::1ut, un.ders in hc·t not llcderland t;edrun. Onze ver• 
tcgen;mordigcrs lmnnen nie·t; ze;AJen, hot:i zij het willen hebben, 
m...'l.Br ~~ij .ku.nnc:n vwl zncgcn, ho:~ zij het nürt nillen hebbezl. Laten 
wij dit cch-:;er;Jr·r;a, dr~n ut:~m vd j ~chul<.lir; tu:.n iets. wanraan \Yij 
niet schulcliG uo~~('n ntc.~:n. 
I;c Voo:t~zi -ttcr h(·cï·t c:.utcrr:::n in zijn rede opr;eoerkt, dat do tf!.'rllt)
k.::.)r v::::n Joc~~u.::cno c.s. :r::.u .... r Djocja niet ondcnkbnur zou ~:.i jn. De 
u1'clnli.:.:< : .. r~w:l~.:A.lc l:.nn ;:::ich ce·.;n ODDtm~digho<lcn indenken, èat deze 
tc:tu{.,kccr te! ve:r·dr.dir;cn zou ~ijn. )Je cotie, die de afd. Enschede 
Vo '}r'·"···· ,., 1 ·t 1 u·t c' t r, 1 •" \i' oï !"~- • \.. ,. .. Jv ........... ' .._ .«.... ,'!, "". ... _ .... -. -~..:.;""• 

HDe ~'\lf;:.::wcne V•'lT<:1dcrin~; ven de VoD(3pr..4rt1j voor Vrijheid en 
Dcoocl.:-utic, te U!ïrecht b:i.jcen op 9 l1priJ. 1949, 
vc:1 grote ~)er:o::t~c;dhcid vc:rvuJ.è. o:;t-:rcnt ë.o gan3 van ZSJ.l:en in Indo-
n,.._,...; e·· "._..., 'in l., •. l• ~,j 4 "0...,t1nr 1-"'n roqy, .... .;,..... .. r ..... n ,..,_,.. .... ·b,., ..... r"k]rnn vrao. 

l,.;·~'...o.. ~",_.\. .,._ J..f.· .• t.; V .,j..:. 1.1"-"·\.. ... J\ . ..- ('...4(..i,..._.._.."..._,_4 W'-\ J.j~.,y. t,...;i.l \.# .,"., ~. 

Soa:i~r::10 en nrr;;-tn en hun r;.roep in n.i. c.t.n1e ondari"l.ruldclinccn. o~ 
in r:-e~ te vor:::cn !::i:.or:::-s.:tnc!:e rcccrii1[~, 
doet een' bc:rcep op cla V. Y .D.-lcdun in het pt'~lor.'lcnt om 2ich 
ernstiG te 'bli"jvcn. .. herinncrcn het ntan<ipunt ten nenzien van het 
beleid in I:x1om::s1e,. uitt;c~;p:.coJ~cn bij de l!Iatste _verkiezingen 
voor <la Slin:tun-Gczwrull, i.h.b. dat Gellocmie }wrsonen voor 
een v:tï.wh:tbaru &::;wm7cr1dng onam. vaarè.boar werden geacht, en 
Vt;ri~oe.k:t hun bij het nor:len vtln hull beslUlten rekeni.ng te 
b~ijvcn r..ouden. r:mt dezu !'actor. lf 

Do heer 1-:tr.l~.G. vm Dijk (Den r~..ag) \'d.l in da eerste plaats twee 
punten nn.ar vcrcll brcn(;cn nl. h~.:t vr"wcstuk van de 1Ull'lexat1e 
en vm1 het ~U:ropeea Peûeralisrne. l!ut is niet do bedoeling dev.e 
kv>entiea in uitvoerige ètiD0u.saie te brm'4~en. Spreker zou alleen 
willen vrll{~czu hoeft ~on zich over dczo problemen beraden en 
zo ja, heeft nen {;en stt~.ndpunt bepé:r.!ld, en zo neen, is hE!t dan 
&een tijd, öat r:1en zich ovc::r die punten bcr..mdt. · 
lint be~;;rc:ft do ::·mtio-; 1'-.;'Jchcde, r:lCrkt spreker op, dat het niet 
eenvoudig ia te s~rcl.::en ever h ct Ir:donc!.üncl:a vras~:stuk. De o:f'• 
à~:J_in[; lj(;n Iia~r:; ht'"~;:.ft honde:rden lt:den, <lio hot c;:rootste eedeelte 
van h-.:.n. levr.:n in Indië heohcn è.ooro::bracllt Nl dnt is voor hen do 
acll""_;t:rt;rond van hu.-,. wer·l:an. II1:t sevoel. cr;rcekt daardoor dik"i jls 
mede. 
Tel::o!1.':'~\lc he!~i't <1c· nco;ring een st~·~ndpunt 1ncP.nOr'.en en tell:en
r.G:".üo hr~ci't z..i j <.iit n t,<:. ... n.,;pu.i·'lt cor.ten laten v.·.ren. Eet is nce111jk 
voor do t.ûc1. :)en l!'r;llg 0::1 .zich ccrust te voelen in 'lcze si~'1t1c. 
1."1 de lG.a -::r'~o lcdc!!V('r;~adcrif'..t.-; werden diezelfde pro~ler.wn ecste1d 
e...l"l r;erd eçn ~:cc::.·tc;clij:~n n!Otic l:ltJ die vt:.n ~-r~chedo voorccatcld. 
liet B-:::ntu::x v.-:::...'1 c1~ ~:.rf,ielin.s hecf't ~j.ch toen op het nt~dpun-; 
cesteld, <.!c.t h;_t ch,zo r::o"'!;ie r..ict kon steunen en hce~t toen oo.oh-
ti ·.·~""'r· ~··nl·-,•nc.,.,-.,1 0.,., 1 .... ,~, .... b""'"'I1(1 \'""'n ,.,.,,_ .. ,.,r· ·te t-.~-.lr.elon Dij "~0 n..,..._ 

\ ··-.,·~ &. •. 'L.ioJ- "-\...:-• .6"..4 ........ ~-- ~ y ... •.- ....... ...~~r..~ 4 ll.A.,j. .. \A. ..... u ~ 

