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~ e, ALGEMENE VERGADERING, r ~ . .i-tt, fl'. 
lfOTDI.EU van de .Algemene \ïereedering van c1e Volkspartij 

. voor Yri jheid en Democrat1e, r:;ehouden op v:~i jdc.g, 16 en 
.Za'terüac, 17 l.Bart 1951 in het Geoou·w vc~n Kunsten en 
:.i etenschappen te u·trecht. 
~-~-------------~-------------------~-~---~---~--~~---~-----~~~~ 

De Voor!:.:itter, Er.P.J.Oud, operrt -de vercaderinc met een 
openinc:;~rede, uel1\:e als bijlage 1 bij cle notulen :Ls t;evoetd• 

-De Secretaris, Lr.J.Rutgers, doet niededelint::; van het feit, 
äa:t behalve de '!-1elgiscbe (~asten nl. de heren J.Hoste, oud
i.dnis-'Ger VF.n Openbaar Ondervii js en Bel:;isch sena~lïor, René li.::-eze, 
alt;emeen secretaris ven de. Bel[;;i sche Lj_b erz.le J?Erti j, Vic·iior 
dabbe, voorzitter van ne-'c; Libere.al VlaEros Yer1)ond én A. l1Jbertens; 
voors i tte:r· v.s.n de vo onü "GsG'revencle Li'ö erale Volksbond van (~ru.ssel,. 
ook a~mvezic; is de Linis-ter van But-'Genla nç1se Zaken·, ttc .:a. u. Stilckex 

Hierna stelt de Yool~zi 'tter voor l1 et volcende teler;ram aan 
::::.J'ii. de Koninsin te zenden: · 

H.~~~. èi_e Konin;::.;:irl. - fîocstd;L jk. 
uy;e Voll~s:p&rtij voor Vrijheid en )Jemocratie in jt::ar
lijkse Al,5emene Yerc;adering bijeen in het Geb·our: van 
Kunsten en .;'é-~enscbPppen te Utrecht oe"'.;uit:,"t oij het . 
begin van b2e,r .werkzmunheden UHe l~Ja.jestei·t; hc:H·~r t;evoelens 
van aanb.stnl<::elj_ jkheid en -trouw •. 

De Voorz i ·tt er 
Oud 

De Secretaris 
Hutt;ers". 

De vergaderint; betuit;;t hiermede baar instemming. 

Hierna spreek-t de voorzitter een bijzonder rmord van welkom 
tot de Belgische ûas·!Jen. Spre};:er· behoeft aan onze 0~1.sten \Iel .nie·t; 
meer ·te zer;:gen, hoezeer bet hem verheuct, hen op deze ver,sadering 
in ons midden ·te mogen hebben. Over üe be-t;ekenis van <le Europese _ 
samenYferkine in het e.lge:meen heeft sprek€!r .zo juis·lï in zijn 
openingf::rede c;esproken, n~n.r ~uro:9ese~ so.merr.-.rerking in ho·i; alg eDee 
hoe belc:ngrijlt ook, is -'voch nog weer iets anders, d~;:n een r'..3.UHe 
samem-verkint; met onze naas·ï;e buren en è.an denken r:ij -a[:n onze 
b . I D 1 . •• . d •t L ' . ~, uren Ul"li .r..·e s1.e en aan. onze v-.cl.en en u1. . uxemourg, 1.n een 
woord aan or.ze vrienden v&n de Benelux. Het is een v erheu:-;end 
verscJ.1ijnsel, dat ë!.e .oand tussen IIeder:J.;and en Bel.:::;ië in de 
laa:t;ste jaren s teviser is ceworden. -,lij };:cnne_n de r,esch:Lederlis 
van onze beide lenden en het caat in de t;eschiedenis wel eens 
rm.t r:onà.erli jlt toe. De landen zijn aE~nve.nkelijk onè.e:L~ één t.;;ezet;; 
c;ewecst en in f,j_e k~nè.en is wellicht moer den in enige ['.nl ere 
streek v2n _'Wu:co:;:e. de demcc:ratie OT>t;ekomeri. '.lij der.Jcen dan în 
de eèrste '!_Jl2.&ts &~n de o:pko!Jst ve.n <ie zeggensctE.l) ä.er burt;-;erij 
in de steû.en en.wenneer men ven steden s::>reekl;, donlet n-:en in . 
de Ellereerste plaats a~n de Vlac:.mse s-t:;eden. Hederlcnd en 
Bel0ië zijn door de t_;a.ng van de seschiedenis bij elk:;;.ar geweest, 
uit elkaar geraé'Jtt, -.-;eer bij elkaar geweest en ·weer uit ell.:aar 
[;sr:o;:nkt, heteeen r~ el eens -v·-1ri jving met zich ·medebrt.ll'1ht. 
:!:h8l1.S ecirtier zijn wij gelul;:kiG over ä.ie tijd volkomen heen,. in 
he-~ bijzonder ä.oor het bezamenlijk geleden leed in .de vijf 
·oeze-Gtin.'_sje.ren, die a c:p.-'Ger ons liggen. Dac.rdoor hebben wij . 
clkaer beter leren verstaan en daardoor is ool;: ä.e·samenwerkin3 · 
tussen Hederland en :belcië in ~lle opzichten, e conomiscl;l, 
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cultureel, enz. op een veel en veel hoger plan gekomen. 
. Wanneer v;i j spreken over samenwerking in het algemeen, denken v.zij 

in het bijzonder aan samenwerking met onze geestverwBnten. Er zijn 
Liberalen in Belbië en er zijn Liberalen în Nederland. Deze beide 
Liberale partijen zijn niet in alle opzichten ·gelijk. Elk van de 
partijen dr2agt h~t stempel .van eigen va<lerland en eigen natie. Maar, 
;terliijl er die verschillen zijn, die voortsp:r;ui ten uit verschil in 
karakter en onthilr...kelins van cle politieke verhoudingen, is één voor 
de Liber&l·e uartijen hst crote Liberale bet:;insel, het beginsel vsn 
vrijheid en zijn wij, één in onze vaste overt"v.iging, dat dit beginsel 
de '>VerelA opnieuw de 'Neg zal kunnen wijzen om te komen uit de grote. 
mooilijkheden en zorgen, waarin deze vrercld verkeert. 

Hiets is nut·lïiser en aa.ncer..z.mer en niets meer verruimend ·voor onze 
geest, äc.n wanneer nij conto.ct met elkaar opnemen en samen praten .over 
onze problemen, ellxar beter leren verstam tot heil va.n de samenwerking 
tussen :federlnnd en ~~elc;ië en ·i;o·t; heil van onze Liberele betinsel-en• 
Van m:t cï.it oorpunt gezie:a vooral, vrienden uit Belzië, heten wij U 
ve.n ge.nser he.rte ·welkom. Onze v-.cienden~ die bij U zi j:s. e;eweest, hebben 
de beste herinnGrincon msèiee;eno:men •. Jij hopen, dc.t wanneer e;ij terug 
zult keren, t:ij cle 'beste herinneringen mode zult ner1en aan He<lerlund 
in het algemeen en aan cie Volkspartij. voor· Vrijheid en Democratie in 
het bijzonder. Hartelijk welkom! (Applaus). 

F..ierna bren.:;t de heer Hes te namens de overgekomen Libere,len uit 
Belbië har-Gelijle <lenk aan de Voorzitter v2n de V. V.D •. 'ifannee.r spreker_ 

·naar zijn land teruggE:..at, dan zal hij zeu;en, dat de Liberalen in 
Nederl2nd e.ls voorzitter hebben een vinnige men met e-en jeugdig "l,rord 
en een brede visie, ä.ie feitelijk zijn nv.an b'eschaamt. Vlij mogen getuigen 
dat nooit meer den in déze tijden de Liberalen uit alle landen elkaar 

hebben gevonden, .or.J.Ciat \Vij overtuigd zijn, dat het zonder de Liberale 
opvatting uitgesloten is, dat nij zouden konen tot een vredige wereld <~ 
met een c;ewaarborgd volkenrecht en een vrij, algemeen menselijk ruil ver .. ': 
keer. De heer Oud heeft gewag gemeakt van de steeds lastiger tijden, 
waarin nij verkeren, maar hoe bedenkalijk die tijden ook mosen zijn, 
nooit wellicht is h-et meer onze algemeen menselij:ke plicht geweest 
tegenover ons ls.nd en ·tegenover gans de menselijke san enleving voor onze_ 
Libere.le onvereanl\:elijke bec;inselen op te komen. De grondslagen V[;.U deze 
bec;inselen vinö . ..~G men in l-vJt l,.Znifest van de Liberale ·.iereldunie. ·.iij 
zingen de Internationale niet, rear ~"iij voeren een international~ 
poli·tiek en wij stellen V8.st, det zelfs onze ter:;ens-'Ganders .;·zij 
mogen Lif:rxistisoh gesJGemd zijn.- verplicht zijn de Liberale beginselen 
naar n~te v2n het mot;elijke toe ·t;e }assen. Deze Libere.le !;J:arxisten 
verkon<i.ic._;cn de bet:;inselen, die ook hier in HederlEnd door zoveel 
mees-'Gers in h;:;t volkenrecht zoals Loder, i~sser en Va~ Vollenhoven, . . 
v>erden voorcestnm • }:)eze be.sinselen zecgen, dat het zonder een gewaar
bered volkenrecht onmqgelijlc is tot een duurzê.·me vrede te ge:::aken en 
de kleine J~ties de noriige veilicheid te doen genieten. Het Sovjet
communisme heeft na de oorloc veel onrust 13esticht in de wer.eld, maar 
wij stellen ook vast, dat ove:Là het Liberalisme opnieuw voo::·uitt;aa·!i, 
nic·t; alleen in Hederlanè.," maar in België, Frmkrijk en in de S:kandi
navische lenèi.en, wel een beVJijs, dat het hier geen partij is,. die ·tot 
het verleden behoort, w.ex een levend ä.ing, dat aan de mensheid een 
boodschep orengt ven een nieuw herrezen Iiumanisrte. Indien al· deze · 
Liberalen, vcrspreid in de \7ereldt verenisä zijn do·or de geest en 
elkaar meer c:2.ll ot'i·i; vinden, hoe zou het c1an moc;elijk zijn, d~t v.rij .in. 
deze s·~cecls '.iet.,ens <-~El aardri jlcsk-undige lit;ging bedreisde landen, I-reder
Ja nd, -~ol.:_;ië en Luxemburg, elkc.ar niet zouden vinden? Deze toenadering 
is seboren .."ü t de ceEleenscht'.ppe lijk doorstane beproeving; Onze sar.:en- · 
werk~~ is ontstaan toen in de o orlot:; de eerste f'.ccoorden tussen 
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Hederland, Br~l::.;ië en Lu">:em~:m.rs v1erden aant;egaan, in 1943 en in 
1944, ·co en 1:1en d~cllt, Dat mei1 inderdaad heen ging naar een algehele 
en duurza:r::e vrede, en aan die toenadering lit;t geen. eenzijdige ge
dachte ten r;rondsl2.g, m2.ar em algemene vc.n so.nemYerkir...[; onder alle 
v:cij~1eidlievc=nde ne.ties. Hst j_s ve~~heuGend vast te stellen, dEdi 0:9 
allerlei :::;ebied onze drie lnn~en een gelijklopende politiek volgen· 
en h::t is voor ons in .Belc;iè' een bij zonder .;enoecen, vest te stellen, 
ë~at ook c1 e heer 3tikkervan G.eze re.:erifl...g deel uitmaalc-G. ~lij bescheur-Ten 
dit foi-'G v.::~n een c.lgemeen stc---..ndpurri:ï ven belc..ng, omdat de heer Stikker 
tot die Liberalen behoort, dj_e een wereldvisie hebben en er voor 
zorcen, l"..a-;; O.e belanDen en de rec!1ten van de kleir..e naties worden 
ontzien~ ·.iij ·,:.,e-tï.en, ë:.c,t voor het tot st1:1nd kor~en v2n de_ Economische 
Unie nog zel:ore moeilijkheden dienen te norden ovcrvmnnen, mD.Pr wij 
ne-Gen ook, ö.2,t ','lij n ,-'G een re::- liJGei ts2in in s-'GG.at zu.llsn zijn, die 
moeili jkiieden te over:;inncn. ::::lkacr bco;ri j:pen, ollma:c .steunen, 
sa.c.eï.1 voorui-~[;Q&l1 op de \iet;, èd.e leidt na&r volkenrech-(ïelijke vrede 
en veilic;hcid, äat is {e roopint; ven èle kleine larden. Uw Konir.:.cin 
J:,Ioedcr hsef't vsrkl22.rd, ó . .st er e;een kleine volken best2.s.n, doch 
.:;leoi.rts kleine mensen. Laat ons eonen, d~t kleine na·~ies (;root kunnen 
zijn op elk t~e~)ied, HEBr he-G .;;<=·.at om è~e rechten vEn de geest, om de 
oehaJ:.~ti(.;ing .. van de vrede en om de vooruitcE;ng V2.>.'1 te somenleving 
onder alle vr_ijhs-idlie.vende l:Jaties. Deze ccd2chte lis-ti ten srond-
slag aan de toenaderinc van onze l<:.,nà.en. Tié:la.ronl is h8t voor ons een 
senoer.;cn, dat vlij üeze vergedo::·j_n€~ kunnen bij··~onen. :iij zullen de -
ind.J:.-uk mededrc::cen van vor·~rotmen in l10t Liberslisme, niet alleen in 
Nederland, n1acr ook in alle lè:nden, die Vleten, llz.t hoe groter ö.e 
.::;ev2ren zijn, hoe Gro·tïer de plicb:t is, voor al die morele r:e.arden 
te zorgen, die onuitroeibaar hiermode zijn vere;roeid (applaus). 

· De Voorzitter· c1E:nkt; de heer Hoste voor de woorden, door hem· eo
sproken. Ho·t; j_s nü;t neer nodi,s te zecc;en, hoezeer de ac.nrlezigheid 
van de GElSten en de vwordcn van de heer Hoste v:orden gev-;aarc1eerd. 
Tie vergadering zelf heeft door 1~.ar enthousiast applaus reeds een 
antwoord ;;;ec;even; él.at n2,ar spreker~mening in eeen enkel opzicht 
door zijn vloorden zal kunnen ·wordetre vcnaard. 

Daern...a richt de voorzi·i:iter zich met een v1oord van welkom tot 
onze binnenl:-::ndse 3ast, <..le minister v.sn BuitenJE;nclse Zalccn: iiij 
hebben èle J.ó:-nister in lant5e tijd niet in onze vere;adering kunnen 
zim, omd.a:t zijn Ylerkza&mheden, die hem dilr.vijls in het bui·iienlz,nd 
roepen, dit niet veroorloven •. ;ij zijn verhe'l'!.[;d, dat hij in ons 
midden is .en hopen, dE.t de l.ö.nister zal ervaren, dat het, ook 
wanneer men I.dnister is, coed is in de kring van de ~rtijcenoten 
te zijn. · 

S~)reker doet melcling van een tel.::Jgram uit Lu.."'{etlburg, Ylaarin 
de Grou.p!3m3nt i.>ema:: ratique Luxembourg zijn spijt be-tuigt, dat zij 
verhinderd zijn, ·t;en gevolse vc.n het begrotinssdebat in het. :parlement,. 
aanr1ezic te zijn. Spreker hoopti, ·dat een volgende keer wel een 
afvc.2.rà.icint;; uit Luxemburg tec;en\voordig zal kunnen zijn. · 

~har.s is aan de orde punt 3 van de Aç;enda: Versleg van de Com
missie voo:i.~ ö. e notulen van de .<Ügemene Verga<iering v m 31 J,.ëart en 
1 April 1950 te Utrecht·. 

:Ue 21~ er .A..I.'fej_ jer (Zeist) brenst namens de liTotulencommissie 
è.i t veY.'slag uit: 

"iTan~ens de Commissie kan ik U mededelen, û.at ;>lij na het 
aanbron(çen van enkele kleine ~ïi jzi[.;incen ons volkonen-accoord · 
hebben lumnen verklaren en voorstellen deze notulen goed te ]:ce1.:ren°. 
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De vergadering verklae.J.~t zich hiermede accoord en de Voorzitter 
dankt de commissie voor het nakijken van de notulen en de heer Meyer 
voor het uitbrengen vm zijn verslag. 

Ae.n de orde is punt 4 van de Agenda: Ben.oeming van de Ifctulen
commissie voc:>r de vergadering ve.n 16 en. I7 . lviaart 1951 .• 

De Voorzitter .stelt voor in de Notulencommissie te benoement 

liïevrowJ G.A.HolzmÜller-Teengs 
A.Hmiijn 
l:fr .J~.A.Overwater 

Alkmaar 
- Olst · 
..;. Gorinchem. 

De ver gadering k2 n zich met dit voorstel. verenigen. 

J\an de orde is nunt 5 ven de AGenda: Jaarverslag van de Secretaris. 

:Oi t Jaarverslag is overeenkoiP...stig de Hens,_ geuit op de vorige 
Algemene Vergadering, aan de . ..:U'delirlóf:'n toegezonden, zodat de secre
taris dit n:Let meer behoeft voor te lezen (bijlsge 2). 

De heer J1n~.Ir.L.H~ op ten 1\foort (Utrecht) ziet zich tot zijn 
spij-t; genoodzaakt; né~mens de Afdelin_.~ Utrecht h2.2.r telePrstellil"..g uit 
te spreken v;egens het zee11 laat verschijnen van het Jaa11 verslas vnn de 
Secretaris in tegenstelling tot de het vorig jaar gedane toezessing. 
Het i'1.lgeme en Heglement sc'b_r.i jf't de Secretaris voor jaarlijks verslag 
te doen or11:lirent de handel.ingen en de toe stand van à.e Partij. Helaas 
moet t_;econstateerd ·worden, èl.at reas-t; de hier en daar zelis ver
dienstelijke boekstaving vc::n de lw.ndelingen van de Partij, het verslag 
omtrent cle· toestand vEn de Pertij crote leemten vertoont. Over de 
interne organisatie ve.n de ?arti j wc:r dt slechts weinic t:;ehoord~ Sprel::er 
verw'i jst naar het verslag, vmar gescbreven vvordt över :het gebrek aan 
rnedewerkinc van de ~f'deli~en, v.raarbij eni2;e cijfers worden genoemd, · 

,die vergeleken rot het vorige jaar, ä.uidelijk tonen hoezeer na het 
vorig jaar de uitbouw ·vEn het parti jappo.ra.nt is vervmarloosd. Indien 
mogelijk zou spreker gaarne va.n de sec::cetaris gegevens vernemen omtrent 
d,e bezetting vE:n zijn secrete.riaat, omtrent de vervulling in de 
vacature, ontstaan door het vertrek v~:.n de "orcanisa·t;iea-secretaris 
l1Tr.Lend en zou -'Gevens gaarne verne:nen, hoe men zich denkt am de 
OpOO'\..Ti{ van de :partijorgenisa·tie met kracht en voortva:tendheid 'Herkzaam 
te zijn. Indien dat niçt mogelijk is, dan geeft de secrete.ris fichzelf 
een bevvijs va.n onvermo;Jen en sl;reker hoopt, dB.t in het volgend jaar
verslag zal mogen blijken, dat het geven van dit bewijs on-te-recht 
is geVleest. · . ~ ------ -·-··--·~ 

De'he~r B.lJiew.~ld (Voorburg} vlil in de ee;ste plaats opm~rken,. 
dat hij geen bestuurslid is van de afdeling Voorburg en aan de actie 
vE:n die afdeling in het afgelopen jB.ar geen deel heeft gehad. Hij 
onders·t;eunt de opmerking van de vorige öpreker, dathet jaarverslag 
te la.a·t is verzonden. In Voorburg is het laatste jaar niet veel 
acti vit ei t ontplooid. Spreker heeft daarover in een· ledenv.ergade:ring 
een opmerking gem2.akt. He't m twoord. van het bes·t;uur v c.n de A.fdiliP..G 
Voorlnrrg luidde, dat dit niet de schuldwas van de Afdeling, :rre.ar 
ven het Hoo:t'dbes-'Guur. Het a:fdelincsbestuur kreeg zo weinis ~i cht
lijnen vrn secretc.riaat en par·i;ijbestuur, dat het eigenlijk geen 
aanknopinGspunten had om een grote activiteit te ontplooien. dpreker 
heeft -~oen nel gezegd, dat de afdelint; dan zelf he·t; ini-t;ia·iJief :ncar 
moest nemen, criar de afdelirlb Voorbt1r6 r:as dasdanig gedesillusi"Onneerd, 
dat zij zich niet heeft kunnen apvverken to·t het voeren van ac·tie. · ~ 
hee:ft noc een bi jeenkow.st plaats cehad met een van de leden vt:m de 
K&merfractie, macr- ook deze bijeenkomst heeft niet he-:c-- gewenste resul-· 
taa:t opgeleverd •. Spreker acht dit z2er betreurenswaardig. 
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Spreker kan zich niet voorstellen, dat de afdelingen zo laks zijn 
met het opc;even van de ledentallen. Als men er maar flink achterheen 
zi-t;, moe-t; er volgens hem toch wel wat uit de bus komen. Het standje, 
dat de deeretaris :furs: aan de af'delirl[;sbestureh heeft gericht, ;tcomt _Çl.us 
ook wel .op zijn ei0en hoofd neer. 