wij::i!~ç_; van do af{;:~vncrJictlen r"'"·u:u· de Alec!:lene V;:rcadcrint; 1.a 
mtuurJ.ijJ:: weer het lnJoncsischè vrnngutu.k ter nprnko eekomen en 
ons op hot l:urt gedrul:·t, dnt l\1 j ons zouden rcali!Jercn hoezeer til 
v.nt in !ndoncniö i_;cbeurt, de nfd. ·Den H~u1t; zvr&a- op het hart liGt• 
1i1j r~coben a.us vrijheid van hendelen eetregen in a:t·wacht1118 van wat 
Wij zouden horen. lJe rede vnn de voor.d. tter was zeer belangri~lc. . 
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Dasrui 't is ons duidelijk geworden, dat bet zeer gemakkelijk 
is om het sentitront te laten sprclcen. Indien wij daarop zouden 
at·l)aan, zou ik gaarne nos een schorpcre ootie clan die van In
schede vooratellen en in Den llaag zeer zeker erote bijval vinden 
en wat ik th.é'JlS l!J.l zeet;P.n, d~oor zal .ik mij 1n Den liang heb• 
ben te verant=.voordcn, doch 1k heb daarvoor geen E!l'..r;st, omdat de 
afdeling voor redclijl::c arcnoenten vntbner is. De Voorzitter . 
hcef't eisteren gozct;d, c1u-'c er nood~aak ka.'t zijn oe een bcpc.f'J.de 
kant uit te g~tml en uat rd j die den ou~~tm aanvanrdcn. net 1'eit 
1ii;t er nu eeru::.'ld,. clc.t <le Indonesische ki'tcfltic, die wij als een
zuiv~r bi.:rmcnlnnüsa urn.cclcccnheid hebben cczien, is cokonen op 
intf.!rnutior .. r~cl terrein en h~t is niet r:1ut.:;elijk, <.:at w1 j haar daar 
ef"r.o.len. :.~·preker km1 zich voor~tellen, dat onuer oernclde voor. 
r.nnrdcn hepm~lû c :J ti.:Jppe:n zouuc-n kw'l.'1.cn \";oJ..'Ü.cn t:;el!Omen. l)azo be
pw::ü<lo vooru~:~rdcn h .. i.cld en in,. dut rocht, orde en vrijheid w.n . 
he·!; im.l!.vitiu in lJ.:.;.[.:.:C .:;cbied, r::,~entc.:n 'l;L'rdcn t:;ehanóba .. ai·d, dD:t do 
Regerirlt-; zich unurvoor verantf;ooroelijk bel-Joort te stellen. Op 
ó.le crondcn vcrklu.urt DJU'el{ol", dut äe A:rd. Den l.i.aag de motie van 
Enschede niet kLUl ntcunen. 
Tic heer J .Kd.1:f {Hcilo) herin.TJ.ert ea.n de vcrkiezin.:-:;sleuze vm 
onze Iertij I!Hebt U er ook ccnoeg V<'".JJ'l':1 n. r,:c-c deze verkiezir..::;s• 
leuze vl.m. he-r; voriGO jaar is bc<ioold geweaat, althans zo is het 
bcc;ropen, dat onzo J~1.1tij niet to vindon wns voor gemarchandeer, 
compromissen en split the dif'f'crence politiek ten aanzien van 
Indië; n:.et te vinden was voor ondcrhfmdelcn r:1et een republiek, 
die eigenlijl: niet bestaat; niet te vir..don v1as voor in.'Ilell.f;ing 
in onze HcderlcJ.1.<1~1o H.nn;;elegenhcdcn c1oor een col!li'lissie· voor 
goede clicn~ten net t&we uiterst partijdic;c nnti-Nederlandse leden, 
door een veili~;hnidsraad, die niet bereid is de vrzmg vm. zijn 
recht in dcZf! ZUlk voor te leeeen aan hot Permanente lief' Val 
Internutionala Juntitie; niet to vinden zou r.i jn mede te werken 
r.1et een re[;erirl{j, die ten nanzicn va.n deze zaken niet op haar 
stuk stnnt en niet vesthoudt mn het handvest, dat zerrt, dat een . 
lid niet vcrplicht is zich te ondf-' ... rncrpcn ua1 een proecuure vw. 
de veil.icheiûsruad in zaken, die betreffen: la compétenco national~ 
~aannt~er kininter :;a.B~cm niet voorstelt Indië te abandonneren• doch 
stelt, dat, rw..nnor::r niet onvcOl . ....-w~rdelijk de Vier punten der 
l~ntste resolu"".;;ie nfGm;ezen rwrdcn, nlcch~3 knn overblijven: aban
donneren, C:m in dat het cnit;c tu:nve\ardba.re stsnd:nmt, dat ook 
onzo F;.u--tij bohoo::cde in te nc=cn, cver...als hare ICs::lcrleden. 
TQnnlottc heeft Dininter J."irces slechts 3 der 4 punten onaanvaard
baar verklao-d; het 4e do l~7cst1 e van hot meerderheidab eginse~ 
en de nitn.lk;e cornoissie, niet. · . ,,. 
Spreker rncwnt,. dat hierna onze rraotie voor de motie-Schouten 
r.ud moeten stemoen. ~ 
S:pJ. .. el~er vrm.4t;t ve:tvolcens, of onze Xmnerf're.cties, door ten aanzien 
vnn de hier opger:wrkto zaleen geen bezmu-cn te maken, de bedoeling 
hebben Uinister s·t:tkker te spiDllen'l J;!en bedenke, dat de !f!inister 
niet 1s de exponent onzer Partij, doch een onafhankelijk mail, 
geen vex·rutt'f"'oordif'-.b sehulàig a.m de J?rxtij, maar tegenover 
v-sien de ?.nrtij dan ook volkor;;en vrj.j sl;E:mt. 
Dit zijn llt.:"ltu-..u~lijk diilgcn, die de leden onzer Kamerfracties 
even t:;oed weten, mar, fiCdra.a.gt een zich er naar? · 
!1aar spr(:kers coning zien orizo Ka!r.erlcdcn àO V~il1Ghe1dsraad 
to veol-l:>ls een debn1iing-socit:•l.;y. !iD-4"1X sprekers z:r.enint; hadden 
zij er bij de Hegcrins op aan bchoren te uriueen, dat <le onoplos
bare controverse tusocn Nederland en U.N.O. wordt gclicuideerd. 
Spreker !:leent, dat de Kamerfracties en ook Minis·tcr Stikker, doh 
te vask laten leiden door \~rees, zodat zij een stn..'ldpunt irurctBn 
getuigende vm wciniu ·!1erhe1d• ten mdel.a van ons vaderland. 
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De heer Dl.·.E.!I. ven Bautlhauer (Amstcrdn:::l) brengt hulde az e1e 
Voorzitter voor zijn rede. Gprckcr kon oot de rede van de 
voorzitter medet;aan tot hij Gerbra."'ldy c.s. gi.r.g critiseren. 5prekuz 
~eent, dat het plun van Gcrbrnndy we1 degelijk constructief wasa 
deze wenst ool: de t.;ol.ij1."Wulll:"d1(;hcid wn alle rijks[)cnoten, maar . 
lc.ngs ee1cidc11jke wc{; te i>ereiken. De Unie is voor ons het enige 
houvast en de \inarborg voor recht. ~;ij hebben de crote :fout gcmaàt 1i 
tJucht en kennis te sch~üden. :iiu lijden wij onder de blundP.rs V8l -
het State l1epart:oent en de htH]reir:irl(; vm i1oskou~ waar macht en 
kczm.is wel car;rr-.Jl(';Çl.::n • :.":oon rilij eens een plm1 voor een cor.structieve 
Unie. ,,ij mn{;cn de getro"t;.vte Chinezen, ti.o benoners van Hcmka, 
Ar:oon. 'tiuor cnn.,. n.1.nnen als nr.kiansoer nlnt in de steek laten. 
J)e vocrzi t ter l~oort bij :r;;...:tnnen als 'dol"t~r, Gorbrandy en V.m oocr, 
bij ulle t;ucd;-;illcr.de r;:lcr.:nr.ten, dio constr..lctid' werk v~illcn ver• 
richr..e:n. IJlten wij r.1ct de?-c mensen samem-.crken. Laten vd j brf.iicen 
eet de l.>urti j v:.n (3o .la·bcid; inci.icn h:-:t ooc;; rnc"t de gt:-hele, 
r.:l.8~X in ieder cev:;.l l'lC t de link(:rvleuccl. Goccl!mrt hoo~ bij 
l:'al~u-. Jprc: .. ker hcü:L't <'!:.l.t;clijks mot A!:lcrike te tnoken en het 
f,t?:m('1-Jnsto st:.u::, <lt~·t dnnr v;::;,ndf~an k.:atl ·na.s vm Vd dhof' 1 die een 
làerliDD ~ïus van P.ro:f. ~:cL.c.:rmcrhorn. ;:an het geen gevaarlijk 
:Jj'i:'!t>Ool, dat ~i::;l;errJcrl~oJ:n r.:::t 11r. vm noycu thuisvloog on zich me't 
heel na de ltm.cll op 5chi))hol liet i'otor:;t·ni'eren. Het roer is 
or::l:cc,w:m. û4i;en wij hut cccd vns·t~1ouden; nu wJ. j geloc;~"'lheid 
henben eekregen om m.l.rl~Il te werken :act ;rn.tholicken en rechts, 
nu rnor·ten v;i j do l:artij van de Arbeid lntcn vallen. Het roer 13 
oz1seca~:nt eet de mili tl:::J.ro nctic, t':.Llar Dj oe ja is ni~:t cle hoot·d.zaak 
in <li·t spel.. ,:ij n.:>etr:n cc:n ccr.p!l/JlO in Ancril:...'l. voeren, v.ro.nt däar 
liet het r.m4'1rtcpnnt. C:pre}:er critineel .. t Vt:TVol{;enn u!:tvoerig 
on::e pro})n;.;nl:dn in A-:1cril::.1. Or:.zo t~.!kti cl~ v.r..n vcrd.cd:i.gen en tc.rug
-w·djli:on ku.n clcr•.r noo1 "t Djï.1}Xlthio ~;ekken. ·.lij moe"!;en Arncri.lau:ms 
r...:1ndele!l en tot; de D.f'J'lvnl ove:r;:;..'lnn oo de t.;cV".uu-lijke invloeden 
aldaar te cliclnercn. Ook in do Duitse k'Ttest1c v1orden \"ii. j door 
onze olappa houdint; ccmegPerd en zo sant ons achterland verloren. 
l1e ·•i ent is in niet minder cevr~nr door het Jié:matlerikam se streven. 
Steeds ia het: over ons, bij ons, nam" ronder onsl 
Hierna. rna.tk t S}iT<~kur r.:elding van eon in De llederlander van 2 
J;.pril, h~·t laatste nl.ltl:ner voor de ophef'fing van dit onder leiding 
vsn de he(n- H.A.Lunshof stmnde blnd 1 opecnome..~ brie:f'je van 
oud-rdnin-tcr !~n:>sen, 0r;<1a~;eerd 2B 1~üart, wrH?...rin deze aan een 
niet r;cnccmde geadresseerde schreef: "Zeer bedankt voor Uw briet' 
van 25 dezer, die ik .na terugkeer vnn vncEn tie vond. Het. gerucht, 
dat U bereikte, is geheel juist. Rom:ne heeft inderdaad bij de 
jongste crisis ror.der vieerl".la~lt: te vinden zijn voelhorens Ui t• 
gestok en nanr de v. V .:D. or.1 snmcn te eam n. Spreker onthult thans, 
<1nt !'.ij znlf die t.,;cadl:·esscerdc wc,s en hij ochtte de publicatie 
van èi t briefje in. :De J;cderl::mder een uw.ssnlijke indiscretie". 
Spreker zeid·c het ·!;o betreuren, dat de V. V .D.I'ror .Homme niet 
had [)CSteW1d • 

De Voorzitter onderbreekt tr.a.ns de behandelint; van dit punt om 
de ui t::;ln.g van do verl~iezi:nt; vm leden van het De.gelijks 
Bcstu·\.lr :::Jede te <Jclen. 
Volt;cns de prescn-:ïicl1jst zijn er 2'37 ste:n[;ercchtit.;den. Uitge
brncht zijn 223 ccldit:;c stczmncn, volstrekte meerderheid is duo 
1~. . . 
Gekozen zijn de heren 
Ir.B.c. van Dr:lcn ~:al ~01· te Leemw.rdcn met 172 stemmen. 
J.!.!.P.A. V!'.Il Dijk te Ju~crru·oor:t !!'.ct 203 stczmnen 
llr.W .Kok te lietl[)clo met 143 stemtlcn. 
De heren n.Drcebnurt. H.M.Koornnce.f• A.:M.Pino en G.Stempher kregEil 
resp. 39, 16, 75 en 21 stemmen. . 
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Op een desbetrc:f'.fende vrnng van de voorzitter antwoorden de 
drie gekozenen, dct zij bereid z1 jn hun benoeming te aanvaarden. 
Tf>.tinS stelt de voorz1 tter elln è!e orde do benoeming van 5 leden 
vnn het Hoof'dbca·tuur. Vnn de hiervoor co.ndidaat gentelde personen 
vallen nf de heren vnn .Balen 'i'inlter en Kok, daar die beiden nu 
l.id vnn het Da;~clijka Bestuur zijn. Do heer t:r.X • .P.v .d.!.':a.Ildele 
heeft zich niet r.lc:!r beschikba.L-:.r c;estel<l. De Voorzi t·!ier brenGt 
de heer v .l1. L.::nûelo uv.nk voor al hctseen hij 1n het belang van de 
J?ur·tij hcef·c t:;cèü:~nn (Jlpplnua). 
l)e Voo:.r~i ttc:r vontiet (-;r .de ~é.lndacht op, dat de heer G.Ritmeestcr 
~~i eh hcrkie3~cur hooft gesteld. 

De heer Mr.n.r.Becto {:Iijr.ar~en) bevPelt de hr:er J.c.J.t~ens 'te 
!TPcde e.ém., die in de Aclrtc..rhoek een c;rotc bcl:endheid gcJ'liet. 
l~e h;:~cr J • vnn ! .. c-.~u;-:cn (2!ottnr(3t:...'!l) lid:t do cnndidntuur Val d3 
her;r Jllr.E:·.::.L.:.i~~l~~"Jrer te ~~.ott\.:rd::.n nr.:llcr toe. JJe .rf'd.Hottcrdan 
hoc:O.:'t (_;cDacnd Co lle::r ;:,.)r)llO:r'c:l.· ccnû..iililo.t voor het Hoo:fdbestun.r · 
te nocten ::;tcllc:1., o~.:r'ü de heer v.G..!:.Undcle tllL:l:rla uit hot Iioofd· 
bentuur is cctredcn. 
l)e heer !J.c. vr-... '1 Ketûe ('n-Grc.vcnr.ztr;e) sluit zich am bij hetgeen 
de heer van Lcnm"leu heeft cezet,;d en beveelt de ca.udidat,uur-
Sch ore.:r." . WUl."11l &m • 

De he~r }tr.s.n.B.lalbertuma (tiao3enanr) steunt eveneens de 
cundida tuui .. ·Schorer. 

De heer F.K. F:rcdrikze (J\rnhem) steunt de cnndidatuur-Mens • 
.Als sccretru. .. is van do Ccntrnle Arnhem heeft hij veel contact met 
de hcP .. :r:· 1.~ona en spreker vcrklnnrt, dat do Cen"trale ·Amhem de 
ca11êidutuur-:Jens steunt. 
De heer Ir.P.Stcr:rpela (l\ijswijk) bcveolt de ound1datuur van de 
hef.:r A.Galjé te llolnssercl;;m am. J.le heer Caljé geniet t;rote be·· 
ke~ndheid onder c1o o::..tidcnGtnnders en s;.,rekcr acht het van belnllG, 
dat ook de middenstnnd in het lioofdoc:Ji;uur vertegenv;ooroied ia. 