S:preker vïi jst op de noodzaak de J. 0. V.D .. te steunen en geeft 
in overNet;ing ~e a:fdelingen hiertoe op te welcken. · 

J)e Secrets.ris, de heer Op "'een Hoort beantHoordend, merkt op~ dat 
het Alë;emaen Reglenent v<:n de I;c-.rtij voor~fchrijf't, dat cte secretaris 
in de .ü.lgerJene Verjo.derinc versleg uitbrengt omtrent de he..nclelingen 
en de toest2nd -12rf' cl.e h:trtij in het afcelopen jaar. Het vorig jaar 
·werd -Goegezec;d uit versl.s.g vóór de !i.lgemene Vergadering ·~an de a±'de.;. 
lü1gen toe ""'c e zenden. H:':ltzelfde e.rtikel schri jf't voor, è.E":-t; de secreta
rissen ven c:e s.i'c1elil1f:en in cJ.e dacrvoor am gewezen ledenverge.dering 
v.s.n de afä.eliD[; versleg ui-cbren[;en entrent de ru:;ndelint;.-::n en de toe
s-[;s.nd van cle afdeling in het afgelopen ja.ar en een exemplaar daarvan 
vóór 1 I.JB.f:.a.'t Rrn de sec:ret.sris vEn de l'D.rti j zenden. He-G jaarverslag 
ve.n de sec:reta:d.s r:1o et ti.e ·toestc::.nà, in ó.e P&rti j -H eergeven e::1 moet dus 
steunen op cle j:::.c.rvorsl2.cen vm d.e é~_fcleli!lJSSecretnrissen. :Daarom 
moet de sec:reta:-cis vïacrrt;en ·eet de datum vm 1 2l:art en op 1 I.:faart heeft 
de sec::.~eta:ris zijn ja&rvcrslc.e Ol)besteld, lu t is vermenicvulüit;d en 
op 6 l't:art sc.n ë..e c.fdelinc_en toegezonden. 

\/2.t de o:p~é":erking v&n de hc:er Op ten Hoort betreft over- êl.e samen
stellirre; v2.n het s ecre·iis.ril.?.c.t, c"ieel t de s eeretaris nede, G.c;.t men in
het j8.arversl2,G vermeld vindt de mutatie, die in het afgelo:;_:)en j&ar 
op h8t secreta:ric:·.ct heeft plaa-'cs celJad. Over hetgeen in 1951 geschied 
is bGtreffenc'.e de vervullinG v2.n de Vé>.cnture L2.nd kan het Jaarvcrslag 
over 1950 niets vermelden en bovendien ligt het niet op de v-1eg van 
.deze secreté~ris om een andere secretaris te benoemen. na-t is de taak 
vm het Hooi' db estm.rr • 

. De heer l'Timvold beont-:voorèl.end over ä.e r;eringe activiteit v m de 
afdelinGen ö.eel t de secretaris mede, dat het s ecret2.riaa-(; niet eerder 
de geringe e.cti vi 1ïeit der é:.i'delingen heeft kunnen ontdekken. De e.fcle
linc;, v-vaarvan sprake is in het jaarverslag, heeft aan rJD..a,r verplichting 
om haar ledentel op te ceven volde&n, heeft asn r..a&r contri1)u-tie-
plicht vold&ml, een verkiezingscampagne gevoerd en 10 ;; stemmen 
ge·,v-onnen. l.Ien ke.n dus niet de c..ctj_'liteit van iedere afdeling afzonder
lijk m:gaé'".a.. ·nu de geringe activiteit uit het binnengekomen jaarverslag 
5emerkt is, zijn er cli verse brieven uitt;et;aan. AfdelinGen, die deze 
brief nog niet entveneen hebben, zullen hem alsnog toet;ezonden krijg<=>..n.· 

De_ Vorirzi -liter dank-t de seeret&ris voor de buitengerwne voortv2rend· 
heid, ·waarmede hij na 1 I<aart zijn jaarverslag heeft uitgebracht en zijl 
verslag hee:f·t; verzont"!.en. Hierop zijn geen aanmerkiilgen te m&ken. 

J\.s.n de orde is punt 6 vE.ln de .Agenda: R~keni:ng en VerE"-ntvmorö.ing 
en Ja[':t:·verslag van de .:t-enningmeester. 

D2ar de penningmeester, de heer Pierson, verhinderd is aanweziG 
te zijn, brengt de secre-taris dit verslag uit {bijlage 3) • 

De voorzi -'.;ter spreekt uit 2-ller naam een woord v&n danlc a&n het 
adres van de h~er Pierson. Tie heex :Fierso·n heeft om persoo-nlijke 
reden h::.;t penningmeesterschap moeten neerleggen. -.iij zijn zeer 
erkerriielijk voor w.::~t hij hE;eft gedaan. Penningmees-';;er te zijn in onze 
J?ar-iïi j en in de_ neeste politieke :partijen is .::;een [.; enakke1i jke taak •. 
Er wm1 dt veel t;evreagd, ma~r niet in dezelfde mate gezor.sd voor de 
nodit;e :Cins.nciën. JJaB.rom v;il spreker er op '!ijzen, d &tr--;,iij in cle 
Pertij onze uiterste best moeten doen onze vaste grondslag, dus 
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contributies, etc. te versterken. Spreker wekt iedereen op in zijn 
kring en efdeling te zamen zijn best te doen de financiële basis van 
de P~rtij sterker te maken. 

Acn de orde is punt 7 vsn de 
van voorlichting over ae Rekening 
meester over het jaex 1950. 

·. 
Agenda.:· Verslag van de comfnissie 
en VerH?tv.~ orG.int; van à.e Penning~ 

De heer I1.,.B.H. ter Kuile (Hengelo) brengt dit verslag uit 
(bi jlege 4). 

De Voorzi -liter leidt· uit het applaus der vergadering af, dat deze 
zich k2 n verenigen met het voc;)];stEü om de penniP...t;meester .décbarge te 
verlenen en à. ank-I de Commissie voor de moeite, Helke zij zich heeft 
gegeven, de zaken n2 ·te zien en het verslaguit te brengen. 

A2n de oJ.~de is thans punt 8 vsn de Jl.genda:. Bespreking ven h~t 
beleid van liet ~Ioofà.bestuur. 

De heer IJr.J.Gr:rofUtreoht) deelt mede, dat er bij de bespreking 
in de afdeling uctrecht van ·ë<.i-t; e.ger.dapunt e.lgemeen een gevoel van 
onbehagen leeft ten aanzien vc:n de b~moeiingen, of juister ·van het ge~ 
brek aan b emoeiinzjen,. VB n Hooi' db estuur en éÜ[:;emee n secretariaat met de 
interne orcc-:nisa..:Gie der par-c'ij. Aan dit cèvoel van onbehagen werd uiting 
gegeven in de volgende met e.lgem.ene stermnén aangenomen motie, waarvan .. 
è.e inhoud ter kennis ve.n het i.~oofdb estuu~~ is gebre.chli: · 

":De A.fdelirlb Utrecht v&n de Volkspa.rti j voor Vri jheià en Democrátie 
op 2. I~Uaart 1951 te Utrecht in vergadering "bi je en, is van menins dat 
1. het zeer laat verschijnen van het jaarverslag van. de secretaris 

der partij; 
2. het doen ophouden van kaderbi jeenkornsten; 
3 .. het verregaande tEtkort aen activiteit vanhet Algemeen Secretariaat 

, in het bijzonder ook ten ac:.nzien vm de ort;E:.nisatie der pe.rtij 
. bewijzen, dat het Eooi'ö.o estutrr onvoldoende het h:.l.rti jlevcn s timulcext"' 
j,,.B'esluit het Bestuur op te dragen, de inhoud van üeze motie sclU'if-'iielijk 

aan het Hoofdbes·IJuur mede te delen en de stemgerechtigde af'gevaar
dit;den v&n de afdeling ter algemene vergadering te verm elcen, op het 
daartoe juiste tijdstip een nadere uitleg te .:;even, van de algemene 
ontevredenheid in de afdelin3 Utrecht 0

• · 

Het is ze€r nadrukkelijk niet de bedoeling van de afdeling Utrecht 
aan deze Algemene Vergaderir...g voor te stellen een motie van soortge
.lijke il:"..houd a2.n te nemen. De recente poli ticke ontwikkeling heeft 
geleerd, dat. het indienen van moties met voorzichtigheid dient te ge
schieden; omdat hun gevolGen veelal moeilijk zijn te overzien. De 
afdelifl_g Utecht acht het echter ven belang, dat behalve het Hoofdbe
stuur ook de AlGemene VergaderiUB van haGr mening kennis draagt, niet 
omda-'tï zij er benegen in zou scheppen tweedré~cht. te zaaien in de par·tij, 
maar OEdat zij door :het leveren van opbouvvende critick: wil bijdragen 
tot de zo ~eHenste i nwen<lige vel~stevic.,inc van de V. V.D. 

Zoc.ls cï.e zaken er tb,ens voorstaan, zijn de afdelingen· geward en tot 
strijders op eer..zame posten, die het contact met de commandopost 
hebben verloren en hun nerk doen zonder aanmoedi2;ing o:f s-'Gimulans van 
de centrele leidint.;. :Ue afdeling heeft dan ook met bijzondere nieuvsgie
ril_;l:1eid l1s-c verschijnen van: het jaarverslag van ue secre-~urïs afgevve.cht: 
im.11ers zij verv:c.chtte è.aarui t dan tenminste te h."Unrien kennisnemen vc.n 
al dat.:;ene, C:.2.. t h"et secretarü--.a·t; in het afgelopen jf!ar had t;EWrocht ten 
aanzien VE~n ö e interne organisatie. De Afdeling had daarvan nie·~;s bemer):c~ 
en vdst .::_lleen, dat de vs.cature Land sinds 1 December 1.950 bestond en 
nog nicc ri<:.~s vervuld.· De efdelirlG Ut;rec:D:t is ecl:r'lier teleUrgesteld in 
haar .vel'iïDCiltirl[,en: hat verslag zvvijgt in alle t8.len or1tren:-G uitoouil 
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der interne organisatie in het afgelopen 'jaar en plannen daaromtrent 
voor de toekomst. . 

Bijzonder teleurstellend was de [J.?.ng van zaken met 'het destijds Q 
door J?rof' .I'Iolonam~ en JJrs .Kor-t;hals met zoveel enthousie.sme opgezet·t;e 
en door de ai'delingen, al thans door de e:f:'clel:ing Utrecht, met zoveel 
ent:O.ousicsn:e ondersteunde centrale K2à.er. Hierbij Has een ?artijbelrng 
van eerste ol~de b0trokken: wij hebben ·oeho:efte aan politiek min of 
neer ::;esci:1ooll:e lieden, die de ruztset;re.at van een poli ~ieke :pr-,rti j 
behol~en -Ge vormen en zowel voor het werk in de vertegenHoordigende 
lichsnen f'· ls in ö.e propB.c:::.nde. van onschatb.s.re vm&;cè.e zijn. 3edèrt 
onseveer ~ E: err jaar celeden hebben ·~·Ii j niets meer over het Kader 
t;ehoord. ,Ie ::;üoe·i;eren r.o.s:al~ esn beetje door op eit:;en houtje en nemen 
ç-,t-..n., ë. 2.-G ë.e 0Gntr8.le-Kc.-...ct.er-orccnisë,tie in üe êoofpot 1!:3 t;araakt. 11at 
·is de reden vE.n het V[~n de bcrn rc.l: en van é:.it p l&n? i:>p:Ylen :f:'ina.n- . 
ciële of' lY.::r~~oonlijke overv:et;in5en een rol'? ·;iil men in :Uen Haag 
liever r;een co~de K&der-m:san:Lsë:i:ïie? Ha; .. il men het vextrouwen v2n 
de ke.der-ledon, vcelE:l de meeE:t c.ctieve onderons, bovveren als men 
op deze v·:ijzc te ·.:erk, of lievc::r .sezet::d nj_et te rierk gRat? En is 
·l1''t -, .. ;-onc~e-~ c·:r-.-'- ·-:li~ ~l.1c:rleY'I ~ ..... nc.,·•n 1 ~""n·""'1t':"' l.;c·l O'~c."a-·G ze r··,c."'-' J' .. r.:)··- c'le 

'-' 11 ~, .L , •. "" v '~ ~·.;~ •.~ u'-' ,_,:. r,c. .:.:. -"' ·'· .·.' "' .. ,.J.u .!vu • 
poli cj_ek vsn Cte pertij nL't e :.:ms ·zijn, nls ëi.ie pë.J.~tilj niet eens de 
moeite ncer:;t om in .:~el~e0clc":. contéct; ;-net è .. e m~estC§.tieven in <le c.f..; 
ë.oliiJ;';en haar in2.,ichten, cri jf'veren en beà.oelin.=;en kenosar te n2ken? 

De V. V.D. zij geen i'edereti e vm plaatsolijke lciesverenj . .::;ingen, 
maar eer1 partij met een k::::.~ç,_ohtig pertij-leven. · 

Sprel:en&G nc.L~ens de- E~fö.elin[:; Utrecht mOGG S~')reker het Hoofd- _ 
bes-tu1..rr ~-é·n·LH:3Velen in het komende jaar r:wer den in he·~ e.fgelopene 
aand2.cht te besteden aan de versteviL,;ing van de interne ort;anisatie 

· van de partij • 

, De he er l.~.c. van Keule ( 's-Graven'hace) voert P..amens de Afdeling 
. , 's-G·raven:tw.ge het noord al is het met enir:;e schroom, omdat hetgeen 

hij wil ge.an zeggen, t;ezien in het licht vo.n de b0lar1.0ri jke rede 
van de heer Oud, slechts een :futiliteit is. Deze futili·teit hee·t; 
ë.ocmnentatie. Op c~e vorige ver[;Ederine heeft .spreker xeeds een bero'e:p 
gedaan om meer steun tie verlenen. Hc.ar de mening van de Afdeling 
·' s-Gravenhs.ge moèt c:eze s·teun in de c ers te plaa~s komen vc.n het 
Hooi'clbestuur en YHÜ vDn dat deel, ë!.at zich met de docUJ'11en·iïatie belast ... 
Spreker heef't in het a::L'gelopen jf'.ar v·J.s.argenomen-,. dc~·t f.oor de C.H.U. 
veel ceda&n is op dit geoieà en veel lezenm1aardice brochures zijn 
verscl:1enen èn ook andere par-bijen hebben zich nie·t onbetuiGd ~ela·t;en. 
Ook de Vereniginz v2.n Nederlandse Ger.leen·t;en is weer voortgegaan met 
de blauwe reeks. Spreker zou c:;aarne vernemen, waarom in tesenstelling 
tot he·t.seen vtnrig jaar v1erd toe gezeed, ook dit jaar nog niets op 
dit 0 eoj.ed is gedaan. 

De he er C. v.d. ·;;iel o (J!:indhoven) r~1erkt namens de J:.f'delirig 
Binà.hovcn op, à.e·t in het ~uiden v·:einig steun ·werd ontvc.nt;en ven het 
Hoo:fc1";)ostuur en s~~)eci2al van l1et .i~.lgeneen Seörets.riant. De Afdeling 
.~indhoven l:12d voor ê.i t j.:.2r E:en zeer ui t.:::;ebreid p:coc;t"0.m vv~llen 
op Ereellen voor een t..;rotere acti vi te i t van de V. V.D. in Eincll'loven. 
Hel<:..e.s is hiGrv<m door het niet nakomen ven toegeze.:;ë.e. spreekbeur-'Gen 
ä.oor vel'sc!:lillencle s:pr ekers tot op heden v1eir..ig terecht gekomen. 
janneer ~'lij "Vrijheid en Democratie" lezen, lezen Vlij daarin, d8t 
er zeer h2.rd t;e\Yerkt wa.~ è:iï aan he:t oprichten ven eenvrouwenafdeling. 
Ook iünüllov m he ef't dit will'2n doen, 1'!1E!ar na ongeveer 7 dames te 
hebben 8.211[;esc·hreven, is !1et nog niet Gelukt een spreeks-lier te. 
krijsen voor het mprichten v2n deze organisatie. 
. Verder is à.e c~ndidaatstelling voor leden van het Hoo:fdbestU"t:n:" 
uitslui·lïend in hTt v•.eekblad e;eannonceerd, heteeen spnker erg 
one;elukki[; en zeer st•.mmie:r vindt. Het is nl. een ~;rot e orga~isato"'!' 
rische I'out óebleken, dat de candidaatstelling voo:r lBden .vm het 



···. -s-
Hoofdbestuur in "Vrijheid en Democratie" kwam, omdat allen een zeer 
druk lcven.hebben en ae.n het eind vrn de week nü)t al-tijd gelegenheid 
hebben het blad c;oed te lezen. Spreker acht het dan ook t:ewenst·, dat de 
canD.idaa·tstelling in het vervolt; behoorlijk wordt geannonceerd aan 
de afdelintssecretariateh. · : · 

De Voorzitter acht net geen gèmakkelijke taak de verschillende 
sprekers te bearrtwoorden,. omdat het .uoo:fdbestuur het eigenlijk met het 
meeste vu?,t is opt;er.:lerkt, volkomen eens is. Inderó.aaö., Hij zijn het 
er vnn gensE:r :r:arte mee eens, ö.a·t het contact nooit sterk genoeg kan 
zijn en nooit genoeg k2n worden cedar:.n voor de interne orsanisatie en 
documentatie. l•iEw.r helaas, moet spreker hiera2n toevoegen, zijn onze 
geldmiddelen beperkt. Eet is nuttig, d2.t dit debat dadelijk lcvam na het 
financiële verslat,, waaruit men heeft kunnen ver;,1emen hoe -moeilijk de 
financ isle posi·t;i e van 6.e partij is. Al het ge en v1 erd gevraagd is in 
hot;e ma-te nuttig, mc:w.r nij moeten di·t kunnen doen en hi"=lrvoor is geld 
noó.ic;. Een moet er ook voldoende mensen voor hebben • ./ij zijn allen 
over·iiuisä. van C:èe grote b etel;:enie v~ n de lmderbi jeenkcmsten. r.raar om die 
te kunnen ort;aniseren, moet~n '\'n.J a.e r..oû.ige };:cachten hebben om leidins 
te geven en het aantë.l kre.cl.~.ten, ó.at dit ken doen, is nu eenmaal be-
perkt. · -

))e he er Cé,rO heeft eesproken over re t werk van Prof .I.iolenaar 
en D:-cs. Korthals. l.J'en moot echter eoed begrijpen hoe Zi"le.ar de lasten . 
vc.n él.eze heren zijn. De heer Korthals .is zwaar met Kamerwerk belast en 
spreker heeft de c;rootste waa~cderins voor C:e v"ä jze, 'vV aarop deze het 

·weet vol te hoFden. Hij zit in de -::.rKluêtecomm::.ssie en is ver"'Gegen
woordj.ger in de ~-iaad Vé1n :t:uropct, hetgeen ontzaglijk vBel werk met zich 
medebrens-t, zodat ~vij huiverig zijn op deze mensen eeq{>eroep -'Ge doen om 
nog meer vverk op zich ·te nemen. , · 

Het belanc;ri jks·te ins·trument voor voorlichting· van üe Farti j zal 
altijd moeten blijven ons weekblad en wenneer men geen -'Gijd heeft om 
dit b:Lad te lezen, heeï't al onze arbeid weinig zin. J)e ae.nkond.iöil1g van 
de candidaatstelling in ons 'Neekblad oetekent· een grote besparing vm 
tijd .en geld. Het is toch ee·n kleine moeite iedere za-terdag even het 
weekblad door te zien en in het bijzonder te letten op datgene wa·t; er 
~-"a·t over het interne leven V'étl de Partij. Spreker celooft, dat men 
niet .;oed doet op deze din.::;t=m a~:.~mnerkill[;en te ID2k en. 

';ie.t de docunentatie oe treft, is spreker het met de heer Van Keule 
eens, ..nae.r hie~:mede hebben l<ij Je eh eehaëi. Ben lid van het ))agelijks 
Bestuur haö. zich hiermede belast en deze heeft zich wegens gero ndheids-
redenen uit het bestuur moeten. terugtrekken. Daardoor is dit Ylerk . 
anders eelopen, dan vvij t;;ehoopt hadden. Ook de heer Lubberink, die zich 
·met dit v"-erk had belast, is ziek geworden. Het Hoofdbestuur doet zi. jn 
best, rr.:::.cr- onze rniä.delen zijn nu eenmaal beperkt. 

In de vacature van de neer ~nd is inderdaad nog niet voorzien, 
omdat het niet ze eenvouö.is is om voor deze plaats de geschikte man te 

' vinö.en. ·.iij stonden voor de vraag of een zekere· reorganisa-t;ie zou 
moeten Horden c'loorc;evoerd. Deze zaak is thans bij het· Hoofdbestuur in 
overvletiing. Het is jaomer, dc:t het zo lang moet duren, IIE.a.r het is beter, 
da-t vdj. even l&nöer wachten en komen "'Gat een· oplossinG, ~ie coed is, dan 
dat men h&ls over kop met een oplossing komt, waarop in deze vergadering 
terecht cri tiek zou norden t:;eoefend. 