Do heer Mr.J.J.c.n.v.d.llilt (Ar:istnrc1run) ze{.;"t, dat de afdeling 
A:::stcr<lam vnn r;enint; is, dat de ufd. Hottërd~m vertegenwoordiGd 
moet 2..1. jn in het Hocf'dbeatul.l.l"' en <lat de a:fd. Atlsterdam daarom de 
cunüidutuur-:icl'lorcr wa.rrJ amboveelt • 

. ·Hi€'.rna. c~mt de vcrendering over tot de stecr,'ling voor 5 leden van het 
noof'dbcrrtun.r e.n nchorot de Yoorct tter de vergnderill[; on de' aa• 
r;eziGen 1n èlc gelegenheid te stellen da lunch ;te gebruiken. 
De Voor.;;ittcr hcrope:nt on 2 lrur do vcrt..--ndcrin:;. 
Aan do orde is de voor'!;?.e tt""ing vnn de b el!Undellll.G vmt punt l.5 1 het 
beleid vm do l':J.~~er.frectics. 

De heer Ds. J .luchicn (r·icte.:r.sbie:rum) herinn.crt er aan• dat 
vernohillcn.uc .3rrcl:c.rs rec.dn uitinG hebben t;ct;even cm hun ongerust-
heid· over l~c~gcc!l thi::na in Indië t:csehicdt. ;.):)rckcr mt!ent echter, · 
dat de:;o np:rc}rers in hun reó.cvo!:l~il:f;cn niet in clle opzichten 
constxuctici' ::lja o::wecst. Construc'tief in roverre, dat; -zij niet 
<ie Hcrl:elijkh~ic, ~oa.ls die op het o~:enblik i3, voldoende in het 
oog hcblJcn E.;ehondP.ll. lrnur sprekers merûP .. .g conten wij het werk vsn 
de Y.r:.JJeri'rHctien en <.:e he<:r ::tikker nic~t bm1oeilijkell door het 
ennnenen vin een motie. 1iil mm e"en not1 e w:.nnonon, clan ncht 
spreker !: on noti~ vEm Vt·rtrcuwen hier ceer op haar plaats. 
Gezien eo mocilijlrheden, die zich !n het buitenland voordoen, moeten 
r.1j respect hebben voor de arbeid door onze voorwannen terzaJCe 
verricht. Spreker constateert, dat het vraegstuk-Indonesië in het 
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centrum van de bcl.ont;stelli~.s staat vnn velen, die hier op deze 
vcrendering crnwczi~ zijn. ûprclmr zou er echter voor willc:1 waar
schurien, dnt dit vran.r;stuk ni~>t zo in h~t ccntl."'l.lm van de belanc- · 
atellinz stact van het Irederlnnàoe volk nla h.e·t wellicht verdient. 
ti'nt wel. in hat centrut1 vtm de bel.ml[;stcllillG van het Uederlnmae 
volk staat, ia de vrnni;, wanneer de j0115cns terugko:nen. 
s.~·,reker zou in deze vc:.rgudcrint; ook no.{; een ander p\Plt naar voren 
willc.."l brcnsen, nl. de uitvooring on de op~~et van de ltooàwet van 
oudc:n van dn.0en (wet•lil.4 oes). ;.:;pz·eker ~;ou dit een van d.e mooiste 
wetten vinden, die in de lauts'Ce decennia het Staatsblad lwbben 
bereikt, 'iit;Ull1t:er. spr8ke W~la VE-~n een Stf:.atSJ)ensiosn. Dit is eahter 
nit·t h ct geval. re ui "tvocring von <ieze noodwet in de vcrschillende 
t;cr::een'ten io zr:~er uiï.ïumllopend. De r.'fetLCJd.en, die bij de ui"livocring 
vun deze wet Horden i;oq:,erast, zijn zeer v~:rschillmld. Yaf'..r al. 
::~ijn de ui"';;vo<t"in::;sr:n:mtregelen in de p:ral;:tijk vaak anders, 
:ln de vc:':r3·:hillem1e l~\.:I:1ecnten, ct at nem'J t l'lic't weg, dat l'd j kun..""lED. 
~:ien, dn·t.; oie srbeider.;J• die kleine bocren on kleine zelfstandige 

. middans·ta::nöf:rc, die \"''é.rt geld hobben opceslE-a:rd, die zich. zelf · 
een ·~-;cr..ir'l;:; hebben vt:r·.--wrvcn, 'i;·n.t op de boerenleenbank hebben ge• 
brncht, (1t:"t; di u in t et.;c:m:rtellint; tot diegenen, die Godo water 
over Godu r-J:kcr hebben laten lopen, gecJupecrd worden en dat 
bepg.nl.do in.l-.;:Oi...:Jten,. é;<:trokkcn vun de zijde van l.iefdaili.ee in• 
f'rtcll1.!'1Gv1l niut i.n kor~ing \•:orden gebracht. op de uitkering uit: 
hoofde van è.o~~o Hoedwet te verkrijt.;en, r.:mP.r dat danrentesen de 
inl:arrten uit ::: .. rbeid .,-:cl in minderins Vlürden gcbrach·t. Die dill.Gen 
drijVen de t1CH!Sen tot aJ.l~:rlc1 onecr~ij~{C pral.'"tijkcn. llU l~";en 
vd. j de 1n3tc111ng vnn een Spttarrc.nd en vm1 ·een Cor.mûss1e, die 
}·:en:; v.rr>..rtt,::rtlt!c vnn bczitsprcidiP--3 bcs1.-u<.1eort. Het lijkt rJ.j toe• · 
d.;;:.t r.1on, r:~~nnoer r.l<".n tot cczonde bezits;)reiding zou willen komen, 
moet bq;inncn met do bcstuunde sociale wet.:;oving dio kant uit 
te doen cr.:m, <1nt de kleine s;mOl.~uer daa'l .. in niet nordt gestraft• 
rnnar rmrdt beloond en dat zijn opzet wordt bevorderd. 
srrekor ''r<:m,st hiervoor de vtar.:tc bcla.nL:;Stell.inti van onze Kamer-
treeties en het l!oofdbestuur. · 
De hear I'Î:~s.P.Herueijcr (l)ol·drecht) ze&.-t, dat de Centrale Dorflrecl 
als een ~eer. ernatig en groot la.rAsboltmt.; onder de aandacht vm 
de Kr.u:tr:rf·racties v1il bren.Gon <ie murine. lioor de Leeervoorlicb• 
tingstlienst is het vol,t;ende cc:ns Ge!>Uolicccrda 
"In 't huiciit:;e stadium zal onze inspanning 1n milltsl.r opzicht 
er:aoncentrecrd worden op de opbouw vm een zo atP..rk mogelijke latll• 
J::J.:lcht,. die 111 sannn;-mrki.ng met en ecsteund door een tactische 
luch.tmcht do verdediging van ons land zal verzorgen. Dit zal tm 
l;;:ootc l.~an1 ven de or5nniaatie vnn do 1.n.rine. Do bedreiging van· 
or~s bcst:::'m lig-t te lund, wruu- het zvm.artcpunt lic;t,. tervd jl d1J 
lmndha vin~; en beveiliging vn."l de vcrbindineen ter z.ae in hoofdzaak 
een taulc ~al zijn, die zal Mucten wcrdHn ovor,;elaten am do zee
strijtik:r'nchtcn vr?n i~:r:c,cla.nd en de U.S.J~., die <ioor de or6r-.nisat1e 
VEn G.e Atl<:n.tische Urn. e reeds nu als onze potentiële bondgenoot 
kan irlc.-:rden ~un t_~cmerkt". 
Dit !l.dvic.:s acht de Cf':atrnle l."'ordrecht zeer gevaarlijk. tlen zou· 
Qf'J..1.ru.i t k, .. UJ..'r!CU con0l1..:1üercn, dr::t de I{edcrlundDO llarine eigenlijk 
Vteldra zul hebbf'.n afgeclam. Hierin lit;t do ontkenni.ng van et".n 
L-rootso vJcrkolijl:ht:id. ·;:annecr Qn.ze koopvaardij, onze run voer van 
o·vcr~ee en O!l~:o vc:.rbindL'1.[; n:ct. 0~3t en .Jc:zt, berooi·d zou zijn van. 
de ei[)':::n bevc1lit:1P~;, hoe snel zouden <lsn onze vooiTaden zijn 
uitecp"'.lt en de toeDnn{; va..Y]. onze pnvell3 door nijnc:1 ver.Jpcrd in 
ceval vu.~ oor~og! D3 tocst~~d L~ Indonesië is cocilijk. D!t 1~ 
r1ede een ccvolc vm L~t fci t dat c1c 11odcrlnr..c1se rc~eri~ telkens 
in de on<l"·rb.nndo11nccn stclll11t-:en heeft betrokken, dia zij \Weer 
hce!'t mot;ten prijo geven. ·;;lll'l.."'lcer dit systec::t ~ door c;aa.Y)., zal 
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eenmaal het momont moeten kor.:1en, dnt W1 j een stnndpunt in.~anen, dnt 
de:Cinitief en onherroepelijk zal zijn. Ia na het vele zwenken van onz.: 
Regcrillb dD.vrvoor nu het coment niet cr.neebrokenf Spreker heeft 
daarin noe geen vcrtrouwen te meer, omdat Wij !!lOeten onderhandelen me1 
rmnnen aJ.a soekarno en I.frirtta. Gezien de ervaringen met de Com.issie 
van Goede Diensten hebben wij zeer weinie vertrouwen in de U.tlCI. Dit 
zijn ei c;cnlijk dezelfde mansen, met cii t verschil, dat de bevoegdheden 
weer zijn ui tgebrcid, nota bene op het terrein van onze wet-telijke 
:::ouvc-reini tcit. Hen zal er in de 3tntcn-Genornel eoed aan doen de 
grootst mocnlij1~e voorzicht1cheic1 te betrachten. Het betreft tonslo'tte 
een volk, rmnrrr.edo rd. j historisch verbonden zijn en v11 ar belm gen fd. ~. 
ook in de toekomst zullen hebben te btlhs.rtigen. 
Spreker vestigt ten3lot-l.ïH de cwntianht van do lillmer:t'ractie op de 
kwestie vrln de ovcrbevolk1nt~, terui jl hij ook vnn ·oordeel is, dnt de 
loonpolitiek in nndere buucn moet worden geJ.eid. 

La heer :tr.I3.J. èl.o no('.r (J:incihovt:n) zeg·t, tint <1o Afd. Eindhoven de 
.t:ID-tic l..no;:;hede nior!t l~an ondc.ruchrijven, evml.tnin htüd1gt zij echte~ de 
monint;, û.nt do ludoncuinche lrl'HHrtie zÓ inl;ewikkeld zou zijn, dat 
ol."i tie.k. tot da onnogelijkJCdcn zou t;ao.n behoren. Tie Voorzitter heeft 
eczeeà, èDt <le tcrUf;}wer van de rüpublil{e1nsa leiders naar Djoc ja 
rli(:"t ·tot öa ubsolnto on:Jcc;cli jki."leden zou behoren. ~·Jnr...neer r1ij dit 
aan..l'lemen, is V3n de reLsolutie het ovcrcroto deal amvnnrd. De af
dellnr; .~·in.dhov~m nil do vol[:;endo rcsoluticJ VO()rstellen: . 
De AlDcr-ene Vcrgüdel .. i.'lG ven de V. V.D. spreekt do wens uit, dat c:loor 
het Hoo:fdà..::st;uur en c!c i~1n€:}:r:i.'rncties ton ~J}JOcdi.r:st~1 wordt overgegaan 
tot het nndruJ:l:elijk u-tellen van duiclclijl:o oör;rwrl::en, tmf'.rhcen do 
Indische poli-'cick uoot leiden en rmnrbij duidelijk uitkoot· tot Vlelk 
punt ~~ij ~:went met do c;evocrélo politiek te kunnen medesom. 

De heer A.G. Crevcoocur (Voorbur[;) heeft niet anders· da...'1 n.fkeuring 
.voor hot beleid vnn de regerinsen Sohermerhorn en Beel. ~;preker staat 
voor 100 % achter het bt!leid ven de heer ;Jtikkcr. Het tegenwoord18e 
Kabine·t zit met het vumbcleid vun de vorice ret5erinsen opgescheept. 
Mr. 8tikk~;r sté.!.at in zijn centje voor een zeer ZV'Iare taái en \'iij 
!!loeten denl::lx•ar ~ijn voor wat de heer Stikker trecbt te redden. Dat 
is eoen zeer moeilijl;;e tnruc. r;·at betreft het beleid van de KP.mer• 
fre.ctics r:oct 3prcker he Ja as r·onstntcrcn, dat deze onvoldoende kracht1 
het Indis~he beleid vnr1 de vorige regering heeft afgekeurd en onvol• 
doenà e heeft rekening gchoudC'n met de wensen VE>.ll de V. V.D. SprP..ker 
?lijst er op, dat he-t de heer Welter t;cweest.,is, die in de Tweede 
lCPrner is O:;?sekor.aen voor de belnnccn vnn de llollm <lers, die sp;1argeld 
in Indië !lebben. Spreker had g&.arne gezien, dat dit vP.n de zijde van 
de V. V .J). eckcmen was • .SpreJrcr V'€'Tklaart perooonlijk de motie• 
Enschede te kunnen steunen, rm.nt hinrin wordt mm de Kal':'ler:frecties 
V('rzocht rekening te houden met de f;ovoelens van veel V. V .n.-:.:e den 

De Voorzi-tter onderbreekt de discussies om mede te delen, de uit-
slag van de stcrrnir~:; over de vcrvull1r.g vnn de 5 vnoa-cures Vl.lil lid 
ven het 1Ioo.fc1bestuur. 
Het aantal uito::b:t.~achte stemmen btJdrcW.t:;t 232, van onwanrde 1 stem, 
?odat hc:t 0nnt::D. u.itt;cbrnc.h-!;e c;eld16e stetJ:r:cn io 231. De volstrekte 
me ~r(~ orlJ eiè. is (i us 116 • 
Bij ccr:Jto ~rt.::::u:rl.nt; ~·J. jn gekozen: 
n.··; •· }jettr.:cijor :J~t 190 nter.mlcn 
Prof .n:-. J .I,indcboon n~.;t ~22 stemt1en 
G.Hit:~centcr .t:ot 21D otcm::cn 
ll.cvr. C .Jtctücr•T joden !:let 200 st"e!ll!:lell 
De overige candi<latcn kregen resp. 
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zodat hersten~lg zal m~eten plaats hebben tussen de herea 
Uens en Schorer. 
De heer Mr .r:r .H. vnn Voorst vun Beest (Amsterdam) is VED 
meni:l.~" dut het volk onvoldoende \'lvrdt vo.Jrgel1cnt. i'iaa.r 
rnnl.ci0.in;:; d:v:J.rva.n ;c:o:.1. hij .;:;r;arue aa.'l het :deata~r of aan ~ Ka
mcrf'"óiOtica c~i"~elo vrr:li;o::·n stellen,. in de hoop dnarop een dt.û.
d0lijlt ;.;,.lt::o:Jrd -~n kl .. ij,;;;:n, opi.lat deze inlic:ttingen verder 
k~"l/l'~.11 r1orden verJpr:)id.• zod.fl't rooer bel!:i.'l~atclling biJ het 
volk zelf kan o:rtatw.'ln. 
1. ·/:at in het doel van het Indische beleid? 
2. :·:::;.a vrnag, die ve~l voorkomt hij da. soldaten 1&1 waarvoor 

vccht:;n wij nu.? 
3. '{Ioaroi!l d.::tlden wij de buitenlandse inmenging" daar deze 

ulleea gcl>nsec·rd is op eigenbelang? 

De heer M.D.S·cheer (Ueem:Jteda) zegt, dat de afdeling Heemstede 
de mot1 .. c-Bnschetlo atcu.nt en haar warm '.Vil aanbevelen. dear 
zi3 r:tilicr i:J dan do ooropro~l{elijk door Enschede rondgezonden 
motie. U narmede lron lleet!lotede zich niet vererligen 9 die t;ing 
te ver. Ue~e r.u>tie is rooer aanvaardbaar, zij wiJst in de 
richting van de vcrkiezing~le~ze, zoals die met de Ka:nerver
ltie~ingcn doJr o:1s is afgegeven. Wanneer w13 na. niet tot een 
u.i t:.; praalt ko;-Jen 1tl de Inuon.esisohe kvrostie t dan ztûle.a velen 
zien vna o~s afwenden. 
De h:;er Lu.cllies hcett een cotie van vertroil•.ven in de Kamer
fracties geat.lg~eree ro. De P..fdelin~ Heemstede kan· daarmede 
niet aoooiJr:l gaan. ·•"iij hebben alle reapeet voor het werk van 
de heer Stikker en de K::x.terlcden, speciaal in deze moeiliJke 
tijd, ma~r wij kannen niet zó ver gaan. (lat wi~ een motie 
van vcjrt;ro:.u;en zoader meer o lderstetL"len. 

De Vo~rzi tte r deelt de W. tslag va.~ de he rstemm1llg t!.li38en de 
heren. 1le:1a en Schorer mede. Totnal an!ltal u.i tgebraohte geldige 
siiem.·~n 221. :Ue lleer f..ch;>rer hneft 124 stemmen gekregen en de 
heer i~ena 97 flt~rrunen, zoclat dus gekozen is tot lid van het 
Ho;):l;'doestWlr Jhr .tir ;:i .L.;..;,chorer. 

De hGcr !;!r.J .J .o.~.v.d.Bilt (Am;.;terdara) zegt, dat de afd. 
i..::.'1atc;rda'3 mat e.rot-:! oczor3dheid verovLtld is over het I.ndone
eiscru~ p1.~oble~m. Vele lerlea wenden zich van o:1a af en bi~ de 
a .a. cecc~nt(7~rr.ltHlsverkie:;ill.3en ~~Ltllen ._.,ij daardoor veel stc~mmeza 
v::rllezen.· wij hf;bben ala V .V.D. verleden jaar bij de ve~ 
kic~i~ea oaJ volledig vertro~11cn gesc::1on • .-cen en ~·.:i~ hebben als 
dcmocrati$ohe partiJ het recht oa rekening en vernatwoorrling 
te vrDgen. Hu ar a preker r.1eent, dat \"'ij dat alleen dan mogen 
doen, wn.."lnecr het gnat over z~en, die afgeho:ldeld zijn. J.:..lS 
leden der portij ki.Ul;lCll "w7ij ona geen o>Jrdee l vor.~en over de 
Indon.cJi:..lche k;-1estie; daar ~i~ ~iet beschikken over do gegevens, 
waar..>ver or1~:e afk.;;cvuurdicde.a beschi~on. ~.ij moeten. in. dit 
staiiwa niet ko;:.cn met m;lties en wij m;;aet~n geen invloed willen 
ocfenan op de a!geva~di,;:;den, die wij o~s vertroJ.·.ven hebbe~ 
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gesohotlken. Dit verirauwen is nog ve ~terltt door de rede 
van den voor::~i tter van giateren. Deze llc~eft ons gewezen op 
da eisen, dia llOi~ altijd gesteld worden en die door oaze 
afgevaar ti;_;;dcn in de Kanter nog zo VO.JrtretfellJk naar voren 
zijn gebraoh;. ,, · 
Sprcl:er wil llog een pu.nt noemen, dat de voo.rzitter gisteree 
ook naar voren gebracht h~ett, nl. dut er een kraclr:ige, goed 
:;:eo:.. .. J'llli~Jeer:·de ~a g,>sû .:_).'l regelde UA.ic m:.wt tot st9.!ld leo:aea. 
lle· Vo.)rzi tter hoo:ft <loor ziJn rerle het vc::rtro~"iren versterkt, 
dat wij ill do J:Cn:.wrfrnctie ne:bb~p. ~pre:car O:::ltr::.1adt ieder om 
de motie-.iJnschccle op dit ogGnülik aan te nemen. . 

Da he ar .J. van Lceu.':1::Hl (üott~rda-:u) zegt, dat de 1\.f'd .aottttrdam 
c1·~t .:1.3\.lrll.l-;: ',711 •,;;~::lr;.'-:cJl,;.·.?e.a vo'Jr h:st aun.a.e~.i~ll va.Q. de motie
E:rè(!".l<Jde, dlo Ót .. :t~ ::u1s ~Oil.lcrp;::~n h~t ücle\<i van de Kar..er
f.:,:;.:;tie -t~rl ~c hear :::..tik~:cr te do:n·kru.isen, ct een open dear 
r;ou. int!'!!TJi_lcn. iJ·<:l I.a.li,:>ei.:.e l-cuesti.e is on,,_~et·.\lijfeld ecHt k'."reStie• 
die de g.~(1(>o\!~;!rcn vr:.:.n. h::t a-cuerl;·,ndse volk t;eweldig heeft 
bcro~rd • .;..;p.r:::; ~~ n2crrt., dnt, vrm'ln.:::er r;1.en goed gelezen lle{;'f·t. 
~•at v::.~fl deze zi.i tl~ ·se rd gr;pt.tolic8crd. ovcJ: de Indische ;~wS"sti~ 
f:ln ·";;:..'l4'leer r.1on d3 redG> von <ie Vo.:>rzlttor gi:ateravond goed 
h.ccft b·::lJ.iBt(~rd, €r g-::cn enkele reuen is om met enige re:Jolu.tie 
of motte te kofl'3n, en spreieer m~l"!nt~ dat wij ons zeer moetctl 
v~rh-0-:.:t;.:;en, dat wij een zo goede Eerote en Tweede-Kamerfr~ot.Je 
hebbsil ell een n;m als Stil:k~.::r L"l h·~1t i.(nbinet. 
Sprc~:·~r h~eft de vuste. overt\li,f:;ing, dat ~")ookarflo en Iiattä en 
consort2a tlOt veel ,:~rote::r vu;Jrt dan ziJ zich zelf realiseren 
oe~ü.s zijn oz;t zich op te hangen. 