De heer v.d. ,;iele heeft over ö.e oprichtinc:; van een vrou:Henor&"3.
nisatie in :!::;inó.hovcn gesproken. Spreker heei't zo juist van lJevroUl.V 
Sche1ter:.a.-Col'U"E',di de toezet;6in.z gela-egen, dat zij - vmnneer de be.hEnde
lil16 vf:n de BeGrotinG in de Gemeenteraad van Haarlem achter de rug is 
bereid is naar Einëihovch te komen en een rede te houden. De heer V.d. 
Wiele is ü.us op zijn wenken bediend. 
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Aan de orde is punt 9 van de Af_;enda: Benoeming·van een oommissie 
van drie leden ter voorliolyt;ing van de Algemene Vergadering bij de 
behandeling van de Hekening en Verantwo orà.ing ve.n de Penningmeester 
0\T er he·c je.ar 1951. 

Voorgesteld wordt in deze commissie te benoemen als leden: 

H. Smidt van Gelder 
H.J. I.nkersmit 
IiiJ:: .A .A •Swane 

Bloemendaal 
- Deventer 
- 's-Hertot;enbosch · 

en als plcaiïsvervangende leden: 

.J.G.H. Sauveplanne 
B .1 ..... Foulie .. iil}::ens 
R. Zege:t·ing Had.ders 

De ve:ct;ade:c:i.ne; kan zieh 

jiassenaar 
- Veendam 
- i.mmen. 

met dit voorstel verenigen. 

Ae.n de orc!-e is punt 10 ven de L{~enda: P.ehancl..eling ven het concept
Reglemen-t O!) de Cn'ldió.c.ats·cclling voor Leden v~n de '.l:r.,reede Koroer 
der Staten-Generaal (bi jlc.ge 5) aan _Ci.e hP nd van het c.dvie s vR n de 
ParGi jre.acl (bijlage 6 ). . /))~~ 
I •. :a·t de opme:dcinö van de Afd. ~\~ b etre:t't, dat; de .toelichting 
zo uiterst suminü:r is cehouden, deelt de Voorzi -~-ter mede, de.t de 
Partijraad· van oo:;:,·deel is, dat he·t conccp·t-:cegleme'nt duidelijk genoeg 
is. en tçeen nadere toelicht-inc behoeft. ])e vooJ:stellen spreken voor 

. zi.chzelf. SrJrcJ.::er j_s hc·i:i hj_ernede eens. 

II. De afci.elin.:_-; Hijm-:lt;en verzoekt alle data in het concept-l~et;lement 
op de cf'.i.ndidaatstelling een m.stand lr::ter te stellen in verband met 
vs.eenties. De l~artijraad orrtrE·la.c1t dit, omdct een a.s.ntal vergaderint;en 
zou mootE:m vwrden cehouden ·cussen l Juli en 15 Au,::;ustus, hett;een met 
~e-(ï oot; op de vaoanties eer :.ilechter dan beter zou ui tkomcn. 

III. Het Eoo:i:'dbes'tuur is het op één punt met het d-enkbeeld ven· 
Uijmec.en eens wat betreft de slotvergadering, waarin de cnnëlidaten
lijst defini·IJief moet vmr: den ve.stgesteld. Deze v; as in het concep-ti
reglement geprojecteerd tussen 10 en 25 :December. :Da:iï is inderdaad 
een slechte tijd en daarom adviseert de Partijraa.9. deze vergadering 
te beuden tussen 1 en 31 Januari. Eet Hoofdbestuur· heeft hiertegen 
geen bezwaar ende voorzittor meent te mogen aannemen, dat de verga
derinG zich hiermede eveneens :ké:n verenj_gcn. Al<lus ·v"wrdt be-sloten •. 

IV. De afdeling Bloemendaal adviseert. op d.e alplwbe-;;ische lijst van 
voorlo:Pige eanû.idaten volgens ar·t. 3 ter int'ormatie van de afdelingen 
achter cle 112-men vEn a.e verschillende candiö.aten 11gecevens" ·te vermelden 
or.rGrent hun maatsch2p:pelijke pos i tie, hun leeftijd en eventueJB 
nadere bij~onde!'hsdon. :Oe :!)2r-iïij:caad kan zich met é'.i"'G d ~nkbeeld vereni
gen, ö.och e.c1viseert de voo:c.·t;estelde aanvullirit;en op ·te nemen in 
art. 1, lid 1, dat dan ZBl komen te luiden: In de meard April van 
he·t; jaar, voorc.f52cnde aan dat, vmarin de periodielcc ·verkiezincen voor 
de ~vieede Lamer zullen Viorden t:;t->houden, ver.s3.deren de ai'è.elin.::;en 
teneinde voorlopit;e oandida:~en te stellen, van ••i e si j naam, afu~es, 
m.sE.-;;sc:1::}r1,)'-~li ji-::c r:ositie, leeftijd en eventuele nadere bijzonàerheden · 
vóór 1 Lei aan he·t; Iïoo:t'dbes-tuur opgeven. De ver[;adering e;aat hiern:ede 
accoord. 

v. De ë,f'delin.::; Arnltem kan zich vereniE;en met het advies van de 
J?aJ:·tij::..~ee.ü om è.e door deze ~fdeling voorgestelde invoecing niet over· 
te ner;:en. i~lch:.s •iordt besloten. 

VI. De m'ö.elinG Blocmendaal gaa·t accoord met het advies'van de 
Partijr~ad, om_ ~e doo~~ _ <:J.eze afdeling .voorgestelde vli. jzicint.; niet te 
aanvaarden. AJ.Ctus >.era:.:; oesloten. · · 
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VII • .Aan de opmerkil16 van. de heer 1\.J.F. Siendebroek word·!:;· tegéJnoet
gekomen door het ~n.::~r.r sub VIII vermelde. 

VIII. De Pertijrnad acht de invoegin....s, voorgesteld door de Afd. 
Arnhem jui~.r"'G en het Eoof'dbestuur heeft het voors·t;el ven de a:t'deling 
... trnhem dan ook overgenomen.])aarmede is tevens tecemoe·t;gekome.n aan het 
verle,n;.;en van de heer Slondebroek" zodat men. op deze manier kan zien, 
\'V elke ce.ndidaten door de af'clelinc;en w :erden Op[;et;even eri men kan naeaan 
in hoeverr.e .c1e ce.ndidaten hun .plaats op de lijst hebben gekresen. 

JX. 1\faa:c E.anleiding van di·l:; punt merkt de voor·zi tter op, dat een tweede 
vergaderitl{~- van cle Verkiezin.:;srnad noodzakelijk is. Het c;ebeurt nl. wel 
eer....s, clati· ten afmzi~nl van b epo.e.lde aandielaten - spreker heeft het oog 
op aftredende J.e den v e;n de l~'1merfractie - b Cl)aalc1e opr:::-erkingen worden 
eernaakt en nu is d.e indrul{ van· het Hoofdbes·t;uu:r, dat het op de Yfijze 
van cs.nd.idaa:ts-'cellin::_; v olge:r1s het oude resle;nent niet bev..cedir;end is, 
dat die condidaten niet zelf de gele~enheid hebhen ven die bezwaren 
kennis "'Ge nemen en hierop te s.ntwoorden. Dac.rom meen·t; het Eoofdbes"'.;uut;· 
dat het t;oed is daartoe een ·t1weede vercaderinc van de Verkiezingsraad 
te houden. :De ccndiëtaten 'dorden in _die vel.~ gadering u ... i. te;snoéiigd en zij 
kunnen o.2n zelf c.ntrroordcn op <le ·iie[;;en hen ingebrach-te bez\Yaren. :Ja.arna 
verlaten de cand.idaten de vercadering en neemt d.e Verkiezin.::;s:raad een 
beslissing omtrent de wijze, v'li?..E'.:cop de lijsten zullen vvorden ingericht. 
Deze sang vf:n z:r::.ken is naa_r sprekers oordeel ~edelijk. De Par-tij zal 
·net er r.rel mee eens zijn, d2t het geen :~~oede regel van recht is, .dat 
. men bezwBren k2n iribrengen · zonà.er cls.t de betrekke ne de r;elegenheid 
krijgt zich te verdeó.igen. J.Je vergadering gaat hiermede accoord. 

X. De Voorzitter is van menint;, G.a·t de door de A:fd. Arnhem voorses-Gelde · 
toevoe(;ing overbodiG is. Het Hooi'clbestuur heeft -'Goch al·cijd de be
voer:;dhej_d om zekere dineen aan de Parti jrcad in overv1eging te geven. 
Het Hoofdbes~cutU' z a.l .:plannen ae,n de J?arti jraad voorlege;en, maar de 
Partijraad j_s volkomen vrij om der.gelijkG plannen al clan niet te volgen. 
Spreker meent, dat men het doel het beste bereikt; door de v-roerden 
"op aanbeveling van het :Ioo:fdbestuur11 te laten ver_vallen. De vere~
dering gaa·tï hiermed-e accoord • 

.Aangezien er niemand in de vereadering is, die stenuning over dit 
reglement verlangt, v1ordt het aldus vastgesteld. 

De Voorzi'lïter s;telt am de orde punt 11 v.an de l~Genda: _ 
Benandeling v~n hei-t"CorlCept-·.ierkprogrnm (bijlage 7). De benandeling 
zal puntsgeviijze geschieden naar aanleiding ve.n de door de afdelingen 
gero.aaki:;e opmerkingen en ingediende· amendementen en het advies van 
de Partijread (bijlage 8). 
1. JJe Voorzitter merkt naar aanl-eiding van de binnengekomen algemene 
opme:ckint::;en betreffende het .i~rkprocrc:m op, dat nen dit prot;xam nooit 
moet z:i. sn s.ls een stul\:, waarmëde men massale propaganda rdl naken. 
Hiervoor is het volmaakt onceschikt en daarvoor is·· het ook niet 
bestemi. Het is bestemd als een leidré:.ad voor onze afgevaardigden 
in de vcrschillende iilertegenwoordicende lichamen en voor al ä.ie Je den, 
die in cle Iarti j e.an het ac-Gie"'te propaganda'.clerk deelnemen. J~ls ··en 
evenwel propaganda \"Jil maken on<ler û.e ki~~ers, moet men dit doen met 
andere ;;eschriften, want met alle respect voor ilct voortreffelijke 
werk, écc,t verricht is, ze.l een ieder he"'t.i er toch wel mee eens zijn, dat 
niemand het prot;ran voor zijn pleizier ve.n a tot z gaat lezen. 

2 ~ De ~ü'à.eling Rotterde.m verklaar·t zich te kunnen verenigen met de 
zienswij!:::e van de Pcrtijraad. 

3. De 2fà.eli~G Haarden/Huizen kan zich eveneens met deze ziensl~ijze 
verenicen. 
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4. Besloten v1ordt cont'orm het advies van de Parti jraa.d naar aanleiding 
van <Ie o:pme:cking der Afdeling Eot·tcrdam als inleiding de vole;onde zi. n ·op 
te net:en: 11 Ü2} grondsl.sg v.sn het Beginselpresram stelt de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie het volt;ende :i rkprogrc;m op". . 
De eerste zin van de tw·eede alinea van het"' c oncept-1i erkprogram v1ordt onder 
I, par. 1 van het dts.ath-unr.1ig G-edeelte met een kleine redactie·wijziging 
als afzonderlijk punt 2 opgenomen. 

5 en 6. De v::rga.derint; ·[pat accoord met het advj.es van de Partijraad naar 
aé'.nleiö.ing ven de door de I~fdelincen Arnhem en Voorburg in,sediende amende
menten om ëi.e door de i~fdeling J.Jen Haag voorgestelde toeveeeins als· punt 4 
in het ·d~rkprogre.m op te nemen. Di ·t luiö.t: 11 De souvereiniteit over H~euw
Guinea behoort in l':et bela.ng ven de bevolking vm. éii t e;ebied bij Ueder
lam.ï.·te blijven, totO.at deze bevolkinc zelve·over bnar staa-hkundige 
sta·tus in vri j~1eic~ zal kunnen beslissen". . · - · 

7. De afclelinc;en Bloemendeel en Rottel~à.am 1n.mnen ~ich thans verenit;en 
met het advies Vö.l1. de ré:<i~tijré:'.ad nl. d8:(; de puntenl-4 c;ei1C.l':c1:1.c~fd ZJ.lilen 
b;Lijven. 

8. De heer B .ITievïOld, s~rekencl r12mens c1e a:fdelinr; Voorburg, deelt mede, 
ó.&·c de a:fdelins Voorbu.rg hBcr meninG l>..andhaaft, de.-G het aEart;:ü KaDerleden 
niet behoort te norden uitgebreid, omèlc.t een dergelijke verhooc;c1e ui·jjge.ve 
in deze tijd niet ver"mtwoord ).s. · . 

De vool~zj_tter kan bec;ri tr•en, Cat r:1en op~:;j_et tet;en 11-et ·doen van 
·nieuwe uit[..;é'v<:m, r:.lS:Dr het is le.ngze~nerhE:nd zo, dat voor het OV'.JTITE?lcligende 
w~rk, é~at ver:r·ichiJ r.1oet 'N01.nden, het ac.rJ.t.s.l l~J::lerleden veel ·i:;e klein is, 
voorc.l in üe kleinere fractie:.:; • .'ii j hebben n.s.&:: verhoudins Vên on~e 
bevolkin; een zeer klein JX?.rlement. In 18~-8 1Nerc1 besloten, cle.t er op 
iedere 45.000 inwoners één l::Umerlià zou zijn. Haar de3e r.:aEd;s·iiE".f gerekend 
zouden v·iij Ol) het ot.:enolik meer êt&n 200 ICê.merleden moeten hebben. De 
Belgische Kamer heeft L'leer den 200 leden. 

Spreker celooft ni-et, d &t de é:'•f'deling Voorbu.rg co ed zou o.oe n aan 
haar voor stel vast te houden. S:çr eker vrB.ac;·[j of' het voorstel vEm Voorburg 
wordt om e:csteund. Di-t bli jl-cli n:Let het ceval ·t;e zijn •. 

Lerhé.üve 'aordt besloten ë.it e.mendement VEln de afdelill[; Voorburg· 
niet ·over te nemen. 

9. Naar aE";.nleià.inc ve.n de ä.oor de afdelir....; Rotterdara ger:iaEl.kte opmerking 
en ovoreenko21stig l1et advies v.::,n de Fo.rtijraad wordt· ·besloten II pu..l'lti 3 
.~Ge schra:p:-pen. 

10. De vergaderins verklaart zich accoord met l"let advies van de Parti·j
raad, om het rroord 11 bui·tcnspol"it:;e 11 te handhaven, z1..1lks in togens·tellitJ.g 
tot hot cl..oor d.e e.fc1eli11[; Arnhem ingec1iende voorstel. 

11 .. De VcêT[.2.ëe:rin~· ve::::kls&rt ~ich c.cooord. net l:1et 2.dvi2s vr-.n C:.e Fartij
r.sccl, om Ce door de cfè~eline lwtterdem voorgestelèie reè.actie O"'.'~r te 
~1er.1en. 

12. J~e E"-.:i:'c1elinz 'Toorburr; k2n zj.ch verenicen met het 2.fvie.s van de 
J?artijr&c;d, om è• e voorle.&tste sin ve.n punt 3 van de :rE:ragr22.f .~'ui·!;en
l::::nds 3slcid. te J.e .:;en :~~'I.Iede>>Jel~kin.[;; V[:n het Sri.tse Rijk moe 'ti vm de 
'-'roo·t;::;te be·cc1.:enis worden ;::;e.schtn en de le . .s:t;ste zin vFn dit punt te 
handl12.ven. 

13. =::eslo·iJen ·::cl-dt con..i'orm hst B.dvies v3n de Partijraad he-t door de 
e.fdelinc 's-Grsvenhace in:..;ediende .sm.endemcnt over te nemen, wa&rdoor 
put 7 vçn dit hoo:l'dstuk sls volgt -:;orê!t gelezen: 
"Volledic; en voc·rtdurend contE.ct tussen Regerin(; en PE:rle ment inzake het 
buitenle;.1ds belej_d~ niet .s.lleen ten arnzien vc.n.de politieke t:.s:.eoten, 
llU:'.ar ook ~.'at betrc:.Ct de bui·i;enl:;nè.se ·betrekkingen lic;E;ende, op het terre.in. 
v2n é: ~ vers~hilln nde J.)ep~.rtems nter.. vc n l~lc:;emeen Best~ur _; ä.i·~. ~o!lté:c·G ·t;e 
bcvo:;_~cteren uoo:c.· veelv·ula.l~.; overle.::; met de v2.s'te cor!l!IllSSles urv het 
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Parlement, inzonderheid de commissies ·van Buitenlandse Zaken". 

14. De afdeling I-to·tïterdo.i:l vorklaf!rt zich ·!ie kunnen vereni.:-;en met 
het advies van de J:!.s-.rtijraad de door r...aar voorgastelde wijzicine niet 

· aan ·te brengen. 

15. De 2fdelinc 's-Gravenhage gaat accoord mot het advies van de 
Partijre.ad. 

16. De. c.fàeling Voorburg lect zich neer bij het ?,àvies· van de · J 

l;arti j:raad. 
. . 

17. De 8fàe1ir..c; dreda bandlJaa:ft haar amendement niet, zodat besloten. 
nordt coni'orm h~1t advies vnn de P&.:rti jrnad. 

18. Besloten wordt conform h8t advies vm de Pertijraad de door de 
afclelin.; .Amsterdam voorc;esteJ.d e toevo ecing over te nemen. 

Als punt 5 worc~t ingelost:: 
Streven na&:r· een vcrbeterde sociale verzcr ging v2n de militaire 

oorloé:;sinvcliden en nagelatçm betrekkiUGcn van gesneuvelden. 

19. De l'&l.~-'Gijracd aäviseert r..a.r. 3 punt 2 te doen vervallen !11lar aan-: 
le i<ling van e Em opmerking van de a:fdeli.nc Bloor~nd&al. Dienovereenkomstig 
wordt besloten. 

20. De Partijrand adviseert pa.r. 4 11 Jol.u~n.-'3.listentuchtrecht" geheel te 
schrappon l'lD.ar aanleiüinz vEne en opmc:rkins van c1 e ai'deling .Amsterdr-J;tl-. 
'Dienovereenkomstig iiordt bes;t.otcn. 

21. De nfdeling notterdmn kEm zich verenigen met het advies van de 
Par-ti j:r&ad, om de door baar ingeû.iende ar.:1endernenten niet over te nemen. 

. . ' . 
22. De afdeling Bloemendaal verklaart zich accoord met het advies vm · 
de :Partijraad, om de pun-'lien 2 en 3 van par. 9 te handhaven. 

23. :Pe afdeling Voorburg verklae.rt zich accoord me·!; hotadvies ven 
de Fartijraaà., om l)fJ.r. 9 sub· 3 te handhaven • 

. 24 •. OvereenJ:::om:::;tig het advies van de Partijraad word·l:ï besloten par .10 
te laton vervallen. 

·25. Beslot en ·.o rdt conform het advies VEln de PErti jraa .d • · 

26. De afdeling J.otterdam heeft geen bezwaar tec:;en hot advies van 
~e Par-i:iijroad. en dienovereenkomstiG ·,·:ordt besloten. -

27. Hamens ë.c afdeling Tielfzi jl deelt I;1ej .r.Ir .J .L.n. ~oxopeus Pott 
mede, dGt de· af'delil'Jb Delfzijl geen beZimar heeft ·het door ha2.r iilGe
diende c::.mendement in te trekken, nEar zij zou sracrne de reden Vlillen 
ve:t:·nemen, ViE~rom deze invoer;ing inopportuun wordt geacht. Spreeks·tcr acht 
het nie·~ billijk, dEr"G een vrouw dezelfde pensipenpremie moet storten 
als een r:1an, tor~ïi jl zij danraan niet dezelfde recht en zou ontlenen .. 

De Voor::ü ttcr merkt op, dat de pensioenpremie· een collectieve last 
is en eet ook alle mogelijke onsetrouvvde mannen, die nooi·t een weduwe 
zullen n.::.:latcn, deze p:L~emie moeten bc.talen. 

Spreker is van oordeel, dat het niot verstandig zou zijn de 
voorgestclc1e to cvoec;ing over te nemen. i::Jpreker is zeer voor t;elijkr:rt;el
lil'J(; van n~m en vroun, maar een v{ eduwnar:.r celijk te stellen mç·ti een 'ii eduH~ 
is onju.:U.:;·iJ. · 

Besloten wordt con:form het advies v::n de Partijraad. 

28~ 29, 30 en 31.· 
B o:,:lo·c ::-:n v:crd-G c on:f.'orm. het advies vr: n de Part i jraatl-.:evereenJcorns"'Gi8 

de voorstellen v::n ó.e ai'delin~;en Voorburc en i~.ms-terdam pun·;; 1 van :pur .. 
13 te, -sclrrn}));:e n. 
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32. De a:fdelins Hotterdam kan ~ich verenigen met het advies vsn de 
Porti j:cnad, om vollediGe ontwrichtil"l...g v2n h8t hu'<veli jk niet als 
echtsc:iwid..incscrond aan te merken. 