De heer Dr.J~.. de Haan (Alblazserda.rn) is van !!lening, dat onze 
Indische politiek v-eron;_;elu.kt 1a en dat dit ho..>fd.zakelijk de 
schuld is va."! de l'ar·tij van de Arbeid. Spreker bet'iliJfelt, 
of h:L~l'V:Jll no3 'r1C l ooit iets terecht; zal komen. 
Spre~ccr wljot vervolgens op de kwestie van de ldndertoesla.!. 
!h:ur ~ijn mening is cicze n•Jg nooit ten goede gekomen aan de 
kindorün. ···iij kau~1en ona een dergelij~re verkwisting op dit 
ogenblik niet vero:>rlovcn. Kor.1ende tot de . kweatie. van de grens
c;:>rreoties i!i:Jr1ct spreker o:p, dat. ;,vanneer die ieregeld mo9t~n · 
~7orden voor fti\n~t~ring, of om:lat een .'srens door een ha.is loopt, 
dat veel gema1c,;:elijkc~ te regelen. was ge·.1eeet door anttexatie. 
Spreker zo1.1 de t'raotie.a er gnarne op willen wijzen, dat er eea 

einde moet ko~;1en uan de vcrk'{:istin.:;; van c;J.lta.argrond. Er wordt 
te veBl ûr"On.d. verk,..'liat voor het aanleggen van wegen, die niet 
nodig zijn. 

::>9 h·:or Ir.H.;i.Beol:orinL; (Rid'L:rkerk) meent, dat het ooe111jlt 
is 0::1 uit te E1aken 1n -.·.<nL:e richting de i\egerin$ eigenlljk 
k'.Jcrst en vrungt dauro:n zoveel rJogelijk vo..>rlicllti.n.g van het 
HO)fd.uest!.t'.lr. ïi'ij beschik~~tl over te vreinig gegevens om ds 
leden van de af' de lin::;~n ze l! v::Ul voorlichtit1'3 te k!lJl.."len dienea. 
i/ij :rv~:obr:n vn. ... "'l llct be:.;in af hr:;t ~rootste vsrtrou7:en gehad in 
h·?t beleid van de heer Stikker. !Je muandcn, die na de poli
tionc le actie gevolgd zijn,. ~?iijn voor de meesten o.azer zeer 
m.:>clli;jk en vol upa.'lni.ng geweest. Het is r:ueilijk voor een 
b!.litc!l3ta:mdcr oo u.it te t:luked, wat h~t urmdeel vao Stikker 
hi~·.d.!'l gcï7eest ia. Sp.reker zo11 daarover ook saarne ingelicht 
worrlell. · . 
~oen de voorzitter gisteravond 1n zijn rede ai~e. dat de V.V.D. 
z-~lfs accoord zot1 kwlaen gaan met de ter11gkeer van Soekarno 
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en Eatta na.ar Djocja, zij het alleen ond.er bc:palingon, sloeg 
spreker de UilfiSt om h~t hnrt. Het hetrei't hier een prestigekwestie 
en dat eoeten tiil. j niet vcrguttm. ·Op de Indische bevolking zal. dit 
een zer.r Orl.b'ltnstige indruk maken. 3prcker zegt nw:1ens Ridderkerk. 
àet hij dit punt ven de rede met t,rote twijfel heeft aangehoord 
en dat Ridderkerk ID. eh in dit opzicht niet met het beleid kan ver• 
cnir,cn. De Voor~ittcr heeft gcsproken over het achip van Staat en 
daro:i:>ij een v~1rt;olijldnc t;e:Jat.k t. Uprckcr aelooft, dat wij óns als 
kleine natie vooral niut m€t t;l~oto zeeschepen moeten vergelijken, 
orodé:rt iedereen, die erût;s;á. ns bekend is r:wt h~)t vs.ren of zeilen 
op zeo, weet, <int wanneer er een t;rota storm komt, het niet al"lïijd 
mocc.lijk zal z1.jn erm hnvcn Elfm. :.o <loen, oa.ar dat de {50edo zeiler 
uo r:::.o~.~elljld~eid lwci't om to o::.an bijlit~cn tlrJt zijn schip en daardoor 
naccnoet.; op t~ijn plc.ats blijft en als do s·torm voorbij is weer 
voc:r1"0 ... l·:""'~~1. cto si;l:-t:(~j~t. 

SprcJ:cr ·ail t-.·Jce vrnc;r:n stellen. 
1. Hcc.:i't de 1·ractie v~~n <1o V .v .:J. wel cor.s afmgedroll.ben op het als 
partij o:p·~rüden in de Veilich~:idnraud vnn de n •. l'.O. liet is nood·· 
z.akclijk, df~t üi t ool: cc!'-'l t;chcord nord·t en niet u.it~l.uitcnd aLln• 
<lacht r;c rdt benteed .s.urr de rmordcn v.:.n è.c tcccn}:c..rtij. 
2. l:nic;e tijd. t:;clcdcn werd h e·t b cr1cl"~t door ra6.1o en kranten ge
publiccnrd, dnt vnn l:ook r;;;"'l.Pr Ar:aril:.-"l [,':i.nc om propat;undul.ozil'l{:on 
te houden. Is t:r~t bcl::cnd op wicn:J vcrro. ek deze lez1r4[;en Gehouden 
worden en door w"J ie dit b(~tnvl. <l \::ordt? 

De Voorzi ttcr \·r.i 1 thann dé vcxochillcndc sprekers op hun vraccn en 
op:ncxkin;:;cn antwoorden. 
In de eerste plt,.utu \'rll !1prckcr de heer van Dijk ant\'fOOrden, die 
e;evrunt;d heeft hoc hr!t stnndpunt Vfm. do l~tij I!lct bctrcldd.ng tot 
annexatie is. Do partij en zel:fs ook de vroot;oro Partij van de 
Vrijheid heeft ~:i eh op <J.i t punt nooit ui tee sproken. L"i t punt is 1n 
da afcclopcn wcl:en juist in de Kaner behandeld na.ar aanleidint; van 
het 'fretsvoorstcl bctro.f:fenda de t;rcnncorrocties. Spreker hoeft daar
bij persoonlijk het standpunt in(;enooen, dat t:1:L~ van &l"Ote annexatie,· 
zoals 'dj on3 dnt in bezettinr;stijd wel eens hebben gedacht bij 
wijze v~n Gcl;cdcvor.;;ocding, niets znl komen. Spreker betreurt dat 
persoonlijk helemal n1at. viij hebben ger~nd a1s Tweede-Kamer:frnc
tiè coed te doen uit louter pr;;\.ktische overnecingen deze g:re.r.scor
rccties, zoals dcr:e in overleg met dt} bondt;enotcn zijn tot stand 
cekotlen, te uanvnardcn. (i ij hebbon dit ccdrum zonder enthousic.sme, 
cioch vd j rneondcn, dut hier em Jll'nktincho oplossill(; werd bereikt• 
die, vJnnilecr Duitsbr..d redelijk was geneest, al lang in onderling . 
ovcrlüg tot ntf:nd bod moe ten kor:.en. 
De tv.-ecdo door de heer vc-.n :Dijk t;cstelde V'nl&l) betrof hot Europoes 
Fedcrclist:Ic. l··'E'n..Ylcer wij kun."1otl korJen tot een hechte Li.n"opese 
i"cdcratie, dan ~ul er in oru~c }':.:.rtij r.ier.and zijn, die daor tegen 
is, n.r:nr op l;ct occmblik is duurvoor de tijd net; niet rijp. ;:en 
l!.U..."r()pcse federatie zou betekenen ook ncdewcrld.nc van de lunden achte: 
het ij~~ercn cor(~i jn en do vc~rnchillen nchter en voor het eerdijn. · 
?ijn zo {70ot, ë!nt clanrvan {;een sprd:e 1::-..:.n zijn. ~·:tj zijn vnn oor
deel, tlnt r:ij Co r:;cducht.e Vf':!l ht:t I:m.·opccs fcdcralist'la voorzichtiG 
moe ten bevorderen. 1:r in behoefte an:1 een bovcn.-nntionaal parlo
montui:r ort;nnn, mt1r wij moeten OJJr..:.wscn niet vcrder te rdllcn 
sprir-e(;n <lrn de stok lnr..c; is. ";iij ooctcn ai'r;a,~htcn wat clc Rand 
1n Straszbtlrt$ oplevert. · · 
De heer Lucl:.ies hcc:ft verschUlende bezv(arc.~ tegen de nood·,..,et naar 
·voren gebr&cht. Die bezwaren voelt de Y.nmerfractie ook. Spreker v.á. 1 
er echter no.::; eens nudrukkclijk op vtijzen, dat deze noodwet ook 
niet moer is dnn een noodwet. 'iiij wisten bij de totstandkominth 
dat er ernstige bezwaren am kleven, maar vd j zullen moct(Jl hopen; 
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. dat die-wet· zo--spoedig -mogelijk-door~een de:finitieve.-.regeling--· ~:-' 
zal wc:rden vervanc;en, waarbij •vi;j ons best zullen moeten doen, dat 
die zo zal warden opgebouwd, dat individuele veran~noordelijkheid 
daarbij niet zal. vlorden ondermijnd. 
De he er Hezweijcr heeft gesprolren over onze marine. Spreker }).eef't 
het b ctoog van de heer Bcnveijcr met eniGe verbazing gevolgd, niet 
da-t hij het niet zact hem eens zou zijn, maar de heer Herweijer heeft 
dj.t uitgesproken op een wijze, also:f' de Karnorfracties aan deze zaàc get 
aandecht zouden hebben geschon1<.::cn. Spreker wijst de heer Berwcijer op 
de rcdevoerin~; van do heer Kortl'J.als in de KrJmer, toen hij met grote 
nadruk voor de belnnecn van de l!n.rine is opccl:omen. Spreker zegt 
no1::;t".aals, dat de XarJerfrnc.JGie zee:r gro-te am dacht voor deze belangen 
heef·t ge~d en hc'i.i ook zeer duidelijk heeft uitcesprokcn. Ditzelfde 
celä.t nr:.ur sr,rckers ncning voor het prob:loec van de kindertoeslat:;, 
vm.r.rovcr de heer ö.e l1.'1<:~n heeft ccsprol~cn. 
De he er de Har;.,.11 he ci't ev cno cns cc SJ>rok 8..."1 over de vcrk.vi sting vm 
cultuurg·rond voor de am leG Vè"'..l nieuwe wegen. ·,;j j leven in een l.an.d 
met een zoor sterk r;rccicndo bevolkinc:;, waarvoor Vlij niet voldoende 
werkgelcger..hciû hebben in hot ac_çrarlsc!1 bedrijf. Het gevolc is uus, 
da-t wij ~oeten ko:·.1en tot intensievere industrialisatie en daarvoor 
zijn [;Cede wec;cn nodi::;, wnnrvnn weer het t;evolG is, dat daarvoor 
cultuursrond op::;co~ferd m0et werden. Dit kan niet nnders. \iij moeten 
oe belangen goed tegen elknar ufwegc>n en overbodige weeen moeten zeker 
niet v:orden e.angelegd. '.:Jij hebben tot nog toe niet de indruk. dat 
wij ons in .Nederland erg bezondigen acn het am leggen van overbodige 
weeen. 
De heer Beokering heeft gesproken over voorlichting. Hij vond, dat 
er niet voldoende voorlichti~; door het Hoo~dbest~ur werd gegeven. 
Spreker zou de vergaderinc:; Vlillen vragen, o:f dat wel 'juist is. Het 
komt vaak voor~ dnt men zich tot ons wendt om voorlichting en dan 
moeten wij dru:u-op antvioorden, dnt, wru1neer rnen trouw ona blad leest·, 
men dnarin op ul die punten van actuele politiek week in week uit 
voorlichting to over vindt. Wij moeten zorgen, dat het blad in handa 
komt van zoveel mogelijk leden von de Partij en speciaà ook leidende 
fib~en van de afdelinGen uoetcn zich op de hoogte stellen van wat 
in het blad stoat. ·.7il men op een bepaHld punt voorlichting hebben, 
dan kan men dit ann de redactie va~ het blad vragen. 
Jlprekcr komt thans tot do hoofdmoot, nl. Indonesië. 
De heer Meyer is begonnen te zeggen, dat er in .:::;nschede grote onge
rustheid heerst over het Indonesisch probleem. Spreker vindt dit 
vEmzelf"sprekcnd, deze hcernt overal. JJie heerst ook bij ons en ook 
in de Jcrinr;en van de !I ederlands o rct:;ering. f!et de ontwikkeling van d1 t 
probleem r;aat het niet, za:'lls Vii j het zouden wensen, dat staat vast 
en er zal nic~~nd zijn, die zeet, dat er voor o~~erustheid ceen reden 
is. }:en nn<lorc vr::~ag is, of de l!cderlandse regerint; het in haar 
macht heeft on die oncól.--u.ntheid weg te ner.1en. Dc.ar gaat ·het om. 
De P'r.irtij moet bec;innen zich cocd voor ocen te stellen, hoc de toestand 
verleden juar was voor de verkiezinGen. Het Kabinet, dat zou optreden 
nu de verkiezinGen zou een ontzaglijk~ moeilijke boedel te redderen 
kri jccn, dat noet men niet vergete11. Alle fouten, die vóór·het optreden 
van het nieuwe I<abinet e;emadt zijn, waren nu eenmaal gemaakt. De heer 
von Baumhauer heef't nu wel gezet;d,. dat, vm.nneer er aan de weg van 
Lint~Gndjati geen landmeter r~d Gestaan, mnar iemand, die het 
staatsrecht kenàe, Lingc;adjati nooit tot stand zou zijn gekomenf dat 
kan wel zijn, maar het is nu eenmad tot stand gekomen. De grote 
fout ~s geweest, dat wij ~ de bevrijding hebben gekreGen· een re
gering, die bestond uit volkomen onervaren mensen. Deze dingen zijn 
nu ·eenmaal gebeurd en \'11 j stam voor een "l.ioe.Sand zoals die zonder 
onze verantwoordelijkheid en tegen onze waarschuwingen in geworden is. 