33. Het is I:Ie j. Toxopeus Pott niet duidelijk, <v:aarom de Partijrélad 
meent E'cfYJijzend te moeten ~.dviseren. In 1886 kwam als echtscheidinss
gronU. 11-tegenne.tuu.rlijke on"tncht11 al· ter spr~ke, naast voortdurende · 

·wreedheid ('n ho:cJ:l2sldo ch1 onlcensohap. Spreekster meen·t, dat men G.eze 
eohtscJ.loiC::in.c;so·ond moeJü lmndl:laven. j)e ·.-i etgevinr; v m l8G6 ge:f blijk 

• Vê~n eon juiste:c inzicht éJ.E':n. de l)artijra8.d ·op het oc;enblik. J 

De voorzi·cter r:1erlct op, d Lt de Pertijraad dit ~Jlijkbaar een te 
:te:;er ondervlerp vonli om in hr.:t ·derk:pro[;rr:m op te nemen. . 

.i:..:::;lJ.:::;e7-ien llGt voo:c;::;tal vsn c1e Bfdeling :Oel~:3i jl nie~ vwrdt or..<ier
átcun<.l, Y.'o::;..1 dt o osloten con1,o:L1 m h ût c..dvie s ,w~n (te Pc.rti jrc .. nd. 

34. IT2,I~lcn.::-: de c.:fcl.clinc; Dol:t'~~ijl bo·t;oogt I1ej. Fi:.J.L.E. ~:o::opcus J·o·t;t, 
ä..::::·i.; de stL<::.·csconmi::;uie v:::11 1886 oen j"Lüstcr oc:c{1cel hc.d, oot: ten. 
ac.nsiE:n v:::n dit punt. Het is spl·ceks-'cer onbec;rij:pelijk, r·:nnrom m:tnneèr 
e:::<n scllcid:inc Véil1 tcfel en oeü jc.rcn lE~l'lG h-:>e:f-'v voo:-:-tïbestac..n en oen 
morel::; t;:conc1slê.[.; .so.n het hi:'.:.-:eli jJ..:: is o ntval:!.cn, de \ïet·c·:li j}:e ochcidins 

·- nist -.·:ord·tï uitgesp!:'c};:en. 

De Voorzit-~ er merkt op, dc,·tï het a dvics Vé',n. de l'artijr2ad berust 
op de overY>'et;j_nf.;, d<:~t het niet juist is om op <:it ondel" .. ïl8rp zo c1iep 
in te c;.s.an. ·Spreker meent, dBt h::;-1; nj_ct soed is Hl deze öijzondcrheden 
in he-t; TiJerlc:procr&m neer ·t;e lec::~;on •. :Jr·reker i-ïil niet ontkennen, è:[';·t; e.r. 
:belangrijke arenmenten zijn in h:~·t betoor; Vé.'•n Ee·j. To~~011eus :fot·t, die 
bij een h:_.r.zienin,s van het hmvcli jksrecb.-lï onder het oog moEd; en werden 
gezien. 

Het is op c;roncï. vnn cdt alles, dat spreker de vergndering advi-
'seert het o.dvies vnn de :Partijraad te volgen. · 

liej.: TOX> peus J?ot·~ ~:.tolt voor j_n principe vast te leggen, d&t 
de Partij zich duidelijk uitspreekt voor dit punt. 

· De Voorzitter is er nog niet van overcuir;d, dat zulks in het 
belan0 ven de vro1.:u1 zou zijn en· vré:.:.:.c-t; ·of het voorstel >iord·i:ï onder-
steund. · · 

lwngezien uit het opstekend er stemko.al1 ·t;en niet duidelijlc blijkt, 
of er een mee;derheid voor ha·ii voorstel vc.n l.lej. Pott is, -..iorclt; be
sloten ö.o volu:nde délc; over dit :pmTG hoofdelijk -te s·temmen. 

De Voorzi ttol1 vrc.aet aan Lo j •. To::opeus :-eott, of deze zo V1"iende
li jk v1il .::;i jn de door haar gev1enste reda.ctie pp s.cl1ri.ft te ze-iïton, 
zodat h:Ï:e~cover Jr.an vmrdon gestemd. 

35 en 36. De :toer '.i.J. Leyds deelt namens ël.e A:f:"delLng lolbarden-Huizen 
mede, dat deze zich niet k<'m veranisen net het advies ven c1e Pertijraad 
en v2_n menin;?; is, cï.nt ton aa1zien vanh e-t; onder~iijs [:;een rekenin.:; 
is gehouden ï-:le·tä.e benarde posi·lJie vnn 1 s lends kas. Dit zou een 
vreemd licht werpen op <1e c;ezindî1eid vm de v.v.-:p. ten e.an.z.ien van 
de fin.snciën. Het is toch ·,<'el zeer vèrc;aand, dçt wanneer jon;:;e personeni 
door hun ui t~7.0 nJ.erli jko k':.rali teiten in s teat Vlorden .:;esteld ·tïe studeren, 
er de.n ook noc koErlj'.ïinnin~:svcr.:::;oeding moet worüen t_;egeven a['.n de 
ouders. JEt is de van de wiee -cot het crafpoli-t;iek, die v1 el bij de 
P.v.d.i~., m<.:"..EU' niet bij de V .V.D. ·t;huis hoort;. 

De Voorzit~er merkt op, dot men het ··.l~rkprogr~:m los moot zi_en 
van de huidic;e iïnanciële toest~:nd. Het Proc.ram geeft aan,·,.; at vlij 
in het clcemeen· t;eNcnst ncl1ten, maar de vr2eg rmt te verwezenlijken 
is' h<:.n[;t &:.i.' v:::n de firu1nciële ·t.;oestand • .'.'ij 1.'"1lnnen soo-n 'd~rkproc;rE:m. 
gcs.n r;:c~ken, dé.t i:: toc.::;espitst op een bepaalde :finsncièilc ·[joest8nd. 

·Het' is een c.lt:;eraene leiëiraad. \iij zullen niet aan<lrin[;-~n op_ bbpaalcle 
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dil'l[;en, o_~e vlij \:enselijk achten, indien zij te grote f'inanci~1e 
consequenties met _zich zouden meebrengen. 

De he er Leycls blijft bezwaar mek en teesen de kost'~"li. nn2rsvergoedi11g. 

De Af'deling Bloemendaal sl1.:tit zich hierbiJ aan • . 
De heer J.Krooshof deelt mede, dat de Commissie voor Onderv'lijszaken 

heeft· semeend üit ar-liikel ·t;e moeten ~lD.ndbe.ven. 'dij moeten deze aan
gelegenheid ni(:t in ·alt_;emene zin zien. danneer e:c een jonge rtlln is; 
die uitt_~esprol>:en c aps.ci-'Gei ten bezit, en het gezin derft door laP..gdtll:'ige_ 
ziekte "oijv. inkomsten, dan moe-'~ de mogelijkheic1 bestaan, da·i; dit gezin 
doo-.c de Ove'rheid gesteund nordt. Dat v-Til niet zeggen, da·t; iedereen · 
een beroep kan doen op èi.e overheid, n122r in u.i tzonderinf:s.,sevollen moet 
er geholpen h"U11nen \Wrden. St11a·t; zulks niet in het .l~rk:pro gram, è.Em 
be s·li2.at ó.eze moceli jkhcid niet. J)a&rtec;en lçan onze Farti j, die uit 
allç t;e3iridten vHn ho·tï Yoll::: bes·t;aat, geen bemv2c~ hebb~n. 

D~ Afdelil1f'; BloGmenda.s..l is hst niet met het betoog v.::n de heer 
K:t:·ooshof' eens. · 

De heer Loyds v.c~a[_çti, ·of dit n,iet een voorbeeld is van een te 
ver g.s.r nde s~pecialisé~tie. Juist omdc: t deze }:ost·.,innersvergoedineen 
tot de uitzonderincon zullen behoren; moet hieromtrent niets in ..... . 

het ·:,erkprogram -..vorden opcenomen. 

Mej. l;Ir.J.L.M. To:z:opeus Pott V'·Til het amenden$nt ·van de· Afd. 
:rre.arden-B.uü·.en ondersteunen. 3l)j::'oekster 2cht het een uitvloeisel vEm 
deze tijd, üat men de mensen hoe lr.m~~er hoe meer in de vvatten wil 
leggen. l.~en moet weers-'Gand overninnen om iets te kunnsn bereiken. 
Zij ;,;elooft, d2.t hot e.vcrechts zal werken, HEmneer ook noci aan de 
ge:.ünsleden een loonderving v;ord·t; ui tbetB.ald. · 

l:Ievrol-"&V A.:Portanior-de ./i t zeet geschrokken te zijn van de laa·~ste 
qprekers ~- Als er één· proJleem is, de:t; ons bezig houdt, is lH~t .di i; 
probleem: hoe kan ons kleine l2.nd zijn plaats in do r1erold veroveren, 
w2.nneer het nie·b komt met mc~1sen, die eevor;nà. zijn op een wijze om 
met eenderen te kunt?-en conc1..1.rreron? .iij hebbon nog gee bruikbare 
selootïiemo·i:ihoden gevonden om diegenen, die over de capaciteiten 
beschikken, o:p cle plaats te brengen, waarop zij recl1.t hebben. -.Afgezien -
ven de fine.noiële positie ven de ouders mo.:;ten <le ·kinderen de toe-
komst k:cij.::;en1 .waarop zij recht hebben • 

. De Afdeling Bloemendad kan zich hiermede nog niet verb:ûgen. 

De Voorzitter merkt op, dc.·t; dit t;een lc-aestie:- v:-.n · in de wa·tten 
1egc;en i~. ci:preker acht het een bi.j uitstek libcrad becinse1, bevor
de:cil1[~ v::1n de o ntvdkkeling v::n de z elfsJG::~nclige kr~cht, \•vanneer di·t; 
op de juiste Viijze wordt toegepast. · 

De heer J. v.d. dchui t zegt namons de Afd.·. Bloemendaal, dat 
Mev:t:uuw ::!'ortc.nier celijk heeft, dat ieder de lrF.ns moet krijgen om 
de beste plaats in de r!.E.8:tscbai>pij ..~Ge kunnen innemen.- lVli.:wr ?peciaal 
onder ä.e léq:;ere klé:ssen le ef·i; het streven om ni at de overall met ere 
te urc.gen, maar liever mot een boordje op kantoor te zi·li:t;en. 

De Voorzitter merk-t op, dat mep het verkee:rd ziet, als l!len meent," 
dat iedereen met een boordje moet rondlopen. Daarom moo·t; men juist 
het te'chnisch onëier1,i js tot ontt·1ikkelin~ brengen en de jonge mensen 
laten !:;:Len, wat Çie betekenis Vétn he·i; technisch onderv·d js is. 

Mevrouw ~,ortc:nier-de Ji t deelt nog mede, dat in Bn[-;elsnd ·in 194-8 . 
4 van de 5 studenten met een beurs bleken te s·iJuc1eren. In jJederlc.nd is· 
dit slechts 1 op do 120, die een tecemoctkominiS krijgt-vG.n de 3t2c.t, 
welko in de te0em--worDice oms:t;c.ndit:;:wden in het algemeen on·to~rci}::e.nd 
is 6m de kosten ·te <J.ekken. Spreekster 1:1:?.11 er nie·t gonoc0 de -nadru.l\: 011 



Jè cgen, <lBt het nie·t è.lle en Gaê:b: om beur!?en ·!Je geven vo~r de_;enen,- die 
op(;eleid v~orden voo1· intellectuele beroepen, maar da·ii ook tegemoet- · 
kornint:;en ·worden 2;ec;ov€m voor alle soor-ten vsn technisch onderwijs. Onze 
joD.[_;cren moc-oten emit:reren. ,Jij zijn verplicht hun d~ grootst mogelijke 
kensen te [;even. Venzelfspr_ekend moEt zulks met zorg on voorzichtigheid 
v·-ro:rden .:_,ehc;n·iïeerél, maar vdj moeten eeréter vo9ruit dan ac1:1teruit t;em. 
InêJ.ien rnen c: en vert;;e_li jking rila<:Jd; tuasen J<Jn~eland en U ederland, is · 
er nct:r spr<:ekfters nwnir.tL,; nos-heel •;,rat in te he:len voor ons. · 

De Voo:~zi tte2 vrB&Gt ot' het amendement ven <.~e ,:\.fdelint.; l'Taarden
Huizc::m ondersteund -,'iorat. 

D.::8::c clit voorstel voldoenÇLe ondersteund wordt, wor(t.t besloten 
de Ete.:rnl~ir...c; e.sn te houden·tut iaterckg. · :- · , ~ 

37. De o.:i:'C elin[; ~-~o-t·terc1c:m k.:m zich vPrenit;en met het udvi6s vm de 
Fa.r-cijraad om hr:.-'0 sJ.ot v~:n c:.o lDBtste é'linea te handhaven. 

l'JE;dat de ~-58cretaric n:cdedeling heeft gedaan. van een aan de Yoor
zi·IJter 1:. or·icht t-;;lc2,ram von de s.fdeling Deventer, luidender. 

11 ~ijn buitenz:;<s,:oon t;,et1·o:ff12n ëioor Uw redevoerino ehthoueiaste leden 
en bestut.ü.~ 11 · · 

schol.·st de Voorn tter de vergadering ·tot Zaterdcgochtend 10 uur. 

-- -
Zatcrdcgocèltend ,10 uur worcJ:t· de vergadering voortt;ezet en vvordt 

verder'L;oe;<:~~:n ffi8'G de.behê,ndelinc VEn het ,Jerkprot;re.m. 

38. De Afclelint_; Ams·terdE~m kc,n sich verenigen-met het advies van de 
Parti jraftd het wo ol~d 11vE:Jrplioht 11 in c:Je tweede zL n vei n punt; 3 van de 
pa.ré\E:;T&.ëf Lal!;er Onclerrvijs te hé;ndb.cven. 

39. D·e vert~sderincS beslui·t; conform he·t; celvies van de Partijraad d3 
door de afdelin.::; Blo erTl~ ndaal voorge;stelde toe.voe;:.~in[; op te nemen als 
alinee. 3 v:::n de inleiding VEn ho·l; -hoof'é7.stuk ündcr:.i js. 

, ~-·. 

40. Besloten wordt conform het advies· van de Partijraad naur a?,nleiding __ 
van he·t; incedionde amendement van dè .Afdeli!1f; Ar:"sterdrun als punt 3. vm 
pa:c. 6 Eot;E.Jr Onderr;i js op te nemen: 11Let kracht worde sJGelling t;enom.en 
tegen verschoolsirl.[; va.n het Hor,er Onderwijs". 

41. Beslot en wordt conform het advies VE'n de Pcrtijre.c.d naar ae.nlcicling 
VEn de c::oor de I..fdeline Rotterdam gm.'iaaktc opmerkintj een punt over. het 
Landbo11'··::-onc1ernijs op te nemen &ls :punt 15 ven het hoofdstuk Lan<lbOWi. 

42. De vert;;adering :Y.an zich verenigen met het advie@ ven de Pa.rtijraed 
om de l'~oor à.e .:tf'<"~eling Den Haag voorgestelde wijziGing ven het opschrift 
VLll1 het iioof<lst'Lllc Kunst in "Kunsten en ·JetenschanDenu te ae.nvaarden • 

• ,J,.... • 

43. In verbend rJet het &üvies ad 42 behoeft dit amerrl ement van de · 
~fdelillö Aus-'Gerdam niet té worden aangenomen. Aldus i':ordt besloten~ 

44. De heer R. GerE;erds (Ansterdam) kan zich ber;rijpen, dat ·er in deze 
tijd, so vol sccié:.le, economische, internationale en mili·t;aire pro- . 
blemen, velen ::ijn, à.ie w·einig aandacht over hebben voor de kunst e.ls 
b eluncri jk ond crd eel vé.:n de cultuur. Hiartegen vi il spreker echtE.~~ WEe.r
schUYven. De histor{e toch lsat duidelijk zien, èe.t in de crote bloei
pcrioden c~ er voll.:eren, een me.atscbsppeli jkc bloei c l·ti jd saJr:ent;ing met· 
een cul'~urele en det een verval van de kuns-'ii altijd het verval ,van ceh 
volk inleidde. :Da2rom is he·t ve::.n he·~; hoo,;ste belang, a&ndccht et.n de -
kunst te ·,·;i jden, juist wanneer er. seciEle en economisc11ë moeilijkheden 
zijn. J"Jeze \'laarheid war dt ook in de :PéU~-t;i j in onvol<loe n.de ma te bet;re1:e n. 
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Hoe e.nders te verklaren, ,dat het eerste concept-Werkprogramma in het 
r;eheel geen hoofë,.stuk over de kunst bevatte. Het tweede concept.:.·.'/srkpro
bram bov2t thans een hoof6.stuk Kunst ••. van drie artikeltjes, ingeklemd 
-tussen twee en halve pagina. Ondervd js en t-wee pa-ginq. Is radio. I·.'ag reeds 
de beknopt he iel v2.n dit hooïds:tuk verwonderen, de inhoud VE!rba&st in nog· 
sterkere mate. iielisvvqar ','iorden enkele richtlj,jnen am se.geven, l!flar dit 
hoofdstuk doet bijna a ntstellsnd ·simplistisch aan. Het. rcaktióp vrlijwel · 
r;een enkele vdjze aan de .branclerrl e problemen, die hst kunstloven thans 
beheersen, ofschoon men ë.it zeker juist in een ;Jerkprot,--ram van onze libe
raal georieni;ïeeréle partij bad mogen verwachten. De kunst is reë,eril'l.[;szaak . 
[;eWorden, in ëi.ie zin, dat thans op de overheid de taeJc rust, de kunst waar 
noèli~.) t'ins.ncieel te s·teunen, nu er geen knpitaEükraclTi ge b<Jschermers · .. 
der kunst me er e .sn'liezig zijn, vani·rege het fine ncieel int;ri j-pen di&r zelfde 
overheid. Dit is e oh-'Ger r::t-Jn feit, vvaerbij onze partij zich heeft neer te 
lct:;;gen. I·--~aar de kunst: is ook in geheel andere zin ovcrheidszaék geworden~ 

· De 1.-uns-G is ·cl.iZ.no B:i:'llanlcc lijk .t:;eworden v&n be:Da& lde :politieke groep0ringen 
In alJB takkon ven kunst is hei; oordeel, dat ü.e overheid heeft uit te · · 
sp:reken op t;rond v;;.•n de fîoonciële steun, ·die ze E~l don niet. wenst te 
verlenen, lei1L nic·t in de eerste plasts t_;cbaoeerd op de ar·l;ist;ieke 
waE,::có.en vun het projGct. De :poli·tJiek &n/oi' godsdienst spelen daaroij een 
zeer oel:::.n6:d.. jke rol, ook vms:c het be·iJreft het gebruik der ,overheids
gelclen op voló.oenö.e wijze te controleren. 

Tegen deze ·clgemene tendenz heeft juist onze par-t;i j zich met kracht 
-Ge verzetten. Hist on!clEt zij -~oeVé'llit:; niet ·behoort tot d.e politieke 
groer.-en, die ëie mc;cht bezitten andere hun wil op te let;gen, m,-::ar omdat
juist onze 1x=:rtij, als ze die nacht ·wèl boza·t;, er stellig ceen gebruik 
v2n zou msLen, ~i-t hoofde van r.e&r libcrtle aoelstellinGen. He·t; huidige 
systeem v.sn s·Geun aan ä.e kunst berust op à.e pr':ihcipes van een t;eleide 
economie, ö.j_e tet.;engesteld zijn ac:;n oru::e inzichten en aan de wezen-:- . 
li j1ce b elE:nc;en ve.n kunst. Door deze overwegineen zijn de ni jzic:ingcn 
insegeven, welke de J.fd. i.msterd8.m. naar voren bracht. JJeze voorstellen 
tot Wijziging werden door een samenloop vsn omstê,ndigheden in een snel 
tempo· E.;eformuleerd ~ ·./anneer het Hooi' db estuur en de Aleernone Vergadering 
het· dus met de strek};:inc van het betoog eens kunnen zijn, maar de formu
lering vc.n het voorstel niet geluldüg achten, zou kunnen 1Norden volstaan 
~et een toevoeging am artikel 1: .Er v;orden die maa.trcgelen getroffen, 
Vifelke em steunverleniDG ui tcluitenc1. op ~rtistieY.:e i;ronden v:aarborcen. 
Het gev:ce~.sde axtikel 4 Hordt hierdoor nie·tï ovE:roodig, omdat het niet 
t.1it::;lui·t;end op fir..anciële steunverlening slaat·. Dit a-rtikel.houdt reke
ning met e m bes·iJa.s.nd feit, nl •. à.nt de overheid te oordelen heeft, we.nnee:r 
zij vaststelt, of' zij s·teunen wil. Een juistere redactie van dit artikel 
zou ~~ellicht zijn: f.T wm1 den ~aatregelen getroffen, dat waar de overheid 
een oordeel over kUi.1Stzinnige aani:_;elegenheden hecf't te formuleren, zulks 
steeds ui tslui·tïend zel geschieden op Elrtistieke overvisgingen en op basis 
van adviezen, hro.cr verstrekt door niet-belanghebè'3nc1e deskundigen. 

Me·t aandrD:t'J.G wil spreker verzoeken deze aanvulling vsn het hoofd-. 
stulc Kuns·t en lietenscha:pi'~Gn in h:::t ',ierkpro[jram op te nemen, ~pdat dit 
Hoofdstuk althans eniL,e richting geeft, gebaseerd op de belan{;rijkste der_ 
:factoren, die Mlih<ms <ie kunst ondermijnen - er blijven in dit hoofdstuk 
dan al-~i jd nos cenoec lecunes over, die het in bE:J·iiekenis verre doen 
achterstz.m bij de endere hoofdstukken van het ~/crk:progre.m. 

Hier liet een culturele taak juist voor onze partij; een ·tac:~k van. 
even t:.:;t.~o·t;e betetenis als de taken op sociaal, economisch, internationaal. 
en militair cebied • 

. De heer D •. i.Dettmeyer, n~.mens de Kunstcommissie sprekend, verlclaar~ 
het er volkomen r.1ee eons te zijn, dat de kunst een behoo:r.lijke ple.sts in 
het ·.Jerkproc;ram moet hc'oben, TIPar ie van oordeel, ·a.at datgene wa·t; door 
de Lf·delii.1[; J~mstcrdam naar voren is ~';ebracht, in zekere .zin c?n· eev['cr 
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in zich houdt. De afdeling Amsterdam vvil, dat vvaar de overheid een 
oordeel over kunstzinnige aEmgelegenheden heeft te formuleren, zulks 
ui tslui tond zel seschieden op ertiotieke ove:rwegir10en en vlie. n.aakt uit 
wat J1artistiek11 is? 

In de tvveede plaats heeft de heer Gera~rds een stelling gelanceerd, 
v:elke tet.;en hot Liberc:::lisme ingaat. Hij wil de Overheid insche.kelen en 
laten beoordelen \vat kunst is. D:Lt hebben de ·Liberalen altijd a.fbewezen. 
De Overheid. behoort ·t;een beoordelaar te zijn van kunst, volsens S:hor
bccke. J)e Afdeling }_t:lStf:rdam heeft het meest te lijden onder het feit, 
dat de Overheid zich cor...stant bemoeit m ct ë:e kuns·i;. J.Jot vindt zij ver
keerd, m8ar ·zij trachte nit:t de <luivel met Beëlzebub uit ·te <.lrijven · 
door boJ.)1::lin.:;cn op te ncr::en, die het mos~üijk· zullen I:l&ken, dat 
socialistische opvDttin.::;~:n inz~ln:: de beocrdelin~ van kunst. invloe-d krijge: 
Daarom is men to·t de o:p.:rtJelling v2n cieze pDr&[:;r<:tai' t;ckomen. ,Jij zijn 
er ;;ecnszins v:-:n OV<:;;rtui::;ó, G.é:t c:it Ul'tt;sngspunt Uitputtend ÏS ge~veest, . 
m::;[_r de conmissie rws ven oordeel, cie.t r11en hiermede op bAseheiden yi jze 
mo(~st bc"cinnen. la&rom ·\'>il bl:reker aélviserm zich bij het ndvies van de 
I'artijrc.a,d n~.:cr te JE c;grm. I-Ir-'t · .. ·erkpro.:;rc::m moot g8enszins sezien \'lOrden 

'&ls om 'ne-'G vm r·;eden en ?erzm voor de eeu\ven, maar als een ha.nèJ.leiding, 
die in de verschillande collo ces. t.;ebJJ? ilç"ç kc:n vvorden. 

Do heer Gereercï.s is het in z;een enkel opzicht met het botoot:; vm 
de hGe:c Dettmeyer ecn.s. l)c heer :Uettrîleye-r t;E'at uit v~;n een verkeerd 
p:cinci:pe. De ·::ichtli jnen 2i jn VOlGens spreker volkomen \.vaarde loos. De .. 
hee:r I:ettm.eyer zeet, d::::"'G de- vverJ:.;.ç id geen oordeel over de kunst moè·t ... 
·:forrr.uleren, zncax de Overheid i'ormuleert ',\'el een oordeel, wan-'G zij 
subsidie·ert de ene kunst wel en cl.e &ndere niet. 

De Voor~itter merkt op, dat dit een zaal<:: is, waarmede men de . 
uiterste voorzichtigheid moet betr~:chten, omdat men ei~enlijk prob~ert 
twee dingen te verenigen, die onvereniwbcar zijn. 1.1annee:r· de heer 
G~raerds zeg·G, dEd; de· kunst volkomen vrij moE.';li z:i. jn, dnn is dit een 
Liberaal beGinsel. Do.arn:ede zal iedereen het eens zijn. Het beste zou 
zijn, i.é:nneer de kunst het kon do~n zonder Ovorheidsseld. Een van de 
middelen om dit te bevorderen zou zijn, Henneer \-'lij zouden streven 
naar een v·ïi jzi.;:_;ins in de bels.stinc;wetcevins. Dan zou men bereiken, 
O.at het :finnncieren van de kunst zoveel mogelijk a~n à.e p2.rticulj.eren 
werd overt;E'ln ten. IIs:.s.r de Overheid L'loet zi eh er thans mee bemoeien eri 
V['.n da·ii Ot:,EU~)l~k &.f, veJ..~liost men tet:_;enovcr èl.ic Overheid een stukje . 
vri jhcid •.. \ls msn cc,subsiclieerd Hordt, kan er geen volstrekte vrijheid 
zijn. Ons best&é:~nde èl.emocrn-ti3che str;lsel zou d:::c.rél.oor worden ondermijnd •. 
Nie·i:iter..in J;:a n men in een der ::;ei i jke strQming ook .=:rtis·tïieke elernenten 
aanvvijzen .• lXt r..aakt de positie ven c'.e Overheid coeilijk. In l~otterdan 
zijn er moeilijkheden met de Xunststichting, maar dat zit hem hierin, 
dat de Overheid veré:'.nt"v·wordeli jk is voor het g::;ld vch de ~llrgerij en 
e.r:n de C;J.à.ere kD.nt r;:oct :non zetcon, (1ot de C)ve;rheid zich niet moet 
bemoeien nr2t de ~rtistiel:e kant. Dit zijn tv'.'eo dingen, clie 1\Ï-et verenia• 
ba&:r zijn. lX:.aroo mooten wij voorzichtigheid betrachten •. lij moeten 
ec llter eon zekere le ià.raE".d h~bben. Spl~eker wil de verGaderin3 ontrDden 
óieper op (.!.2ze n:.:. terie in· te ca&n. De Perti jra.ad is ook tot deze cono. 
clusie ;:_,el;:cmen. OVel·i;;;ens is dit vra8gstu1è ve.n zodanig bclsnG, dat het . 
uiterr1:.:to m .. ri:itic zou zijn, wr:nneer wij een vergederin~; h:;bben, met niet 
zo'n ovorvolle asenda, hierö:p ten1g te komen en de verschillende t;e-· 
ziclltS})Unton no0 eens te bezien, hett;een dan tot ons aller lcrinc zal 
kunnen s trekken. . 

ciprekcr stal.t de Af'delin,s Amsterdam voor op dit ogenblik r..aa:r 
amendement niet te lwnd!J.Sven en ~-;il t_;El.arne de toezeg.:;inê.~ r;evPn deze 
zaalc in de ·toekomst niet uit het ooc te verliezen. 

,De heer Geracrds anti'lOOl~dt, dat t;;ezien de toeze.sting van de 
Voorzi'cter, de .:._l'deling Amstcrd.sm hiertoe bereid is. Hij hool5·t echter, 

.• 
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dat binnen ofzienbare tijd de mocelijkheid best&at, deze toezegeing 
gestand te ä.oen. De Voorzitter heeft volkomen gelijk, da·t door het 
toekennm vc.n subsidies een klein stukje vrijheid 'Ne<..::;gaat, mBar het is 
het inzicht van de· Overheid om dit stukje vrijheid van zuiver commer
ciële e.E~rd te doen zijn. Het. is niet nodiG om kunst door het geven vm 
.subsidies ven politieke of godsdienstige aarq te doen zijn. 

' De Voorzitter c~enh-t cï.e .:\.fde ling /msterdam voor he.ar bereidwillie;heid-
Besloten \;orë.t üus conform h!é:·t advies vsn de ?artijraa.d. 

45. In verb..-:~nd r.c.·;rt de vd j zit;ing van het opsmbri.f·t van het hoofdstuk Kunst. 
kan punt 3 thans ··.m:.áden t:;:ehé.ndhoafd Em behoeft niet in de Par.OnderVJijs· 
-!.ie. ·,:orden LüplaG.tEt, zoBls door de .A:t'd.. Haarden/Huizen werd voorgest~;ld. · 

46~ De a:i:'delint:; itrnstcrdcm k2.n zich vEJrenigen met het aél.viés van <le 
I-'.s.rtijre.eä., dat Brtistieke beoo:r·6.eling .ve:m de kunst door -de Overheid 
mo~:t; wo~,:·cl.en <::.f gor1ez E:n en Ö.l."!.S t;een punt 4 v&n deze inhoud moet worû.en 
toee:;evoeé;d &&ll. üe pé;ragr&a!' ~\:uns·t;. 

47. Beslotsn ;orö.t een nieuw punt 4 toe te voegen a2n de par. kuns·tï, 
luidende: · 
"De Overheid b·evordc;re, de:t bij de cp_v6e<ling van de schooljeusd ook 
aandacht ViGL~ ä.t besteed E:an kunstd nnige verdieping, ten b2te ven het 
C'\.llturele niveau ven ons. volku, uit op voorstel ven de Afdeling J,n:sterdam 

48. Mej. Toxó:pe us 1:-'ott (Delîzi jl) heeft naar aanle iö.inc; vari de radio-
. paragr2af' noc; eens in het licek v~a1 de heer Oud rzc;eke~<:en, ·v.,-a·tï e;r in ge 
jaren 1928 en 1930 hiorove.r in de Kcmsr te ëtoen is gcwees·t:;. Zij hc·eft 
er zich over vorbs3s<l, dat thens de vrijzinnigen zover zijn &fgeweken 
vEn üatgone, waarvoor zij destijds: met zo'n r_;rote felheid ges·lJreden 
hebben nl._ voor het recht vr:n de Avro om nie-t op dezelfde wijze -be-
ha ndelcl te worden als de andere omroeporcanisaties. Het is de heer Oud 
gevveest, die met f_elheid hiervoor t;flstreden hoei't en erop heeft ge.wezen, 
dát hEtli een sectarisme van de ert,ste soort is, w~mneer men datgene v:mt 
door all on ~;eznmenli jk gedaan lm n •Norden, alloen vïil latE:n verrichten 
door msnsm van de~elfde richting.· Joekes heeft er in 1928 op gewezen, 
da·t; er zoveel uitinGen zijn v.?n kunst en wetensch.ep, welke door de 
radio · . .,orden uitgezonden, die ven alcemene aard zijn, dat het onlogisc'h --
is, deze te laten doen door omroepverenibincen van .een bepaalde 
richliing. 

\i at nu hier gebeurt, is va.n die aard, ö.at sp:- eekster Joelces hoort 
roepen: waB.r moeten vvij toe komen, we.nneer voor iedere richting een 
eigen omroep moot lcomen? tipreekster vraaet zich af, vYa~rom de ~ rtij
voorzi t·cer ûud zover is afgeweken van het standpunt van het Kamerlid 
Oud, <lia "toen testeund heeft de motie Boon/Oud, vmarin gezegd 'Nerd, 
dat het al[~emeen t;edeelte door de AVH..O verzor5d moo st 'v"Drden. S:_y;r eekster 
weet wel, 6.-s-:t de [.m<'•.ere omroeporcanisaties thc:ns rech:t;en hebben ver
kregen, -.,,-3LU:'&an nie·i; m8er vc.lt to tornen, maar. ic"t;s kunnen nij toch 
\-'iel hs nDllli ven, zoals destijë.s het advies VE!n de HE:diora~d •. Deze raad; 
heeft toen t:;ea<lviseerd: Geeft de AVRO voor het algemene ,sed.eelte 8 ~o 
zendtijd meer G&n c.e ande.re orge.nise..ties. Waarom is dit nu onmot,;elijk 
gew·orden? 

De Voorzitter betoost, dat .Hej •. Toxopeus Pott veel gezegd heeft,. 
wa&rbij zijn hort volkonen is open ge3aan. ;;;;preker herinnert zich het 
betref:t'ende l{amerdebat nog zeer t;oed. Inderdaad, Vri jzinni.:; De!Ylocraten 
en Lioerale n wareh het op clit punt volkomen eens .. Spreker vindt 1_ dat clle 
v1at hij in 1928 en 1930 cezec;d heeft, erg versté.nd.i[; is z_;EJVleest, r:Jaar · 
in de toGel1.h'Oorûige tijd hoopt hij ook nog wel ve:rstanè.i[;e dingEn te 
zet:;gen. De grote moeilijkheid is, ca·lï wij tlJe. ns ·tegeno-v-er di~ aF.'nge
leeenheid anders stam dan voor 20 jaar. Er is i~ts nieuws gekomen en .. 
me·t; aie toestand hebben wij rekc;ninc; te houdm. Indien het rnogelijk YIUre 
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de ccdachte va·n voor 20 jEa.:r· elsnog te venvezenlijken,zou spreker dit noe 
het beste nchten, W:lé.:r er is ~oveel eegroeid, dat s:prekm.~ Vê.n r.1enint; is, 
de.t men op het ogenblik niet Enders kan doen, dan in het .ierkprogram 
word·t voorgesteld. 

!'.re j. Toxopeus :Pott ~~egt-, dat wrn neer het radiovre.ags"tuk v-veer o-p de 
helli11[; l;:omt, men de t.;elegenheid heeft het grote onrecht tegenover de 
AVRO eoeö. te maken .. Het is ecmakkelijk om te zet:;r;en, dat er iets veran
derd is, rJ:JBar bij onrecht mç;g men zich nooit neerlegsen •. 

De_ Voorzitter betooct, êat men het_ met ~djn echten inde Kamer niet 
voor het ze;_;.::;en heeft. Iüj rscdt de V!":rgaderint; uit practische. ovorwe.sin
cen o.cn, ho-tj &menc1euent Vé~n de afdeling Delfzijl nie·t over te nen1en. Het 
is·· ; _ _peó. t;;eneest de zo za1-,k te iJesprdcr::n, maar het lijkt s:p:l:'e.ker ni.e l; ver
stsnüig cü·b punt; &ls zodani[; in het ;., erkp:roc;cc.m Op te nemen. Het helpt 
ons ·toch nii.'it en ook de .AV3.0 he]Jt men er neinig mee • 

Mej. Toxopeus Pott antv;oordt, dr.:t het cü:m beter zou zijn om niets 
hic::rover in hst .. erkpl.·oc;ro.rn op te nemen. 

De Voorzitter zegt nogaec:ls, dat er 5een sprake ven ist d.e.t wij 
de LVHO éie dooèsteek ·tïoebren.;en. ])e AVHO heeft t;rote lcvensvo:iïbac::..rheid 
getoond. Spreker vraa2;;t of' lK~t auendmnent ven O:çi~fc1eling Deli'zi jl ·,1orC:t 
ondersteund d.w.z. om ei·~ punt den mE:E;,r te sol1Xappen. De Vo-Jrcadering 
blijkt in t_·rote meerderl13id voor üct; araendement te zijn, ~:oda·ii "v'Jord.t 
besloG en punt 2 ç;ehecl ts schra:f>pen .. 

49. De ·heer Ir • .J?.C.Tirion (:Sloemendaal) oetoost, dat als ·;.;i.j e·en 
zeker doel i.c. gebruik v2n ö.e rcdio· ols inst1.1..1ment tsr verspreiding 
vs.n àe cultuur, .nastrevEm, dit van te voren moet \1orden a2ngepakt. 
l1a.srom meen-ti de c.fdeli11[; .Dlocmendaal, dat er een betere coÖrè.ine.tie 
van clie :rxcocrc?.nm1Et 1 s moet vmrden bevorderd. Op het ogDn·')1ik·lijkt 
he ... G er op of de orru:'oepvcrcni6ingen elkaar. beconcurreren. :OnL>,rom zou 
dé afdeling Bloemendaal -er prijs op r>tellen \:anneer toegevoeLd zou 
worden: I3evm:deriUG V'3n een betere coÖrdinatie v.z~n de pro0ramrnats 
vz.n ëi.e ornroepvereP..iGing2n. 

De Voorzitter deel·t; mede, d2t de Partijraad meent, dat ëieze· . 
kwestie niet in een ·aerkprogrcm thuis hoort, mear. al9 de vc:,;rsndering 
van me run.,:; is, c)Gt (eze zinsnede er v:el in ·lïhuis hoort;, zal c'.it 
alsnog geschieden. 

Besloten ·r:ordt 5enoer:1de zinsnede op te nemen. 

50. Besloten. ·Hordt conform he·t; ~dvies van de ·pé;rtijrs2d n2ar aanlei'(-;ing 
van hf:-'.; door de .L:fdelir.{:, Hotterdsm in~:,ediende amendement om hE~t- be[.;in 
ven de i tüe iC::.in~~ vc::n 112·~ hoc:L'C:stuk r~E;dio é~ls volb't te le·zcn: 11De 
omroep v.ol~üe bcv6nal c;esien 11 enz. 

51 en 52. J)e Vf'r~sclerin"j kan zich vsrenisen wet het aä.vios vr:n: de 
Pari.;ijre&éi, C2t &an sllc politieke p.:-..rtijon ~:;elijke j:·echtsn -~OEko.:nen, 
m,i'i.is deze ~_;ich o.en C.e [;,estelè e :r:e.:;els hm1den, ä.it n2ar canl.eüi.ing vzn 
o:pr.:'?rkin..._:cn Vé.n de oi'él.eli.nt;cn :Sloemendecl en Delfd jl. 

53. De he:~r }.0.0orschot (Breo.a) zet;·t, dc-t de overbr::·n(.:;itit; ven het . 
._;eluid .;esolüetlv vic. de 2 ether en dreaCverbinG.ir...J .. I·eze D3tlloden die ~l?n · 
v1a·d de :i.innncierin:; betreft, te •;orden Lolijk cestelë~. j.).c!&rbij t_.pat men 
uit vc::n de ovr.x-.;e~~.ing, C:~<:~t 2. el:t's in t ijc~en, vwnne er door onrust C:.e on·li
ve.r~~st on.r:1ot_;elijk '.Jorót .::;oms.akt en de zenders min o:t' mc.el~ selic.:.v.iC.ce:ecl zj 
het voo::::· te Overheid noi.J rnacelijk is vic:: de d.r2e('.rv-e3 verbinó.ir:JL te b: 1Jbet: 
met c~c ~··,)onnó 's ov,Jr 11:.:··~ t,;ol-:.o le lc,nd vcrspr'üd. Vcrder i;:; het ook not;; . 
moLt"lijk, ~clfs \ï2nncer een t;;e<leeltc van het l&ncl in -ticjè VL~n oorlot; 
be2et_ zou ~ijn, èl.e bcvoll::in~_, te ii2&rscht.r•rcn of :;.ç;nwijsin.::;cn te ccvcn. 
t.Jen 1:;: 11. ~e_-:;sen, dat door hc"G gebruik V8 n .Ae:> rl,...a&<lWeg dè r~~ctiO·l~is"t;r.ioutiq 
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word-G bevorderá., rJ18ar dit is niet juist. Op het ogenblik is het zo, dat 
2/3 van de abonné r s in de t;rote centra via de dr8adheg wordt bediend, 
mam: voor de zec,r slechte objecten besteet er geen r:'.raadae.nsluiting en 
kunnen deze abonné r s dus niet vi.a het èré1adnet worden bereikt. •;u~.ar dus 
de aether en de draadweg beüle kunnen dienen om de luis-teraars te bereiken 
en beide vd jzen van overbrent;ing een landsbelang zijn, is spreker vm 
mening, dät de :Cinanciering via de draE:<dweg ook ten les·te vE:<n de luister
bijdrage dient te komen.· 

De Voor~d ·(;ter is v.?n. r.:lènirl.f:, dat v-<i j moc:ten vasthouden aan het advies 
vr-1n de PartijrE;",f'd. >3esloten ·1"io:rdt conform dit advies de door de af'deling 
Br.eèla toet;evoo cöe alinea niet op te nemen. 

54. Besloten vw:::··dt c oni'orrn het .s:.dvies va.n de Partijraaè de ti':eede alinea 
van par. 1 punt 6 te bandhaven. 

De Voorzitter stelt tbB.ns aan è.e orde punt 12 vE·n èe Agenda: 
Benoeming v~n e·:m onder-Voorzitter. 

· Dear geen tebencandidc:ten zijn gesteld, constateert de Voorzitter, 
dat de heer ÏIJ.r. n. VE'in Riel :ls herkozen. tot ondervoorzitter, 'Nelke benoeráing 
d.oor de heer Van Riel i;,ae.rne woréit eo.nva.Etrd. 

De Voorzi ·eter rv ens·t:; het HoofdbestuUr en de heer Ve.n Riel eel~ met 
deze ·ncrbenoeming. 

- - . 
Aan de orde-- is punt 13 vap. de A~Emda: Benoemin,s van een ;pennint;meester 

Als enit; cc:mdidaat is t";esteld de he er S.J. va.n den Bergh te ·:~assencar. 
Aangezien tecen-candidaten ontbreken, is de heer V2n den Ber5h tot 
penningJneester se~ozen, mits deze de benoeming v:enst te aanvaarden •. 