t 
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ons ntandpunt bij do vcrkim~ineen stond in tcgcnatcll1ng tot dat 
van c1e h~ron G·:rbr~~ndy, ';:eltor en l!'c:·uilletuu do ~ncyn;. l>oze zijn 
zender meer 1n de oppositie geoaan: zij wilden ge~ vcrantwoorde
lijYJwid dragen. Spreker hoeft· r;emeend, dat wij deze houding nie't 
mochten wume:::.'lcn • .Da.'l ~ouden '"ij volkornon zekerheid Gehad hebben, 
dut het oloclrcs beleid na do vcrkio~itl{;on zou worden voortgezet. 
Het was im:o('~·s vEul tevoren te voorzien, dat hot uitcesloten was, 
dat deze oppO~iitioncle groep na do vcrkie~ingen over een zó grote 
uwerdcrheiû ::::ou bcsnhikken, dat zij het beleid zou kumten bepalen 
en wij nocaten t1·achton het roer O!:l te la"1 ;jgt>.n door meàe te gaan 
en dat ton, o:K1at de doeleinden van de politiek waren vastgelegd 
1n do Grondwc"'.;nilCrzieninc,. 
Do heer vun Voorst vm1 Bècst o.a. heeft gevraaed wat de doeleinden 
zijn vE:.n het Indisch b<!leid. ;:ie on~~e politiek gevolgd heeft, kent 
de ëoeleir::.ûen volkorlen, w::Jnt <üc zijn neergelegd in de Gronowets
hcrzicniu,:; vun vcrle:den j3nr. De heer Vonk heeft gezegd, dat h~t 
bclml{;rijl-;s·tc VEl."l deze Grondwctshcrzionirlg is, dat wij nu een 
vloer hebben, \'IPBl:'door ~·;ij niet ku.n."len ~1egzakken. I~t la de r::rond
slag, Paa:t\)p wij ot,;.~..n en lwt doel, dat de HegeriDG matreeft en 
rlHt io in ovc:eecnstam:'!ing r1ct heteoen t_;czegd is in de Koninklijke 
Hcde va.'1 6 Dccr:m.'bor 1942. ;~u l'il.l.n :c1c11 natuurlijk zeggen,. dat Ger• 
brantJ_y de ecrstoant;ewczcn rr.un is OI:l die Koninklijlce Rede te inter
preteren. ~lJrcker vdl dit con O[;enoJ.ik aannemen. Maar in de .Kel'!lcr 
hooft q.crbr:mdy cezecd, dat zijn e(;dachtcn,:az16 toen in Londen wus, 
dat cemecnsclmp:pelijl~ ovcrlnt; tu:lacn lTcdcrJ..and en Indiö zou ~;evoerà 
worden door do daarvoor amv:;cwozen \VCttigo orÇ.nnen en de vcr
·tet;cr.:..·roor~icL~w vun clo bcvolldnt; von I:cd.Im1ië .. r:ou moet"on zijn do 
Vollmrc..ud. ·~oc!Il. spreker du redevoerine van· de Aoninr;in hoorde, 
heei:t hij dHt ook cedacht. De.t \"'aS in 1942• ldl>.ar het wns een vol
alnsml onr.:o[;elijkLoid en dr:t ~o:ag Gorbrandy over het hoo:td, o~ 
die Volksruad in lJ~~5 ~'leer bijoen te krijgen, omdat t1en in lnUiö 
door de loop vGn do cobourtcnissen zat mot ûe l."evolutie-tocataml. . 
De vruua ia ook go3teld, of wij in de .Kru:lr.r er noo1 t eens op aoo~e
dro:li;<n heobcn, d.nt do B.?.o. ook erkend ~ou worden en ~:.?.Sr plaats 
zou krijf)cn bij de bcr:mdslat:ingen va11 de Ve1l1ghe1àsraad. Hr.:ttuur
lijk is d!un. .. op anncedroil[Scn. Jprakcr hcaf't zoU gezegd, dat het 
zo onl>evred.if)cnd was, <lnt de Verenigde Naties am de taf'el toelietc 
do Rnpublick en dnt zij de undere croop der federalisten op do 
drempel lieten staan. De Regerillû ~1 t met de ontzaglijke moeilijk• 
heden, dia de interna·tionalc verhoudin:.;.:;on nu eenmaal in het leven 
goroepen hebbon. De heer von Baum.hatter zegt, dan had men mara- een 
vnàre propar;anda in A!:lerilra moeten vocrm. Spreker v,fl niet ~er;.:;en, 
dat die zo cocd cevoel-d is, r.:v..tar llet is toch wel naiet' om te menen, 
c1at men door ee,."l andere pro;n t:andn zou hebben bereikt, dat de 
poliLick vnn het 3totc :Department en van do Ved.ligheids:raad er~ 
endere ~ou zijn geweest. Ucn moet de renlitoit leren zien. Dit 
is r.Jocilijk, o!X.at mj tot 1940 buiten de crote politiek zijn ge
blcvrm. J)it ia nu veranderd en het is mocilijk voor he-t Nedcr
lnndse publiek om de o::l3tandi[;heàen in te leren z1 en. Wij h~:ioen 
ons ril tijd ceelracen nls tc.o.ochouwers bij de grote pol1t1clc. ~::lt is 
awleru se•iorden. ~;ij k-unnm wel zeccen, dat men onbillijk tcc:-;r·n 
ons is, ~:E.x và j \-vorken à aarmede de internationale mening niet wes. 
V1enn.eer vii j 1n deze zaak komen te stntul in de tleest scherpe ver
houdinz oot Amerika, dnn kan hot zi;~il c1.1t vd j komen te stam 
voor het feit, dat ·wij. èn àe I~BI-sh rulp èn Indië k\vijt zijn. 
Spreker heeft veel respect voor het werk vm de heer Stildter. ·,; .:lk 

·een drult \1cn·dt er op do heer S1i1kkor GeleGd on waaron doet deze uit 
werk? All.ec."l. or.Jdat hij proberen vd.l. er nor; van te m::tY.en, wat ervan 
te n~ken is. ~preker hco:Lt uit de monden van de horen Gerbrandy en 
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Welter t;eon enkole constrt.octieve gedachte vernomen. Zij hebben · 
t;een enkele v~eg aunt;e•1ezcn, '.'ia.al"Op men uit de moeilijkheden 
zou ktmnf'..n konen. Dit heot"t ~ioh cok voorgedaan bij het aftroden 
van t11n:tstcr Sacuen. 1~ •mrdt veel gérodc1eld en voel gefantaseerd. 
Spreker verwi js't in dit verband naar de llieuwsbr1evel).V~n de heer 
Fabius en naar de brief van j:~iniotcr sasoen run Mr. von .Baumt..auer, 
die door een indisore1.iie in ''Do lfedcrlundor" is gepubliceerd. 
l'e cedeuolin~ in dit bric:fjc is vol::tl.akto fantasie. :t"'.,. is seen 
sproke vt:n, ctut .:1oLlr~e z1 jn voelhorens ~tÇJX ons zou heóben uit
eostoken. Ook lionr.:1e dur.r<lo de vc:rantwoord.clijlthe!d niet op zich te 
nemen om he·t Kabinet to laten vallen. De heer von Baum..lJ.auer heeft 
gc~etJd, dë.l.t hi~i helc:::aul uru de k.[lnt van Sasoen staet, behalve op 
het ene nunt, \·:.:u . .:.r <.ie hcr:r J.':l.:Jscn a13 dl."'cic;ement- teflt:nover .Ar..;erika 

~ .. 
wil t:.cbrn.ikcn. <:0.-ri:i ~'ii j I~:..dic zullo!l o.bnndonncron. !•t~lar om dat punt 
Dill{'Ç r1ct nu juiat. Het :t~~int:"t !"we~t vol~~owen gelijk c;el1:'ld or:1 deze 
voor>'lr.wrüe nieG -~;e acoep~;crcn. r: ... ';.ar dan nott de hoer von lk'"lutrJ:13uar 
ook m{;t nprch0r eens :;.~ij:l, de.!;- nij o;> deze cronclen hot Kabine::·t niet 
konoen en L"'ehtcn lc:.:ten vallen. Hot laten vallen van oen Kabinet· is 
ccen cc:nvouL:ice r:r-.ük. l:ct k..n W!il een ccn'JOU0iz;e zank zijn, I~!.:~ 
dun nt::u:..t men vom: do vr:..1n[;, rmt no:t er in t~o pbats vvn dat lC::ti.net 
kor.~en en toen stonden \'lij 1.1'1 ûo 1\:or.ler r ... "l hst debat ever het hccllöaan 
van SHsson voor <lc vri.:.ar:;. ~':c-t '"llij l:loostcn tlóan met de motie- . 
Scholltcn. ::>prol-cm:· hco:f't zich toen herin11crd een vroord· Vtl.'1 Thorbecke, 
c;enproJ:en bij do motio·l~euchcnius, d:Le uunl..)enon1en was. Thorbccke · 
had a.:m a.o s""'jje:"lrJillB :r..ict doel g<..::nor.1en, l'.!Bnr heeft achteraf" ccz(~t.;d s 
\Yannêer ik :in do verr;uè.crinc van <le Kareer rutrJ.Yt(!zig zou zijn r;c.veest, , 
ZOV;ik niet voor de .root1c-Keuch.eniua heliben gestemd, 1'lant do xr.an, die 
een derefü.ijko ruot;ie stelt, r.!lOct in sta~rt zijn na de val va."l het 
Kabinet eon andor lCnbinct te maken. J:{:Lt kon hij niet en dat kan 
de heer ~5c.houten ook niet. Op dio grond zijn i'71j nicrt bereid ge·· 
weent onze stf~ ~~ de motie-Schouten to Geven. 
De heer von Dcu~1uer hec.i"t eezecd, dat hij zou wenaen, dat dit 
Kabinet z.ou verd.,i jnen, o:.nun t hij con einde wenst aan de samen• 
werl:inr; nnt da l'l'.rti j van de Arbeid. Mrulr in het nieuwe Kabin~t 
Wil hij desnoods mensen vrm de Partij van de /\rbeid opnemen. vprckor 
heeft dezelfde bczi-.uren els de heer vou Ba\ll!lhauer. Viie is deec:ne 
gewocst, die bij hot debat over Indonesië het meest heeft a!' ge-
rekend met ~}chcrr.:wrhorn? (Applaus). · 
Spre-ker v-Eil t'.let rKLdruk opkoL'len tccen de opme:rki.ne van de heer 
Scheer, dat wij tcr~;ijde coleGd zouden hebben, hP.tr;een wij bij de 
verkie~:i. nz~en c;czoc;d hebben. ::oze dincon \vordc...'"l. U 1Il[;cbl2.1r.en door 
onze ter;ons .. c.r:..nde.rs vr-lll de zi jdo van o o A.R. en vnn "Trouw" en 
wanneer nr...:t4 cker dtm t.l,.,<.Jt horen, dat de heer Scheer zegt: wij 
ktm.vtcn de vcrl::i<:mingen voor (~e Gznecntcn:a<l niet inzem met r:en 
motio vr.n vert-rotu'1en in de lGJ.mcr:fractie, dm zou S!,!r'okar ·de h.:cr 
Scheer di-t u:Ule11 Vl~t.z;cn: hoc wilt cij U~1 Jr..!czern rlin.'t'len, met U.u 
eic;cn bC!r;in:Jclcn o:f tioor èo tcc;cnztn~:dcrs richterna te lo:>en en 
klaJdceloon colijk te geven? .-;·onncor da vcrr;ndering hot~ol:fde oordeel 
heo:t'"t nls de hner ~~chccr, dnn no~:t zij vnndnc1.g no.:; een motie Vllll 
wantrouw~.n in do l:aworf'r~:otio a~:nnonon, c1nn i~ de cehele 1"ractie 
moreen vcrdïlcnen. Op deze eron.clcn zou spreker de Vf!rGRderillb ~rnstig 
ontraden oe cnico tlo·tic nnn te nerr:.en. 
De motio-::nschctie bo[;int te spreken van t;rOto bezorsdheid over de 
ea~ vnn zaken in lnüone~ië; dat behoeft men ons niet te vertellen, 
en dan cvat men eon beroep doen op de Kacer.fractie om zich te her
inneren de beBinaelen ~n do Partij. Wat denkt men nu, moet men ons 
daaraan herinneren? Uoetcn \vij mar huis gam. met de boodscrep, dat 
wij de politiek van onze partij hebben in de stor.k gelaten? Ik kan 
mij niet voorstellen, dat Enschede dat hoeft bedoeld,· maar als dit 
niet het geval ia, rooet Bnschede straks komon en zessen, dat zij do 
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motie teru{;llcemt. Datzelf'dc geldt voor Eindhoven. Hebben wij 
dat niet iiuidolijk uitgof3proken -bij de talloze debatten, -die in 
de .Kancr 1n do luntu"to rrnru1<1 en zi j:n sewcost, heb ik het Gisteren · 
hier niet (!uidelijk uitccsprokcn? !.!en kan hot hiermea niet eens 
zijn en <1o hncr n0 c1:erinG ko.n zer_;t;cn: zel:ts onder die voorrmm:'den, 
die l)ij gesteld hebt, nocen Goelnrno en lht~.;a toch niet naar Djooja 
terut;. Hie.::nnnd zal het p:t.·ct"tig vinden, nnnneor dit zou t;ebeuren, 
ook ue Uodorloodse jiegcring niet. v..aar wanne er de zaken zo stam, 
dat voldnm \ïol.-tlt tl~m do vooriJUm .. den, zoals ik die heb geformuleerd, 
dun r1ecm :H:, (u\i do l"CG(~rinc; .uiu·t anders za.l lrunn'!m. Hen moet zich 
door hot nour<l souvereini te.i t niet op eon dnaalsj'.,oor laten brellflen• 
Boven c1ezo hiüe uouvm:einc dcleu der Unie zal stsan hHt Unieverband, 
v1anrvon de GronèWBt zeè.;li, ci.nt zij zcü hebbP..n bevoogdheden ten 
e.n..'l'l~!icn ':c:n het huiteulL.nds beleid en van f'i.nanciële, economische 
en cul turole EJ.ru:d en dan !:.l'!.i~·~"9.t de llod. Indonesische Unie als top• · 
crr:;:lë:n (.~n <i.w:u:bij Z':..tllen lTe('i.~rümd en lmtoncsië gclij!c-laerdie zijn. 
I:c.t j_s in èc Gronihict ucer(:;c::lec;ü. i..n all.J nu op het Jzatste ocenblik 
die republikoiWJo leiders O!lûer welke ora.:Jtandighcden ook • mieschien 
ook onder eT'..ig(~ 1tr~el.'"n3.tio!1ale druk,- wuut <iie mor,olijkheid blijft 
bc!ltaan • · àCJ t>cstclue voor:'-:aE::rd.en am vuurdon, w~rom zouden wij 
do...."l do hoop opceven, da:t er nog een goedo ui tkoms'ti ~a.l komen? 
fun ~ou lwt ,;co u blijk vnn v1ija beleid zijn, rlut vd j roudon vo~eigeren 
det ool: in JJjocja ul.u •. deelstaat ot.m reg~rirlf) nou worden hersteld. 
Wij nof•t;en üit <;;.ls roclc liiP..,:~cn zien. "-'pJ.•eker vdl nogt:tacl.s aan de 
P~r.r"!;ij vcrtrouwen LYJ. ë.c ll'l:lcrf'rnoties VXHGcn. Do 1\nr.'tcrfractiea , 
verdlencn niet heen te 0l;~.an uit cle~o ver(;ncle.ril'..U met een uit
sprn~k, di.c op zijn zncht~lt t;esproken zul noorkomen op een gemis 
nnn v c.J::.:trou:uen. 

lJe hoer Dr.1::.n. von H.nu:ihauEJr (P.Jnsterdan) l'lil ophelderen, dat 
hij ook eecn bchoc:rtc hr.:e.f't u.an no·l;ics en s;n."ekcr meent, dnt do
Voor-::1 ttcr élc noties verkeerd ziet. Jprc1wr occnt, dut a eeen 
motico ven vmnt;!.~o1:.·wn zijn, x::::::.a:::· van vcrt:ronnen. -.a:j hebben oon 
opnn co::; voor de oooilij::o taak van de Kw.mcr1':roctic!1 en zijn 
da:nJ:btlcr '"oor het vele, dfl:t 2ij verJ:ichton. lJe notie bedoel.t te 
zijn eon steun in dçá:·u,s van de i'racties, wa..-u-op z1 j zich event •. kuJa 
nen bm.·ocpen. 
Spreker wil th .. qns noe; even terugkomen op het schrijven van 
)tin.ister 3&3sen. Op gm~a~ van IJinis·ter nussen hec:f't hij am.gcnomen, 
élat Ronmo ciml~lijk inznG, dat het Uit moest zijn met al. dat halve 
gcdoa. '::annee.r de Voorzi'tter nu zegt, dat dit niet juist is, dan 
kan 3prcl:er cllncn r.t:\ar c.ntv:oorden, dat hij hoopt, dat ài t dan 
juint z=-:1 ~-:or~(:-n, dóordnt er ef'..n s.anhod va.n no!:!r.la ko~, waardoor 
er d~;n j n de l~'"U"Icr cfl%1 me el"èerheid zal zijn. li.nar acnle1d1ng van 

. het r,nt;•.::oorO. vl!n. de voorzitter over de prOJXlé';allda in Amerika 
noè:!.GC s-r~rcl:er de voorzittor uit tot het houden van een debatavond 
ov~:r do propngandu in Ar:lCrika. Da Voorzitter heeft verstam van · 
politiek, J,Ja!'..r spreker heeft VBl!S~"ld vnn publiciteit in Amerika. 

De h•:;!C:r .ll{r. B.J. do Hoer (Eindhoven) zegt, dat àc motie van de 
afdeli.zle :r;indhoven niet ten doel rad on wantrom1en in het beleid 
vnn de fracties of hfJt Hoofdbest.uur tot uitint; te brengen. 
De n!uelinG hce~t alleen ophelderine willen vrncen. ~a hebben 
wij nu eekregen en <l.aro:'voor dankt sprokt•r de Voorzitter. Hi~ 
.wil vol[:~n~ do notie-:-~ndhoven introkken. 
De heer R.!.!eyer (Ens'Chuûe·) ;;;il om te bct;innen een zin am bal.on 
uit een boek vo.n Jhr. v.d. Goes van ITatt!rS c "Do Lciclin.J van de 
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st~nt", luidende als volc;t: · •ruoor zol.ang een vollcd16 
Indisch parlmnont, met budge.trccht. voor de inwendige aan
selegenheden noe niet to ven:ezonlijkez.?. is, za~ de Neder-
landse pul>l:teko en p["rlenontairo con"trolo, ook op hei; ambte
lijke beleid in Indië, niet kunnen worden t;etiist, en dus evenmin 
de ui teindclijlte ::un aprukeli·jkheid Vf'lll do reger:tng in Nederlam 
voor dat belaidu. (pag. 121). 

Enschedé v1il bc.ar ootie handbnven, doch .spreker wijst er met 
nadruk op, éint dozo niet bedoeld is als motie van wantrouwen. 
Lnschcdo is er nu eml:":"aal van overtuigd, dat de constructie van 
de nicu-;;e orde in Indië tot mislukken gedoemd is, als Soekarno 
en Eat"ta dr:nl.·in 'l•vrden opt:,fmof!'len. 
Spreker meent, dat de Voorsi-cter dit wol wat te optimistisch 
ziet, en dD.armcde lmn Enschede zich niet verenigen. ,;anneer. 
de Voor2i tte1.· echter V4ln oordeel is, dat de motie-mschedé 
te scherp t;est(!ld is, euaii Enschede er mede accoord, dat doze 
wat ceni jzit;;d wordt. 