De heer VEn den Bergh cJ.eelt mede,.· da"t1frijd8gavond, toe.n he~. versleg 
van de penningmeester werd voar gelezen, hem de schrik om het ha~ct sloeg. · .,. 
Men ~arzelt wel even, wanneer men een der gelijke erfenis moet aannemen. 
Toch wil spreker de benoemi!l[; aanveerden, -niet in de la[·.tste plaé:ts omdat 
zijn veder zoveel jaren die functie heef't vervuld bij de Liberale Stae.ts-
part"i j. · 

Spreker wil van deze c;ele[;enheid gebruik maken aller medevrerking 
te vragen bij de moeilijke taak om àe financiën v1eer in het [;Oede sppor 
te krijgen. Evena.ls het voor een fc.bxikant no0c1zalre lijk is ,ecld te besteden 
\voor reclamedoele:!.nden, is het voor een poli-'cieke par-bij noaig geld ter 
beschikking te hebben om baar besinselan uit te dragen. 

Als spreker rag rekenen op die medev-rerkinc, wil hij van harte c1.ank 
zeggen voor he-t in hem gestelcle vertrom·,en. 

De Voorzitter dankt de heer Ven den Bergh vo.or hetgeen hj_j heeft · 
gezeed. Het verheugt ons buitenge;•mon, da-t; deze de benc_>eming wil aanvaa~1den. 

De Voorzi(;ter stelt voor nog eens schriftelijk aa:: de heer J:'ierson 
denk te Zè[;óen voor zijn pennin;_)neesterschap, waarvan- hij tJ.1ans met ere 
ont;heven is .. 

Aan de orde is punt 14 van de At;enda: Benoeming van. een lid van het 
DnGeli jks Bestu:LU' .. 

Op voorst,.?..L ven de Voorzitter benoemt de vert;é::derirló tot; ledm van 
het Stembures.u de heren: 

',i • Inden Losser 
·a .Breed veld· Lekkorkerk 
])r .H.J .noe"tihof Utrecht 
J',Ie j .1.~1 •• A .• J..rc.gt;;;la s 

Boo·'u G:ro ningcn 
l.-1r .A. J .Drn kelren 's-GravenhaLe 

die te zamen met hGt .:lecret::::.riaat do stemmen zullen telle_n. 
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De heer l''I.D •.. Scheer (Heemstede) deelt mede, cl.a·t de neer II.J. · 
Siingenberg te 1 s-C~re;ven:haije, die door de afdelinG Heemstede· candidaat 
voor hGt lidmae.tschap ven het DaLelj_jks Bestuur rvas ccsteld, 7.i. eh \îet;ms 
bijzondere omstandit_;heden gonoo<lzaclct; hoeft gezien, 7:ich terug te trekken. 
naar aanleiding lüe:>:-van v:il c~e heer ~)cheer thans een warm Vloord van aan
bevelinc zez:::;en voor de c2.nclida.Jcuur van ö.e heer Ir .J?.C. !J!irion, die ·door 
de Afd. Bloemendac.l c::~nè~idont is e;esteld. Het is -noä.it;, dn·t; in hc-'G Hoo:fd- ·· 
bestuur jon.:.;e krë:.'.chten komen, 11crisen, die een andere richting in het 
Hoofdbestuux zullen ~·:eten te bmverkstelligen. Er is n 1. iots, \l'lél.é:'.rover 
wij niet tevreden zijn. o-p een ve.n d~J con;:;ressen van de laa·tste jr.:ren deed 
zich he-G 30V<Ü voor, d~:.t de Voorzitter ::>prak namons het Hoofà.bestuur. De 
mees·iïen onzer kennen de hoofdhestu1..rrsleden niet, omè.&t deze 1;:enseri nirrnner 
het noord veeren en het v1e1.1 k in het lloo:f·à.bestuur bli jkbasr niet verdeeld is~ 
Wij ;·:et.en, 6.c.t ,·,s.nneer de heer ·J:irion in het Hoofdbestu;xr word:t; c;ekozen,. 
U..sarin veranderins ZE:l· komen. · 

De Voorzittc::r nil ~~·ich niot mel'lt~;en in de kT-:estic, wie in he·t 
D?Golijl::s :Sc:stuur v·;ordt benoemd, doch op een punt schijn·!; er em. misverstam 
te ~~ijn. De norr."''Üe s.s.ng vDn zc~::cn :i.:2. ~et I-Ioofdbestutu1 is !/~o, dat \Vanneer 
~r be1;a<:.:lde voo:-::·stellen te vcrdoëticen z·i jn, het de tc,ak vr:n <le voorzi·i;·i:ïer 
.LS om- de vooTs·t('llen W'.n het Hoo:L'c11)estuur toe· te licl1ten. ·danneer een lid 
van het H.oo:Ldbestum~ h:;;t woord nil voeren, is hij ü.::2..rto8 t:;el1 echtigd. 
Spreker \'Vil ;;r2cg, dE',t de verr;ado:rint.; niet de indruk lrrijc-t, da-t; de voor
zitter een soort dictator is • 

. De heer A.Eeijer· (Zeist) b·eveelt de candidatuur van c1e heer ·:~.J. 
T~i jns-lïra te De Bilt \'varm a2n. J)e hoer Ci:vJijns·t;ra zal vol(_~ens spreker 
verél.nderinr; brent;en in à.e \ïerkv\i jze Vé.m het Hoofcl.bestunr. jij moeten in h:~t 
Th.celijks Eostu.1..1r mensen hebben, die werkelijk voor onze :pD.rtij 1."Unnen 
opkomen en niet z-ullen dienen voor een bepac:lde croep in onze partij. liij 
hebben een Dagelijks Bestuur voor onze ·totale partij en niet voor een 
stukje, het5een b:i:.j de Im1onesische kv-.J"estie het [;evul vms, en daarom ·.ïil 
spreker de heer T•iijnstrEl a2.nb evelen o.ls lid van h e·t Dageli jlcs Bestuur. 

De heer A.·:allerinc (Apeldoorn) beveelt namens de Centrale Arnhem 
de candidatuur van de heer H.P.Hoolboom te Ede aan. 

-. . 
De heer Jhr.Ir.L.H. Op ten :Noor'li (Utrecht} v1il met klem het voorstel 

van de .t".:fd. Zeist ondersteunen. JJe Ald. Utrecht heef'·t· d.estijd.s het 
'joorreci:rti eenaten }Tof. sI Jc.:cob in hot Hoo:t'dbes'Gut.rr earr:rezir; ~to zien • 
.ue heer s 'Jacob is"nE1ar Groningen gegam en daarom acl-riï de A:t'd._Utrecht 
de eendidatuur ven c1e h0er 'l:wi jnstra zo belc,ngrijk, omdat daardoo~ ... weer 
iemç,_nd 1.ü t èle l.:Yovincie· Utrecht in het bestuux zou zi-t·ting nemen. 

De heer Houbolt (Bloemendaal) zou .-:.;cornc de aandacht vestigen op 
de candi<latuur ven de heer ~j.rion. Het lid.rns.atschan vé'n de heer :.L1irion 
zou kunnen \)i jè.rcgm. tot (!.e uitbouv.,r van de orcanisatic ·ven hc·!i Eoofdbes~mur. 

flj_erno. · .. o:cd·c de vcrcc.dering ·ceschorst voor h:J't invullen ö.er s·tem
biljcttcn .. 

He. hero::::)enins v:orc1t de b ehc '1ë!.elü1.S vm h ct concept-·.;erkprogré'Jll voort
so zet. 

55. Beslatem Lorà.t col1f'o::;."''r.. het advies vc.n de J?artijrc-.ad het nmendemen"c vm. 
de Af6. Den liEWC over te ncr:1en: 
consider2m ·n:n l)C.r. 1 '.:ordt c:us: He·i; :::'inancieel en monet2.ir oéleid mae 
aan de ont·. il::J::clint:.; vm de s:paD.l"'~~in van l;.ct volk en néin <J.e · ont~-;ikkelir...g 

. va,n he·t; oes:i.i; niet in· de vves stac..n. 

56. Do ::-:i:'delinc :sloemendc.cl k:::~n zich veronic;en :r:12t hoJG r...dvies vr'.n cle 
Pc.J:.·-cij:c.:::<?.d om de door deze :::::t'deling near voren t:ebre..chte t-~re-nsen niet in 
het JCJ:ckpro.::.;rcm OP ce nt.J:-;len. 

'- .. 
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57. De Afdeling Bloemendaal legt zich neer bij het advies van de 
Partijraad de door haar naar voren gebrachte wens: het opgeven van 
de goedkoop-geld-politiek en de drang tot nivellering op velerlei gebied,· 
niet in het werkprog-ram op te neiiH;~n. . · 

58. De heer W .J .Leyds (Naarden) zou gaarne meer dan tot dusver tot uit
drukking is gebracht, in het Werkprogram zien opgenomen, dat een van 
de voornaamste dingen, die de Partij voorstaat, is de versobering van het 
Overheidsapparaat. Thans is- zulks alleen opgenomen in twee clausules nl. 
punt 3 van J)a.r. 1 en punt 8 van par.. 2. Hierin komt de noodzakelijkheid 
van versobering niet voldoende tot uitdrukking. Spreker stelt voor 
bovendien in het program als preambule voor financiële en belastingpoli
tiek in te lassen de paar woorden, die staan in het· Beginselprogram in . 
par. 24. Deze woorden zijn zeer kort en duidelijk en wanneer men dat zou 
doen, zou aan de wens van de Afdeling Naarden-Ruizen zijn tegemoetge
komen. 
Spreker doelt op de zin in het Beginselpro~am: De Partij beschouwt a:S 
eerste en voornaamste doel van het financiéle beleid het herstel van het 
evenwicht in de Rijksbegroting. · 

De Voorzitter is van oordeel, dat het geen zin heeft om iets, dat 
duidelijk in het Beginselprogram staat, nog eens in het werkprogram 
over te nemen. Op het Beginselprogram valt nog meer de aandacht dan 
op het Werkprogram. De Afdeling lfaarden-Huizen is blijkbaar tevreden 
met de formulering in het Beginselpro~clm, laten wij dit dus voldoende 
achten. Er bestaat niet de minste tvd. jfel over het standpunt van de 
Partij. /. 
~. De heer Leyds wenst toch, dat dit standpunt in de preambule komt, 

~omdat men wil weten, hoe de Partij staat tegenover de financiën. Als 
grondbeginsel moet het in het Beginselprogram voorkomen. · · 

De Voorzitter vraagt de vergadering, of het voorstel van de 
Afdeling Naarden-Huizen ondersteund wordt. Daar dit niet het geval is, 
wordt besloten overeenkomstig het advies van de Partijraad. · 
59. De Afdeling Amsterdam kan zich verenigen met het advies ~an de 
Partijraad om de door haar voorgestelde toevoeging niet in het 
Werkprogram op te neren. 
60. Mej.Mr.J.L.M.Toxopeus Pott (Delfzijl) betoogt, dat indertijd de 
Partij stelling genomen heeft tegen de nationalisatie van de circula
tiebank en vraagt of de toelichting van de Partijraad eigenlijk de er
kenning inhoudt van het feit, dat de mensen, die voorstanders van 
nationalisatie waren,gelijk hebben gehad. 

·De ondervoorzitter, Mr.H. van Rial, deelt mede, dat het een 
volstrekte onmogelijkheid is om in tijden van Wisselende val~akoers, 
waaruit van de ene dag op de andere, grote. verliezen en winsten kunnen 
ontstaan, op de nationalisatie van de circulatiebank terug te komen. 
Het enige, waar wij naar moeten streven, is naar een zodanige~ vorm, 
waarbij de leiding van de circulatiebank een eigen inzicht in de 

·monetaire problemen kan ontwikkelen. Wij kunnen het in deze vorm onmoge
lijk in het Vl@Tkprogram opnensn, al heeft het idee, dat de President 
van de Nederlandse Bank niet afhankelijk moet zijn van de politieke 
functie van Minister vail-Finanoi.ën. onze volledige instemming. 

Besloten wardt conform het àdvies van de Partijraad. 
61;;.· De heer J.A. Colenbrander (Breda) deelt mede, dat de Afdel1.ng Breda 
niet bevredigd is met het advies van de Partijraad. Wanneer er in de 
toelichting zou hebben gestaan, dat het onmogelijk was nauwkeurig vast 
te stellen, wat in een bepaald geval precies als schijnwinst moet worden 
aangemerkt, dal zou inderdaad de wens van de Afd. Breda een hersenschim 
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zijn. Maar hierin staat, dat het uitermate moeilijk is en dit is geen 
voldoende reden om zich neer te leggen bij het standpunt van de Partij
raad. Naar sprekers mening is het standpunt van de Afd. Breda een goed 
liberaal standpunt, dat tevens een dam opwerpt tege.n de socialistische 
belastingpolitiek van Prof. Lieftinck. 

De onder-voorzitter, Mr.H. van Hiel, deelt mede, dat ook dit punt 
uit den aard van de zaak in de betrokken commissie is bezien. Spreker 
heeft hierover verschillende-belastingdeskundigen geraadpleegd. Deze 
heren hebben uitdrukkelijk ontraden om een bepaling van deze strekking 
in het Werkprogram op te nemen en daarbij het woord schijnwinst te 
gebruiken, omdat de formulering hiervan zo aan critiek onderhevig is. 
De betrokken commissie heeft het toen verstandiger gevonden onder erkennim 
van de juistheid van het principe, het punt op deze wijze te formuleren. 

De afdeling Breda kan zich thans met de formulering verenigen. 
62. Ir. A.v.d. Heyden (Rotterdam) deelt mede, dat de Afdeling Rotterdam 
nog steeds van mening is, dat in par. 2 punt 4 iets staat, dat voor twee 
uitleggingen vatbaar is. Spreker zou gaarne willen weten, of het inkomen 
uit vermogen aan een hoger belastingtarief zou kunnen worden om erworpen. 
dan het inkomen uit arbeid. Spreker vraagt, .of het niet mogelijk is de 
woorden "uit onderneming of arbeid" uit dit artikel te schrappen. 

De onder-voorzitter, Mr.H. van Riel, betoogt, dat in een Werkprogram 
de nadruk behoort te worden gelegd op de noodzaak van conservering van 
een zo groot mogelijk gedeelte van de inkomsten uit arbeid. De conse
quentie van een wijziging van het tarief zal zijn, dat ook degenen, die 
irucomsten trekken uit vermogen, daardoor worden bevoordeeld. Bij niemand 
heeft het denkbeeld voorgezeten, dat inkomsten uit vermogen zwaarder 
zouden worden belast. 

De Afdeling Rotterdam kan 
De Voorzitter onderbreekt 

maakt de uitslag bekend van de 
Bestuur. 

zich met deze zienswijze verenigen. 
de behandeling van het Werkprogram en 
stemming voar een lid van het. Dagelijks 

Uitgebracht: 206 stemmen, waarvan geldigt 
Volstrekte meerderheid 103. 

204 

Behaald aantal stemmen: 
H.P. Hoolboom 64 
H.M. Koornneef 8 
Ir.P.C.Tirion 20 
T.J.~ijnstra 112 

Dus gekozen de heer T.J.Twijnstra. · 
Daar de heer Twijnstra niet in de vergadering aanwezig is-, zal hem 

deze benoeming schriftelijk warden medegedeeld. 

63 en 64. Conform het advies van de Partijraad wordt besloten p~ 6 van 
.par. 2 te doen vervallen, zulks naar aanleiding van de ingediende op
merkingen door de Afdelingen Rotterdam en Amsterdam. 
65 en 66. De heer B.Niewold (Voorburg) betoogt, dat de kwestie van de 
belastingaftrek nauw verband houdt met de kindertoeslag en deze. punten 
tegelijkertijd behandeld kunnen worden. 

De Voorzitter antwoordt, dat deze punten volmaakt verschillend zijn 
en geen verband met elkaar houden. Spreker zegt voor kindertoeslagen in 
het algemeen·weinig te gevoelen. Wel is hij een sterk voorstander van . 
het rekening houden met de samenstelling van het gezin bij de belasting. 
De heffing naar draagkracht wil zeggen, dat. men bij de, belasting.heffing 
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ter de ge rekening houdt oe t de lasten, die op. het gezf. n drukken. Daarom 
is spreker er tegen de door de heer Niewol~ genoemde punten aan elkaar 
te koppelen. 

De heer P.Aarens (Zwijndrecht) ze·gt, dat de kwestie van de kinder
aftrek een principiële kwestie is. De mening van de Partijraad, dat 
kleine gezinnen een-grotere financiële draagkracht hebben dan grote · 
gezinnen, is in baar algemeénheid niet juist. In vele grote. gezinnen 
verdienen de kinderen mee, zodat de draagkracht van het grote gezin 
niet kleiner is. Bovendien krijgt de vader van de kinderen, die al 
geld inbrengen, toch nog kinderaftrek. Men kan wel zeggen, dat het 

. gemiddelde grote gezin zwaardere lasten heeft, maar wie heeft de verant

. weerdelijkheid voor het grote gezin, de gemeenschap of de ouders? De Dl3.n1 
die het grote gezin wil stichten, moet er zich van bewust zijn, dat hij 
de financiële gevolgen daarvan niet kan afwentelen op de gemeenschap. · 

De Voàr zitter merkt op, dat de vorige spreker twee dingen door 
elkaar haalt. Het gaat hier om de rechtvaardigheid van belastingheffing 
naar draagkracht. Door het amendement van de afdeling Zwijndrecht · 
wordt in het hart aangetast het beginsel van heffing naar draagkracht, 
een Liberaal beginsel. Spreker ontraadt de vergadering dan ook het 
amendement van de Afdeling Zwijndrecht over te nemen. 

De Voorzi. tter vraagt o:f de amendementen van de afdelingen Voorburg 
. en Zwijndrecht ondersteund worden. Daar dit niet het geval is, wordt 
besloten conform het advies van de Partijraad. 
67. De heer Ir.A.v.d.HeJden (Rotterdam) merkt op, dat de Afdeling 
Rotterdam bezwaar heeft tegen punt 10 van par. 2 en wel tegen de woorden 
"in zijn huidige omvang". De correctie der inkomens en vermogensver-. 
deling isBvolgens spreker een werkzaamheid, die de strekking heeft om eet 
zaak van fouten te bevrijden. Die fout in de inkomens- en vermogensver
deling is een zeer relatief begrip en hierin moeten.wij niet treden. 
De Afdeling Rotterdam zou gaarne zien, .dat het artikel aldus zou worden 
geredigeerd: Belastingheffing naar het beginsel van draagkraèht dient 
te worden aanvaard. Wanneer wij praten over inkomsten- en vermogens
verdeling en correctie hiervan~ denken wij aan een ambtenaar met 2 
loketten. Bij het ene loket betaalt U f. 10, en bij het andere krijgt 
U f .2 .50 terug. Dat :kan en mg niet. De Overheidsfinanoiën moe ten wordal 
bijeengegaard door progressieve belastingheffing, maar van een herver
deling mag nooit sprake zijn. 

De Voorzitter repliceert, dat een heffing naar draagkracht vanzelf 
een correctie van de inkomensverhouding in zich houdt. Wanneer men 
~orrectie in de inkomensverhouding volstrekt afwijst, tast men daarbij 
het oeginsel van heffing naar draagkracht aan. Dit is een volkomen 
verlaten standpunt, dat ook in de liberale belastingpolitiek meer dan 
een eeuw verlaten is. Wanneer men het zou doEil, zoals de Afdeling 
Rotterdam dat wil, zal zulks de indruk maken, dat wij een reaotionnaire 
partij zouden zijn. Daarom ontraadt spreker dit amendement. Spreker 
is het volkomen eens met de redactie, die in het concept-Werkprogram 
is opgenomen. 

De heer v.d. Heyden betoogt, dat een oorrectie een fout in zich 
houdt. Spreker vraagt, of· het juist is, dat wij een systeem voorst~an 
van belastingheffing naar draagkracht. · .. 

De Voorzitter antwoordt, dat er niemand zal zijn, die zal zeggen, 
dat de inkomens en vermogens verdeel·d zijn op een wijze, dat er geen 
~out in zit. Er is niets,waar geen fout in zit. Wij moeten echter met de 
correctie niet te ver gaan. De oorrectie wordt in haar huidige omvang 
afgewezen, omdat wij nl. vinden, dat deze oorrectie zover gaat, dat men 
in andere fouten vervalt. Wij kunnen ons nooit op het standpunt stellen, 
dat de verdeling zo rechtvaardig is, dat er geen fout in zit. 
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De heer v.d. Heyden merkt op, dat een be"tïere verdeling van de 
inkomens nooit de doelstelling mag zijn van een fiscaal stelsel. 

De Voorzitter zegt, dat het doel ten slotte is om het geld binnen 
te krijgen, dat nodig is; aan de ·wijze; waarop dat geschiedt, kunnen 
echter andere doeleinden mede dienstbaar worden gemaakt. Het is een 
volkomen misverstand, dat di_t een socialistisch beginsel zou zijn. Als 
Piersen in 1892 allerlei accijnzen gaat afschaffen en daarvoor in de 
plaats stelt bedrijfs- en vermogensbelasting, dan is de bedoeling een 
correctie in de ~nkomstenbelasting te brengen. Dàt werkt altijd door 

·op de . inkomensverdeling, omdat het inkomen dat men te verteren heeft, 
mede bepaald wordt door de belasting, die afgedragen moet worden. Men 
moet zich afvragen, hoe de inkomens- en vermogensverhoudingen in het 
land zi. jn. 

Aangezien de Afdeling Rotterdam zich niet bij het advies van de 
Partijraad neerlegt, vraagt de voorzitter of het amendement van de 
Afdeling Rotterdam ondersteund w~dt. Dit amendement vindt geen voldoende 
ondersteuning en dus wordt besloten het amendement niet over te nemen. 
68. De heer W.J.Leyds (Naarden Huizen) vraagt, of het niet mogelijk is 
in par. 2 punt 14 te lezen: Bij de ·heffing van verbruiksbelastingen moete 
deze voor zover mogelijk op de verbruikers afgewenteld worden. 

De Voorzitter deelt mede, dat er wel eens omstandigheden zijn, 
waarin a:f'wen~eling niet mogelijk is. Daarover kan het program niet 
beslissen. 

Besloten wordt conform advies Partijraad. 
69. Mej. Mr. J.L.M. Toxopeus Pott {Delfzijl) wil gaarne een nadere 
motivering hebben, waarom de door de Afdeling Delfzijl ingediende . 
amendementen door de Partijraad worden ontraden. De fiscale recherche ·· 
is een instituut, dat in een rechtstaat niet thuis hoort en in een 
tijd van noodrecht geproduceerd is. 

Het tweede punt, dat de Afdeling Delfzijl gaarne in het ·werkprogram 
zag opgenomen, is van principiële aard nl. dat de belastingbetaler meer 
waarborgen moet hebben tegen de willekeur van sommige insp3cteu:rs. 
Zeer lukraak warden soms aanslagen verzonden en na raadpleging van een 
belastingconsulent blijken deze veel te hoog te zijn. 

De Ondervoorzitter, Mr.H. van Rial, is het tot zijn spijt niet 
helenaal eens toot het betoog van Mej. Toxopeus Pott. Er zijn nu eerumal 
in Nederland veel oneerlijke mensen. Het ongelijk is niet alleen aan 
de kant van de belastingen. Er zijn natuurWijk wel onrechtmatige dingen 
gebeurd, zoals de belastinginspecteurs, die naar Zwitserland zijn 
gegaan. Een zekere ambtelijke correctie is wel aanwezig, maar. spreker 
moet zeggen, dat Wij van de fiscale recherche het laatste jaar niet vee1 
meer merken. Voor er een proces komt, is er in het algemeen wel een 
serieuze verdenking. Gezl en de mentaliteit van de mens, kan men een 
dergelijk machtsapparaat niet missen. Spreker is van mening, dat de 
Overheid het recht heeft om zich van soortgelijke middelen te bedienen 

· en het een kwestie is van de geest, die op het Ministerie heerst, of 
er em behoorlijk of onbehoorlijk gebruik vm wcr dt genaakt. Dit kan 
men echter niet in een Werkprogram opnemen. De willekeur hangt af van 
de instructies, die de Inspecteurs. krijgen. Ook dat ligt in het menselijl 
vlak en kan men moeilijk in een Werkprogram zetten. Wat wij er· wel in 
hebben, is, dat de rechtspraak voor ~e belastingen beter moet worden 
en er een betere formele bescherming moet komen. Er zijn Raden van . 
Beroep, de Hoge Raad is er, de rechtszekerheid is gewaarborgd. Wat niet 
gewaarborgd is, is de kwestie van de voorlopige aanslagen! maar men kan 
niet in een Werkprogram zetten, dat men geen te hoge voor opige aan... · 
slagen nag opleggen. Viij moeten wel in ons program zetten ~en zo goed 



mogelijlee rechtsbescherming. Verder kunnen wij niet gaan zonder te 
vervallen in iets; dat naar sprekers gevoelen·een te sterk reclame" 
r.àrakter zou krl jgen. 

Besloten wordt conform het advies. van de Partijraad. 
10. De Afdeling Bloemendaal kan zich verenigen met bet advies van de 
Partijraad het door haar ingediende punt niet afzonderlijk in het 
Werkprogram op te nemen. 
71. De Afdeling Zwijndrecht legt zich neer bij het advies van de 
Partijraad, zodat punt 5 ~~et wordt aangevuld. 
72. De Afdeling Bloemendaal gaat accoord met het advies van de Partijraad 

·het woordje "wettelijke" te handhaven in punt 7. 
73. Besloten wordt conform het advies van de Partijraad punt 10 te 
handhaven. 
74. De Afdeling Rotterdam kan zich verenigen met het advies van de 
Partijraad om punt 11 te handhaven. 
75. Besloten wordt conform het advies van de Partijraad het amendement 
van de Afdeling Amsterdam over te nemen, zodat de eerste alinea van 
punt J2 wordt gelezen als: Overheidsbedrijven onthouden zich in het 
algemeen van elke commerciële activiteit buiten het ~errein, waarop 
haar monopolistische positie in overeenstemming met het algemeen belang 
gegrond iso 
76. De Afdeling Arnhem gaat accoord met het advies van de Faxtijraad 
zodat de door deze afdeling voorgestelde woorden "en zoveel mogelijkA 
niet in punt 12 worden ingelast. 
77. Besloten wordt conform het advies van de Partijraad het ingediende 
amendement van de Afdeling Amsterdam niet over te_nemen. 
78 en 79. Besloten wordt conform het advies van de Partijr~ad punt 5 
als volgt te lezen: "De kleine boer, die in zijn bedrijf een.volledige 
dagtacl.k vindt, moet verzekerd zijn van een bestaansmogeli.jkheid", een 
en ander naar aanleiding van ingediende opmerkingen door de·Afdelingen 
Bloemendaal en Voorburg. 
BO. Mej. Toxopeus Pott (Delfzijl) is van oordeel, dat in de ruilver• 
kaveling een gevaar voor socialisatie ligt. Wanneer ruilverkaveling 
plaats vindt, zoals het behoort te gaan nl. dat de mnsen het onderling 
regelen, kan dit goed zijn, maar wanneer de staat ruilverkaveling gaat. 
aanmoedigen worden de kosten hoog en kunnen de boeren niet meer betalen. 
De Staat is dan zo vriendelijk gedurende 30 jaren een voorschot te 
geven, onder de nodige zekerheid voor 2ichzelf, maar dit houdt in, 
dat de Staat zekere rechten krijgt op de grond. Minister ManSholt 
heeft eens gezegd, dat hij als de dood is voor geruisloze socialisatie 
van de grond. Spreekster acht het noodzrue lijk deze materie met be
hoedzaamheid te behandelen. 1anneer men een punt zou zetten achter 
"bedrijf", kan men zich nog nader beraden over de te bezigen middelen 
en te volgen methoden. 

De Voorzá. tter deelt. mede, dat de ruilverkaveling niets met 
socialisatie te maken heeft. De kwestie van de ruilverkaveling was al 
ter sprake gekomen voor er van en~ge invloed van de socialisten in 
de landbouwpolitiek sprake was. In 1907 heeft men onder Liberaal bewind 
de tienden afgeschaft en in 1923 heeft mèn hetzelfde gedaan met de 
jachtrechten. Niemand is ooit op het idee gekomen, dat dit ook maar 
iets zou hebben van socialisatie. Ruilverkaveling is een groot belang 
voor de landbouw en wanneer daarvoor geld wordt voorgeschoten en de 
boeren betalen dat terug, heeft dat niets met socialisatie te maken. 
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Mej. Pott vindt het heel iets anders of iets onder een Liberaal bewb 
gebeurt dan onder een bewind met een socialistische inslag. 

De Voorzitter betoogt nogmaals, dat de mensen hun volle rechten 
op de grond behouden en dat het veel meer een versterking van het parti• 
culiere eigendomsDacht is, dan omgekeerde 

Besloten wordt conform-het advies van de Partijraad het amendement 
van de Afdeling Delfzijl niet over te nemen. 
81. Overgenomen wordt het advies van ~e Partijraad om in punt 7 in 
plaats van het woord "kleinere" te ~azen "te kleine". · 
82. Mej.Mr.Toxopeus Pott (Delfzijl) vraagt, waarom de huren wel verhoogd 
worden en de JBChten niet. Deze behoren volgens haar in hetze]f' de v:b k 
te liggen. Hoge pachtprijzen komen de landbouw en dus het algemeen 
belang, ten goede. De boeren blijven nu tot hun BOste jaar op hun 
boerderi_jen, omdat zij anders geen bestaansmogelijkheid hebben. Tal van 
jonge boeren kunnen daardoor niet aan de slag komen. Vooral gezien . 
de punten over de huren en de lone.n lijkt het spreekster logisch, dat . 
de pachtprijzen ook omhoog gaan. 

De Voorzitter merkt op, dat alles wat Mej. Pott gezegd heeft 
in het punt van het ~rogram ligt opgaioten. Het beginsel is ergred in 
verwerkt en is een goed .Liberaal beginsel, waarmede Mej.Pott haar d03l 
volkomen bereikt. 

Besloten wordt conform het advies van de Partijraad het amendement 
van de Afdeling Delfzijl niet over te nemen. 
83. De heer Ir.A.v.d.Heyden (Rotterdam) acht het advies van de Partij
raad zeer summier en vraagt nadere toelichting. 

De Voorzitter deelt mede, dat de bedoeling van het betref~ende 
punt in het Vlerkprogram is, dat de ondernemers elkaar niet op zodanige 
wijze beconcurreren, dat Nederland daardoor op de buitenlands~ markt 
een slechtere prijs voor zijn produoten krijgt, dan er anders voor gemaak· 
zou kunnen worden. · 

Besloten wordt conform het advies van de Fartijraad. 
84. De Afdeling Bloemendaal kan zich verenigen met het advies van de 
Partijraad tot handhaving van de voorgestelde redactie. 
85. Besloten wordt naar aanleiding van het advies van de Partijraad als 
punt 15 op te nemen: "Bevordering van het land- en tuinboUYlonderwi js". 
86. De Afdeling Zwijndrecht gaat accoord met het advies van de Partijraad 
zodat wordt besloten de door deze Afdeling voorgestelde aanvulling 
niet over te nemen. · 
87 en as. Besloten wordt conform het advies van de Partijraad naar aan
leiding van de door de afdelingen Zwijndrecht en Voorburg ingediende 
opmerkingen punt 12 te latm vervallen. 

· 89. De heer Dr.W.G.J. ten Pas (Heemstede) heeft een aanmerking op de 
redactie van het nieuwe punt 12. Hij zou een kleine technische verbeterin 
willen aanbrengen, waardoor de redactie zou komen te luiden: 
"Gestreefd worde naar een ouderdomsvoorziening, die met behoud van een 
stelsel Val verzekering, alle economisch zwakken op 65-jarige leeftijd 
een redelijm rente verzekert. Daarbj.j worde geen aftrek van uit anderen 
hoofde verkregen inkomsten toegepast, terwijl aan een omslagstelsel de 
voorkeur gegeven wordt boven een stelsel van kapitaaldekking". 

Aldus wordt besloten. 



90. Mej. Toxopeus Pott betoogt, dat toen de kinderbijslag
regeling indertijd in de Kamer werd behandeld als·noodregeling, 
de heer Kor'tiia ls gezegd heeft, dat er uitgegaan moest worden 
van de stelling: loo9,naar.pres~atie en niet naar behoefte. De 
fractie heeft toen voor gestemd,. daar het een noodregeling be
trof. Sindsdien heeft men tweemaal een correctie van de lonen ge
had. Nu moet deze noodregeling worden opgeheven. Er is een zeer 
grote onbdllijkheid- in, dat een slampamper met een groot gezin mem 
verdient, dan ienand met een klein gezi. n. Tegen de Jan Salie geest, 
die door deze politiek wordt aangekweekt, moeten wij opkomen. 

De Voorzitter kan veel onderschrijven van hetgeen Mej. 
Toxopeus Pott heeft betoogd, maar wij moeten oppassen, dat ~ j het 
sentiment niet. alt e veel laten spreken. Voorop moet staan, dat 
de beloning moet zijn naar Jmstatie. Niettemin kunnen er omstandig· 
heden zijn, waardoor men een zeker element, dat men in principe 
niet wil, in de loonregeling moet neerleggen. Wij doen verstandig 
ons daarover in het program niet uit te spreken in de vorm, dat 
deze regeling ten spoedigste opgeheven moet worden. Ook al vindt 
men die regeling in haar tegenwoordige vorm onjuist, is het niet 
mogelijk haar direct op te heffen. De afdeling Delfzijl kan ervan 
verzekerd zijn, dat de gevoelens, die in deze afdeling heersen,: 
ook onze gevoelens zijn. Laat U ons de gelegenheid om met beleid 
in deze politiek te opereren. Vl.ij geven U de verzekering, dat wij 
naar' onze beginselen zullen handelen. 

Mej. Toxopeus Pott is dankbaar voor de verklaring van de 
Voorzitter en legt zich bij het advies van de Partijraad neer. 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. 

De Voorzitter deelt mede, dat de Commissie heeft voorgesteld 
de anendementen van de Afdeling Amsterdan over te nemen.· Aldus · 
wordt besloten. 
98. Mej. To:xo peus Pott begrijpt niet, waarom de l?arti jraad 
bezv1aar heeft tegen de door de Afdeling Delfzijl-ingediende 
amendementen. Spreekster acht het een groot gevaar voor de 
volksgezondheid, dat de P.T.T. voor verspreiding van reclame 
voor allerlei soorten geneesmiddelen zorgdraagt. Hiertegen moet 
stelling worden genomen. 

Als tweede punt brengt Mej. Toxopeus Pott naar voren, dat 
artsen, gediplomeerd aan een Nederlandse universiteit, die opvat
tingen huldigen, afWijkende van die der officiële geneeskunde, 
niet op gelijke voet behandeld worden als hun ~ollega•s. Spreekst~ 
acht het niet juist, dat dergelijke mensen nooit een leerstoel · 
kunnen krijgen. Zij zal het op prijs stellen, wanneer deze aange
legenheid door onze mensen ter sprake wordt gebracht. 

De Voorzitter adviseert het eerstgenoemde punt niet op te 
nemen. Dit zou slechts een uitbreiding van de Overheidsbemoeiing 
tengevolge hebben. 

Het tweede punt is van zodanig wetenschappelijke aard, dat -
wij ons daar als vergadering niet over kunnen uitspreken. Spreker 
stelt voor ook di-t puntniet op te nemen. · 

Aldus wordt besloten. · 
99. en 100. De Voorzitter merkt op, dat over de kinderbijslag 
reeds uitvoerig is gesproken. Wij hebben een sfeer van vertrouwen 
gekregen op de grondslag van het· beginsel van de Partij. De ver
gadering heeft haar instemming hiermede reeds betuigd. 

Besloten wordt dus de amendementen van de afdelingen Zwijn
drecht en Voorburg niet over te nemen. 
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lOlo De afdeling Delfzijl legt. zich neer bij het advies van de 
:Partijraad het amendement van deze afdeling niet aan ·te nemen. 
~02. De Afdeling Zwijndrecht gaat accoord met het advies van de 
Partijraad om de door haar gewenste. invoeging niet op te nemen. 
103. De Afdeling Bloemendaal kan zich verenigen met het advies van 
de Partijraad punt 3 o~veranderd te handhaven. 
104. De Afdeling Delfzijl gaat accoord met het advies van de Partij
raad. 
105. De· Afdeling Bloemendaal kan zich verenigen met het advies vm 
de Partijraad. 
106. De heer Ir.A. v.d. Heyden (Rotterdam) vraagt, hoe het Hoof~
sfuü!r- zich de maatregelen voorstelt, die verbetering van de orga
nisatie op de bouwwerken bevorderen. ~Yordt hier bedo·eld woningbouw 
of botwmerken in het algemeen? Als het eerste begrip bedoeld wordt, 
is spreker het hiermede eens.Als bedoeld worden bo~~erken in het 
algemeen, lijkt het spreker onmogelijk om maatregelen te treffen. 

De Voorzitter acht dit een moeilijke materie en stelt voor 
de redactie te handhaven. Wanneer de u·itvoering onmogelijk is, zal 
dat wel blijken. 

Prof. Molenaar acht het niet juist, iets op te nemen, dat 
niet wordt begrepen. 

De Secretaris· merkt op, dat de commissie dit punt in het Werk
program heeft opgenomen, omdat men meende, dat daar de slechte 
organisatie veel tijd verloren gaat en daardoor de bouw duurder 
uitkomt dan strikt noodzakelijk is. 

De heer M.c. van Keule( 1s-Gravenhage) stelt voor het punt te 
wijzigen in: Bevorderd wordt, dat het tempo van de bouwwerken ro rdt 
versneld. 

Daar geender commissieleden aanwezig is om het punt toe te 
lichten, stelt de voorzitter voor dit punt te schrappen; Aldus wordt 
besloten. · 
107. De Afdeling Arnhem kan zich verenigen met het advies van de 
Partijread om de door haar voorbestelde toevoeging niet in het 
W~rkprogram op te nemen. 
108. Besloten wordt conform het advies van de Partijraad naar aan
leiding van een door de Afd. Bloemendaal ingediende opmerking 
:punt 13 te schrappen. 

' 
109. De Afdeling Arnhem gaat accoord met hetadvies van. de Partijraat 
de door haar ingediende toevoeging niet in het W@rkprogram op te nemf 
110. De Afdeling Delfzijl legt zich neer bij het advies van de 
Partijraad, waardoor de door haar ingediende opmerking niet in het 
Werkprogram wordt overgenomen. 

P, 

De Voorzitter deelt mede, dat thans nog.behandeld moet worden 
het amendement van d.e Afdeling Delfzijl no. 3 4 betreffende de 
kWestie van scheiding van tafel en bed. 

:Mejuffrouw Toxopeus Pott heeft hiervoor de volgende redactie 
opgesteld: Indien tussen echtgenoten scheiding van tafel en bed 
is uitgesproken, ieder hunner - zelfs de oorspronkelijke verweerder · 
na verloop van zekere tijd het rec:p.t heeft bij wijze van een eenvou
dige procedure ontbinding des huwelijks te verkrijgen. De oorspron
kelijk eisende partij zal baar eventuele aanspraken op alimentatie 
en/of pensioen, waartoe zij gerechtigd zou zijn ingeval van vÖÓr~ 
overlijden van de andere echtgenoot oehouden. . 
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Spreker merkt op, dat dit dus betekent, dat de Grondwet. 
gewijzigd moet worden. Het punt geeft naar sprekers mening 
grote moeilijkheden, maar indien de Partij dit wenst, leggen. 
wij ons er bij neer. 

Doorstemming blijkt, dat de grote meerderheid der ver
gadering voor het amendement van Mej. Toxopeus Pott is, waardoor 
dit amendement dus is aangenomen. 

Voorts moet nog behandeld worden de kwestie van de loon
derving, amendementen No.35 en 36 van de afdelingen Bloemendaal 
en Naarden-Huizen. 

De Voorzitter stelt voor dit punt ongewijzigd te laten. 
Daar er geen meerderheid voor deze amendementen is, wordt 

besloten het punt ongewijzigd te handhaven. 
Hiermede is de puntsgew:l jze behandeling van het Vlerkprogram 

· geëindigd. 
Aangezien niemand stemming wenst over het Werkprogram in 

zijn geheel, constateert de Voorzitter, dat dit dus zonder 
hoofdelijke stemming is aangenomen en brengt dank aan allen, die 
aan deze arbeid hebben deelgenomen. 

· Aan de orde is punt 15 van de Agenda: Benoeming van vier 
leden van het Hoofdbestûur. 

De Stembiljetten worden ingevuld en ingeleverd. 