De Voorzi ttcr mHrkt op, da·t de heer von Bau.mhauer gezegd hcef't• 
dat deze mo·t;ie Geen raotie van lilantrouwen is~ maar dat zij moet 
op5ovat· v·wrdcn ul.s een steun in de rUö vnn do ~cr.tractie, 
opdat zij ::d;crker zal utuan. wt is oen eenstruc tie, waariïegen 
oprckcr pol1t;1cl:: ëte GrOOt!Jte bozHurcn heci't. Dat komt in strijd 
met de volleûigc zcl:fstttndi:_:hcid van Kun c>.rlcdon en l!inistcrs. 
Stel. U voor, dot i.k in de K:'-'"ilcr ~:ou noetcn ZCGr;cn: ik, ala 
volksvcrtecumvoorclit:cr wil b<:t wel, I'J.lk-=tr cijn l'a.~ij wil het 
niet. L'e heer von B.:~umhnuer hcef·t nero.· nanleidillG Vllll he·t 
scln.-ijven van Einister Sassen noc; o;>gocc.rl~·t, dat hij hoopte, 
dat nm neer Hol':'11:'le zich inël.cr<;k.ad noc; cons to·t ons zou wenden, 
om hçrt Kabinet te laten vallen, dnt vd:j dnar dan anders tegen
over zoudon staan. ~iprekcr rül eet nadruk ze.:;gen, dat hij niet 
van p~~n ia do politiek vun do V. V.D. ni'l"..ankolijk te stellen 
van Ror.::.:1e. \71j zullen zelf beoordelen, or wij het noodzakelijk 
vinden om het Kabinet "te laton val.len. Wij willen niet warden 
een bijtïagen van de K. V .P. 
Wij vcrt'oeien de politiek ven Goedh.r.rt en Sche.rmerhorn en hebben 
dauraa.n duidelijk uit1rl(5 ceceven. Ilt vcrkies niet, dat hier 
wordt eezot:;d,. dut wij hondsenoten z1 jn vnn Goedhart, want <lat 
zijn wij niet. 
Wanneer de heer von Bau.f!ll'1..nucr mij vraagt te erkennen, dat h13 
meer deskundig ia op het gebled van propaganda in Amerika, dm 
·wil 1k dit t.juarne toegeven. !'ranr danr gaat het niet om. De heer 
von Jbumhauer heeft t;czecu, wanneer de regering nu nnar gedam 
had, wat hij adviseerde, dun zou ·do hole zruit in de Veiligheids
raad en het S~;.1;e-Jiepartnont hoel v..ndera gelopen zijn. Dat is 
nu juist, wat ik niet geloof. Do heer von lltn.whaucr heeft geen 
enkel. be·nijs, <lat de poli tick ven het Stnte-Dopartm~nt anders 
zou zijn GeHoost, wanneer de propa;.;anda undcrs was gevoerd. Dat 
kan hij nu •;;el zcgccn, Il.-"lar het re.:mltHat had moeten ?Jordan txf
t,;et'lacht. :11 j v·toten d~..a.r niets van, dat zijn allennd hypotheti
sche rcdenerinccn. Do propa.t..nnda is nu cUlmad. ll!lders. e;evoerd en 
wij hebben te wken net do feiten, waarvoor Wij nu staan. Ik 
moet teGen deze eenvoudiGe voorsta-llins vmt zaken opkomen, ik 
zie een veel <licpcr· onder(?.'"ond., nl. eon idcolot-;l.sche ondergrond 
ten aonzien vnn het koloniale re;;ie:::1. J~crika hce:ft het ru. tijd 
doen voorJsqmen, nl.sof \"lij con ouderulets koloniaal rot;iem hebban 
gevoP..rd voor 1.940. 1~ zou onze propaomélu andern zijn cavceot, · 
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dan noc.; zullen zij er on.:; op ,.,J.j~en, dut in ona t1'..1Gen pnrlcr.ent 
de 1'art1j vtm de .Arbeid d1. t id.j t:10nde van de heren Schermerbom 
c.s. ook aJ.·tijd hoeft (;;CZcgd. ü'lttrom r..nn oen nnar mijn menin3 de 
Eank niut zo ccnvoudie stellen. -
De hem.~ l!cyer blij:Ct, wat mij ton zoersto spijt, aan zijn motie 
vasthouden. Hij hcef't wel t;ezoo1, .ul8 cij het l:.:.over wilt,. nooGt 
r;ij die motie ook ·.:el \·;at ouders red~_;orcn. liet liet niet op 
Dijn tiet; om voor ~:m.mhcde een notie te rodir;crcn. Ik houd mij 
vaut aan v;nt er in deze motie a"tnat,. nl. een beroep op de 
V. V .D.-loucn in het pnrle?::ent om t:ioh •::rn3tig te blijven llerinne
rcn het .oti~"ldp.L.'"It ten rwnzic-n v::::n het beleid in Indonesië, uitee
sproken bij do l;~a·tsta vt~rJ.d.ezi:ni..Çcn voor de Gtaten-Genf~raal •• ·;nnnee:l 
men d:::~·t uan ons v..cl:.act, <Ü:!l doet men èat alleen. omdat n:an meent 
dnt wij in gcbre}.'-e t;ei.>lE~ven zi;}n. De l?artij n.:ag ons dit niet am,
<loen. Len hd::.oef.'t h!:di niet eens te zijn met nlles wat a in de. 
KD:lïer t:~coeurt. :.:ij leven. in een vrij ltmd en in een de:mocratisohe. 
ptu·tij en nHn hccït het recht om ·tot uitdrukking te breneen, wat 
men mccn·t i;o-l; ui tdruk.tcins te moeten brcl'l{~en. 1-::aar men moet zioh 
rekenschap ecvmt, o:l/vial; men vraagt, rc<lelijlr on verstandig ia. 
Danrorn gnat het voor de Kcnert~raotie. lJet deze motie staat U 
tegenover de Kame.r:fractie; ik acht dat onredelijk tegenover de 
Ka~:wri'.L·nctie. · 
Yiat ilt 'gisteren gezegd heb, is niet mijn PElrsoonlijke opinie, maar 
sce.ft rtccr, \"<JUt de hele 1\;Icede•Kamerfrtlctie voelt en waar het zo 
ligt, r.ng ik t~fm vragen, ock bij al Uv7 On(~erustheid, die viij ook 
voelen, be<lenkt nu Uit one i;rOte ding: zie óe ont~t.;lijk crcte 
moc:ili.jk!u."tlen, i'iaarvoor de Kaoori'rnctio stant. lioudt eoed voor 
o~;en, hoo Hij vr-tsthoudm acn onze oude pol.1t1ek en aan do be
ginnelen, neergelega in de Grondwetshcr-t~icning~ L:.~ut U rûot vnn 
de \'d. js brengen door 01~0 vi jnnr1C4"1, door do mensen, die ue :politiek 
Vi:n de Ff.l.r".;ij niet uïillen. De· ~\.R. ntnat rn~t do rttG tecen üe muur. 
Haar poli-tiek in onvruclrtbanr. ;aj doen ons best ervrn te nc..kcn, 
wat er tlO[; van te r:-.a}::cn is onder ontzar;l!jk moeilijke onstv..."1dighcdeJ 
Gij mooct on..'l in da corntc plants nl rcodu niet op t.,Tond val'l onze 
bec;inoclcn GUm binden ocdut •ii j otruks, wanneer \'dj :L."l do r=noer 
zullen :3tauu, in lwt lieh:t vm1 ~e or::.standit;nedm van het c.:~::.m:>lik 
de besllssirl[; zul.len moeten ncaen • .,11.1a or wederom vcrkie~i~jcn 
zijn, zult U de gelet;on.heid hobbcn om uit te spreken, o:r w1 j het 
goed hebben godaan en als c;ij meent, dat td.j het niet goed hebben 
eedaan, dan kunt cij ons vcrvongen en: wanneer gij van oordeel. 
zijt, ds.t U h2·t aan deze Knr.1cr.fructie niet kunt toevertrouwen, dan 
moet t.i j dnt uitspreken. Wil do Part! j dit niet, dan vordern:. da 
co ede staatbmdice. verhoudingen, dat de .Knuerfraotie hot b~lcid 
bcpaclt. lanr 13 do Y..cr-ert'rnctie voor geroepen en niet deze ver• 
gadcring. Ik hlij.f een drint;end beroap doen op Bnschede om het 
ni{?t op stemming te lnten amkomen, doch de motie terug te nemen. 
7I11 1.:nschec.lo rli t niet, dan is mjn advies& vernerpt deze motie 
met zo L;Z·oot; mor.;eliJl~e meerderheid. . · · • · 
De A~dCl1U6 Enschede nee~t hierna de motie turug (applaus). 
De Vocr=~tter conntateert, dat wij ~ermede dus aen het eind ce
komen zijn van de beraadslagingen en brengt woorden van denk ~1on 
de vert;adcring voor do ••ijze, waarop deze de leidilll) van de vcr
l~adcl.·ing heel:t verGo~kel1jkt. Lc zaken zijn vlot afgednm on 
spreker is vcl·hcUildi dat \"11 j zoveel gelegenheid hebben gehad om te 
spre}:en over het be eid van de };D.:ner.frncties en bet brandende 
Indonesische probloan. Het is i~oed, dat de gevoelens hit-~rovcr tot 

. ui tin{; zijn ccl.:omen. In llct einddoel. in de verilezenlij~ ven de: 
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nieuwe rechtsorde, zoals die in de nieuwe Grondwet is neerge• 
le[.;d, zijn wij het eens. ·;,'ij als Kamerfractie zullen al net moge
lijke doen, vmt in ons vermogen 1s, Otl dat einddoel alsnog te 
verlfezenli Jken. 
ïlij tTnn th~u1s df' Gmncenternadsverkiczil'lGcn tegemoet. Ik hoop, 
<lnt U in U••e ufdelit),f;en terug zult kor.J.en, gesterkt door het 
m..r:mn~:ijn ven deze t•1ee dat;en. ~·iat mij verheust, is, dat ondanks 
hot vcr3ch.il vun r;cvoelon, iiat er op ~oor;dga punten moL.;e zijn, 
wij toc.:h hebhen een hechte eenheid. De l'nrti j i a anderhalf' jha.r 
t;cledcn o p;:ericht, c.r ~;i jn twee {;roepen te zaoon gclt:or~n, Inél<u- wi 
vo0lcn onr> in <"io l-;arf;ij volkot2en ·t.huis un wij neten niet meer, 
of' j_ cr:.1nd ui·:; c!o one of' ui't de andere croep 4.;ekomen is. Dna:t1Jede 
[;f>s·l;lë':-cLt G~4r:n viij do !Jt:.t·i jd vo .. ~::::'Cf\. voor do Gt::meentr-.roaèlsver- . 
kiezingcm on ~·:ij zullen hO})en, dnt de :i.'f'..rtij clnnrbij even suooes· 
vol uit de hus ZE"~ kor.:rcn als bij <'ie Y..ul.lervel·kiezincen. 

P..icrnn sluit <lo Voorzi ttcr de V(>.rcndoriug • 
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