De heer V.Sabbe, voorzitter van het Liberaal Vlaams 
Verbond wil thans gaarne enkele woorden spreken. De Belgische 
afgevaardigden zouden deze vergadering niet willen verlaten 
zonder aan het Hoofdbestuur, aan de Voorzitter en aan allen, 
die voor de Belgen het verblijf aangenaam hebben ge~akt, .de 
meest hartelijke dank te betuigen. Enige tijd geledenhebben 
de Belgische en Vlaamse Liberalen het genoegen gehad een paar 
gedelegeerden van de Partij te ontmoeten, nl. de heren Vonk 
en Rutgers. Zij hadden niet gedacht, dat zij zo spoedig gelegen
heid zouden krijgen een bezoek aan Nederland te brengen. Het 
was een buitengewone verrassing, toen de uitnodiging daartoe 
zo spoedig kwam. Deze gelegenheid was voor spreker~ijzonder 
aangenaam, omdat het een familietraditie is met de Nederlandse 
buren in een zo nauw mogelijke verwantschap te leven. Spreker's 
grootvader, J. Sabbe, werd nl. bij het organiseren van Vlaamse 
congressen in de ontvoogdingsstrijd omstreeks de jaren 1880-1890 
krachtig door Noord-Nederlanders gesteund. Het is een•Nederland
se uitgeverij geweest, die het boek van sprekers oom, Maurits 
Sabbe, "De Philosoof van het Sasbuis" heeft gepubliceerd. 
Guido Gazelle en Stijn Streuvels worden ook in Noord-Nederland 
zeer gewaardeerd. Er zijn dus vele aanrakingspunten en wij 
strijden op hetzelfde plan, in een numeriek misschien kleine 
Partij, maar in een Partij, die groot is door haar persoonlijk
heden. Wanneer men dan spreekt van Europese samenwerking, van 
Europese eenheid, dan hebben wij het besef, dat de Belgisch
Nederlandse samenwerking daar de heeksteen van moet wordeu. 
Wanneer de samenwerking tussen alle Europese volkeren bewerk
stelligd is, zouden dan de landen, die reeds met elka·ar hebben 
samengeleefd en die mveel be~angengemeenschappen hebben, er 
niet in kunnen slagen die samenwerking tot · een werkelijke 
verwezenlijking te brengen in de vorm van de Benelux, waarvan 
zoveel gewag wordt gemaakt, maar die riog niet diep genoeg in de 
harten van onze beide volkeren is doorgedrongen? Op dit ogenblik 
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z.ijn er te veel contacten tussen belangengroepen afzonderlijk 
en ieder bespreekt de zaak op zijn terrein in zeer eng kader, maar 
wat Wij zouden wensen is een verruiming van de zaak. De leiders 
van onze beide landen moeten tot het hart vm. hun vo~k spreken 
om hun duidelijk te maken wat de" Benelux dient te zijn. De libera1e 
partijen moeten het voorbeeld geven. Wij hebben de verhandelingen 
op de algemene vergadering bijgewoond· en spreker kan de vergaderin@ 
de verzekering geven, dat dit voor de Belgen een.les is geweest, 
waarvan zij de vruchten zullen weten te plukken. Wij hebben gezien, 
hoe gij in moeilijke omstandigheden een omvangrijke taak moet 
vervullen, hoe de Voorzitter deze vergadering heeft weten te leidel 
op een wijze, waarvoor wij de meeste lof' kunnen uitspreken en wij 
vragen ons af, hoe wij in België er in zouden slagm een dergelijke 
taak af te werken met minder oppositie. Het concept-Werkprogram 
was voor ons eveneens een vruchtbare leidraad, waarvan zekere 
punten weliswaar in België reeds verwezenlijkt zi'jn, maar andere 
p"l;mten zullen wij bij onze terugkeer in België zeer zeker aan 
onze partijgenoten voorleggen. Vrijdagavond had spreker de ge
legenheid met enkele van de Nederlandse partijgenoten over enige 
van die punten te spreken en wederzijdse gedachten te tre tsen aan. 
hetgeen hier was g~beurd. Spreker kan de vergadering de verzekerine 
geven, dat niets leerzamer j_s dan dat, omdat wij rijker aan 
ideeën terugkeren in ons land. Spreker zegt, dat zij, die 
hier·geweest zijn, een volgend keer met de meeste spoed en de 
.meeste ijver weer van de uitnodiging gebruik zullen maken. Spreker 
eindigt met de beste wensen uit te spreken voor de Nederlandse 
Partij voor al haar werkzaamheden en voor haar voorUitgang (applam 

De Voorzitter zegt er van verzekerd te zijn, dat deze morgen
vergadering geen voortreffelijker slot had kunnen hebben dan de 
rede van onze Belgische vriend Sabbe. Spreker wil hieraan niets · 
toevoegen dan een woord van zeer, zeer hartelijke dank. 

.. Hierna schorst de voorzitter de vergadering om de ·aanwezigen 
in de gelegenheid te s1al.len de 1 unch te gebruiken. 

Te 2.15 uur heropent de Voorzitter de vergadering. 
Aan de arde is Eunt 16 van de Agenda: Bespreking van het be

leid van de Kamerfracties. . 
De heer A.Meijer (Zeist) kan zich verenigen met de actie, 

welke tot het aftreden van het Kabinet heeft geleid. Onze 
Kamerfractie steunde echter niet de derde macht, maar brak deze 
af. Het zal moeilijk zijn om die derde macht te herstellen, nadat 
de A.R. partij door ons in de steek is gelaten. Men heeft de 
A.R. gezegd, dat zij niet haar beste mensen zou mogen geven, deze 
mochten nl. niet parlementair opgewassen zijn tegen Drees en 
Lieftinck. Onder dat juk is onze fractie ook doorgegaan·. Diezelfde 
Drees, die hier de lakens uitdeelde, heeft bij de aanvang van de 
crisis een hatelijke rede tegen de Voorzitter van onze Partij 
gehouden, die kant noch wal raakte. Alleen al het houden van die 
rede had oorzaak moeten zijn, dat men onder geen beding voor Drees 
uit de weg ging. Spreker weet, dat de heer Stikker een groot ~n 
is als :Minister van Buitenlandse Zaken, maar hij vraagt zich af, 
of ons land alleen beheerst en vertegenwoordigd kan worden op 
Buitenlandse Zaken door de heer Stikker. Hebben wij dat offer, 
deze plaats, niet te duur gekocht? Men moet niet proberen de 
zaak onder de dekmantel te houden. Wanneer er conflicten ontstaa~ 
moet het de Liberale fractie zijn, die openlijk de conflicten 
bespreekt en daaruit conclusies trekt en desnoods de Minister 
van Buitenlandse Zaken, hoe goed hij ook is, opoffert. Dat is de 



enige manier om werkelijk karakter te tÇ>nen. Spreker vindt, dat 
de A.R.partij toch een zekere karaktervastheid toont. Dat brengt 
hun Calvinisme mee. Spreker is niet vóór de A.R. - daarvoor heeft 
hij hen te goed leren kennen in de Kamer. Wanneer wij met hen 
in de derde macht k~en samenwerken, hoopt spreker, dat onze 
:fractie iets zal overnemen van dat karakt·ervaste. Zij hee:t't dat 
nodig. Dan komt de kwestie van het landsbelang. De Voorzitter 
heeft gezegd, dat het landsbelang medebrengt, dat wij niet te ver 
kunnen gaan. Spreker is het er mede eens, dat wij het partijbelang 
niet voorop moeten stellen, maar het landsbelang, maar hij vraagt 

· zich af, of het geen landsbelang .is, dat wij ëen grote Liberale 
partij hebben. Een deel van de oppositie is in de Indonesische 
tijd weggelopen uit de Partij. Dat zal men van spreker nooit horen. 
Wij dienen door te vechten en in de Partij te blijven, een eenheid 
behoudend en eerlijk onze mening zeggend. Het spijt spreker, dat 
hij het met het laatstgevoerde beleid van de fractie inzake de 
samenstelling van het nieuwe Kabinet niet eens kan zijn. Wij 
hadden moeten weigeren. 

De heer Th.J.C.A. Boele ('s-Gravenhage) sprekend voor zichzelf 
en niet voor een afdeling, zegt .al enige tijd met een zeer moei
lijk probleem rond te lopen, dat hij niet kan oplossen. Spreker 
vraagt zich af, of iemand, die gedurende drie jaar in een 
Ministerie heeft gezeten, in een Kabinet Drees, waarin hij 
volkomen de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, nu de 
meest gewenste exponent is van onze liberale beginselen in. een 
nieuwe Regering. Spreker vraagt niet om een oplossing van dit 
vraagstuk, want hij begrijpt de moeilijke positie, waarin de Partij 
is, maar hij zou een beroep op de vergadering willen doen, dat, 
wanneer deze kwestie eens ter sprake komt, zijn stelling gehand-: 
haafd wordt, dat een vierkant geen cirkel kan zijn. 

Een tweede punt is, dat de Kamerfractie een afzonderlijke 
mening moet hebben ten opzichte van de Partij, maár ook de 
Partij moet vrij zijn van de KamerfBactie en het is ~erhaalde
lijk gebeurd, dat de Partij geen oordeel heeft, maar achter de 
Kamerfractie aanloopt. Spreker vreest, dat dit zo zal blijven, 
zolang het voorzitterschap van partij en Tweede Kamerfractie 
door dezelfde persoon worden bekleed. 

De heer Mr.G.J. van Herden ('s-Gravenhage) deelt mede, dat 
bij de behandeling in de Tweede Kamer van de Nota over de loon
en prijspolitiek door verschillende sprekers de benarde positie 
ter sprake is gebracht val de gepensionneerden. In de ·motie 
StapelkampfBeernink werd aangedrongen om voor de gepensionneerde 
ambtenaren gelijke maatregelen te treffen als voor de nog niet. 
gepensionneerden. Deze motie heeft de instemming verworven van 
onze fractie. De wet tot toekenning van een bijzondere toeslag 
op de pensioenen heeft niet de instemming gehad van de Tweede en 
Eerste Kamer. De vorige Minister van Binnenlandse Zaken heeft 
zich gehaast een nieuVl ontwerp aan te kondigen, waarin een 
verhoging in uitzicht werd gesteld, maar weer in dezelfde vorm 
als dat, waarin de bijzondere toeslag in December werd bepaald, 
dus aan alle gepensionneerden, ongeacht de grootte van het 
pensioen eenzelfde bedxag aS1 toeslag. Dit is het punt, waarop 
de Afd. Den Haag de aandacht wilde vestigen, om te trachten niet 
die norm als maatstaf te nemen, maar naar evenredigheid van de 
grootte van het pensioen de toeslag te doen bepalen. 

Wat de Indische pensioenen betreft, bekend is nu de inhoud 
van het wetsontwerp toekenning tijdelijke bijslag op bepaalde 
Indonesische pensioenen. Deze bijslag komt neer op een maximum 
van f.65.-. Deze bijslag kan volgens het wetsontwerp alleen worden 



toegekend aan hen, die geen bijverdiensten hebb·en. Dit zou dus betekenen, 
dat alleen diegenen met een hoger pensioen voor deze bijslag in aanmerking 
zouden komen, want zij met een klein pe~sioen zien ~eh genoodzaakt 
zich een bijverdienste te verwerven. Het wetsontwerp streeftin dit 
opzicht haar doel voorbij. 

Een tweede bezwaar v~n dit wetsontwerp is, dat het niet bedoeld 
schijnt te zijn voor weduwen en wezen. Zij worden nl. in dit wetsontwerp 
niet genoemd. 

Ook over de uitbetaling van achterstallige pensioenen uit Indonesië 
valt veel te zeggen. Tot Februari 1950 zijn ongeveer 1200 van de 2200 
aanvragen in behandeling genomen. In uraart 1950 werden in Indonesië de 
monetaire maa~gelen afgekonàigd met als ·gevolg, dat de nog af te ~kkelen 
gevallen van ongeveer 1000 gepensionneerden, wier aanvragen buiten hun 
schuld niet tijdig waren afgewikkeld, tot 1/3 werden verminderd. 

In ditzelfde verband kunnen ook genoemd worden de kleine spaarders, 
die terugkomend in hun vaderland, hun geld door de monetaire maatregelen 
tot een klein bedrag zagen gereduceerd. 

Het is bekend, dat de Nederlandse Regering er w~inig voor gevoelt 
de garantie uit te strekken tot de pensioenen van vóór de oorlog. 
De Afd. Den Haag is van mening, dat het de zuivere conseQuentie van de 
souvereiniteitsoverdracht is, dat de betaling van deze pensioenen 
geheel geschiedt zoals vóór de monetaire maatregelen het geval was. 
De Afdeling Den Haag is de mening toegedaan, dat het zowel uit privaat" 
als volkenrechtelijk oogpunt niet houdbaar is, dat de Regering haar be
williging verleent, dat· Indonesië op deze wijze de gepensionneerden 
te kort doet, want als wij de overeenkomst van de R.T .c. goed \lezen, 
concluderen wij, dat Indonesië zich verplicht deze na te komen. 

Spreker overhandigt een nota, waarin de grieven uitvoerig worden 
toegelicht • 

. De heer Mr.F.G. van Dijk ('s-Gravenhage) stelt de vraag, hoe de 
fractie staat tegenover de practijk, die in de laatste jaren ip gegroeid, 
dat velen van onze lli:lmerleden talkenmale worden belast met opdrachten 
in buitenlandse delegaties. Het bezwaar gaat niet tegen· het feit, dat 
v.v.D.-Kamer~den er zich mede bemoeien. De vraag is, of het past in ons 
staatsbestel, dat Kamerleden telkenmale in dergelijke functies optreden. 
~T is een verschil tussen de Overheid, de uitvoerende macht en de wet~ 
gevende macht, het parlement en de regering. Spreker vraagt zich af, of, 
indien een dergelijke delegatie wordt samengesteld, de verhouding daa 
nog is, zoals zij moet zijn tussen Regering en Kamer. 

Vervolgens wijst spreker op het interview, dat heeft plaats gehad 
met Minister s 1 Jacob om de pers gelegenheid te geven vragen te stellen. 
Op een vraag, hoe de 1tinister er over dacht, dat de Ambonese militairen 
naar Holland komen, heeft de ~tinister te kepnen gegeven, dat deze mili
tairen t.z.t. naar Indonesië terugmoeten. Dit lijkt spreker weinig in 
overeenstemming met de positie, die deze mensen hebben bekleed en de 
trouw, die zij hebben betoond aan het Nederlands gezag. Als spreker dan 
leest, dat door & legerpredikant is gezegd, dat het de Alnbonnezen 
met veel geduld zal duidelijk moeten worden gemaàkt, dat het element 
Nederland is vervallen, vraagt spreker zl. eh af, waar V'á j heen gaan. Is er 
geen aanleiding op dit punt nog eens terug te komen? 

Spreker zou thans nog gaarne e.nkele vragen stellen naar aanleiding 
van de rede van de Voorzitter. Het is voor de Afdeling (s-Gravenbage 
niet gemakkelijk geweest, het standpunt van de fractie ten aanzien van 
Indonesië te aanvaarden. Desondanks ging er een zucht van verlichting 
op, toen·iets bekend werd over de houding van onze fractie ten aanzien 
van Nieuw Guinea. De Voorzitter heeft gisteravond gesproken over een 
krachtig Kabinet. De vraag is nu: wat is de basis van het Kabinet in 
de Kamer? Dan volgt de vraag over de bekwaamheid van de personen. Wij 
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zien in dit Kabinet 2 leden van de C.H.u., 1 V.V.D.er, 1 ~rtijloze . 
naast een sterke groep van de P.v.d.A. en van de K.V.P. Van deze drie 
politiek aangaslotenen zi.. jn er twee, d~e weliswaar lid zijn vm de 
C.H.u., maar die in feite zich nimmer met de politiek hebben bemoeid. De 
vierde man, die zich noemt exponent van de derde macht, mist iedere 
politieke scholing. De ene man van de V.V.D. heeft wel politieke 
scholing, maar moet door da aard van zijn portefeuille veel in het 
bui tenland vertoeven. Spreker vraagt, welke garanties er zullen zijn, . 
dat het program dat thans is aanvaardt wordt uitgevoerd. Het program is 
niet de grote strijd geweest, maar wel de personen, die het program 
zouden uitvoeren. De zakelijke inhoud van het program vormt een zesde 
winstpunt voor de v.v.D., maar hoe zal het worden uitgevoerd? Zouden 
de gehandhaafde l.ü.nisters uit het conflict iets geleerd hebben? Het 
Vrije Volk en het Parool doen het voorkomen, alsof de C.H.U. en de 
v.v.D. nu verplicht zijn meer steun in het parlement te geven. In hoe-. 
verre staan onze fracties vrij? 

De Voorzitter maakt thans de uitslag van de verkiezing van vier 
leden voor het Hoofdbestuur bekend. 
Uitgebracht 190 stemmen. Ongeldig 4. Geldige stemmen 186. Meerderheid 940 
Uitgebracht werden op 
R.Th.J. le Gavelier 
Mevr.S.A.Th. Goudswaard-Knip• 

scheer 
Prof.Dr.E.H. s'Jacob 
H.M.Koornneef 
J.c.J.l'IIens 
P.Merlcelijn 
LoSpaanderman 
Ir.P.C.Tirion 

183 stemmen 

184 
182 

6 
31 
l2 

110 
36 
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Al~ aftredende leden zijn dus herkozen nl.: 
R.Th.J. le Gavelier 
Mevr.S.A.Th. Goudswaard-Knipscheer 
Prof.Dr.E.H. s 1Jacob 
L.Spaanderrran. . 

De Voorzitter wenst de herkozenen en het Hoofdbestuur geluk met deze 
herbenoeming. Spreker heeft met deze vier leden steeds op de voortreffe
lijkste wijze samengewerkt en is er van overtuigd, dat dit opnieuw het 
geval zal zijn. 

De heer JIIr.H.J.H.Janssen (•s-Gravenhage) brengt namens de· afdeling 
rs-Grevenhage het vraagstuk van het sluitend maken van de begroting ter 
sprake. Bij de laatste algemene beschouwingen in de Tweede Kamer over 
de Rijksbegroting heeft onze fractievoorzitter gezegd, dat niet het 
parlement, doch de Regering de leiding moest nemen bij het sluitend maken 
van de begroting, aangezien de regering nu eenmaal het Regeringsbelàid 
heeft te voeren. Daarnaast heeft de fractievoorzit~er speciaal gewezen 
op de taak van de Minister van Financiën om de koorden van de beurs 

·strak te houden. Afgezien van het feit 1 dat dit laatste meer een kwestie 
is van toezien op do juiste besteding van de eenmaal toegestanà geldm, 
meent de Afd. Den Haag, rlat de eigenlijke bezuiniging niet alleen kan 
komen van de Regering. Het moge staatsrechtelijk nog ro juist zijn de 
Regering met het Regeringsbeleid te belasten, hier liggen, zeker in 
tijden als de huidige, ook taken voor de fracties in het Parlement. Niet 
alleen het afremmen van nieuwe uitgaven is nodig, maar bovenal het 
verminderen van de reeds bestaande uitgaven. De Kamer heeft het recht 
van amendement en zij kan tot het schrappen van begrotingsposten over• 
gam, ook al zijn die posten er al jaren geweest en ook al zijn zij 
op zichzelf beschouwd wel nuttig. 
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De Afdeling 1 s-Gravenhage is van mening, dat hier een· positieve 

taak ligt voor de fracties. Men weze hier niet te passief. 

De heer J.K.Fredrikze (Arnhem) zal zich met zijn opmerkingen oveJ;" 
het gevoerde beleid bepalen tot de grote lijn. Vast staat, dat ook 
onze Kamerfracties steeds grote bezwaren hadden tegen het beleid van 
het Kabinet Drees/van Schai~k. In de practische politiek most men zich 
dan natuurlijk enerzijds afvragen, hoe deze bezwaren naar voren gebracht 
kunnen worden, zodat ze nuttig effect sorteren, anderzijds zal men zich 
steeds afvragen, of men in het Kabinet als geheel vertrouwen zal kunnen 
blijvm stellen. Zo niet, dan zal· dit ook duidelijk uitgesproken meeten 
worden. De grote lijn, welke onze Tweede Kamerfractie uitgestippeld 
scheen te hebben, was het steunen van het Kabinet Draesfvan Schaik 
waar mogelijk tot de verkiezingen in 1952. Deze tactiek was naar 
sprekers mening in hoge mate het gevolg van de grote waardering, welke 
de fra.ctie had voor het werk van Minister Stikker. Steeds vroeg men 
zich af:: is deze of gene k>ïestie zo belangrijk, dat we ons vertrouwen 
in de gehele regering moeten opzeggen met als practisch gevolg een 
aftreden van Minister Stikker, doch met de mogelijkheid, dat niet. 
de gehele regering aftreedt en onze invloed' in het Kabinet dus wegvalt 
en ons land als geheel de Minister van Buitenlandse Zaken verliest. 
In Jm ua.ri van dit jaar heeft de Tweede Kamerfractie tenslotte gemeend 
zich uitdrukkelijk en duidelijk tegen het beleid van de Regering in 
haar geheel te moeten uitspreken, daarbij met vrij grote zekerheid weten 
de, dat dit een Kabinetscrisis ten gevolge zou hebben. Spreker zou 
de Kamsr.fractie nu willen vragen, waarom zij dit standpunt niet reeds 
veel eerder heeft ingenomen. Verder zou spreker willen vragen, waarom 

· de fractie bij het stellen van de motie tegen Minister van :Maarseveen 
in Mei 1950, uitdrukkelijk heeft gesteld, dat de motie niet tegen de 
gehele regering gericht was, terwijl zij toch kon veronderstellen" dat, 
wanneer dit wel het geval was, op dezelfde wijze als dit thans geschied 
is een kabinetscrisis zou zijn ontstaan, die ons van een regering 
verlost zou hebben, die ook toen al krachteloos gebleken was., terwijl 
het tijdstip ongetwijfeld gunstiger geweest zou zijn. Overduidelijk 
was toen reeds gebleken, dat de K. V .P. er voor bedankte ,~~:ille en samen 
met de P.v.d.A. de verantwoordelijkheid te dragen. Naar sprekers 
mening heeft de Tweede Kamerfractie niet voldoende haar eigen verant
wocr delijkheid in het oog gehouden tegenover de eigen verantwoordelijk
heid van de regering en de eigen verantwoordelijkheid daarbinnen van 
Minister Stikker. Onze fractie bleef een regering steunen, die na 
de souvereiniteitsoverdracht de regering van de R.I.S. nededeelde, dat: 
"voorlopig een Ministerie voor Uniezaken in het leven geroepen werd · 
als .. speciale consideratie voor Minister van Maarseveen wegens zijn 
buitengewone verdiensten in de oplossing van het c ontliet tus'sen Neder-
land ·en Indonesië." · 

Spreker had· gehoopt, d.at de :fractie thans weer tot haar principiële 
standpunt van vóór 1948 zou terugkeren, doch trekt het in twijfel, nu· 
zij zi oh gebonden heeft am. de thans gevormde Regering. De heer Oud 
propageerde de Derde macht, doch spreker zou graag van hem vernemen, 
of van de zijde van de V.V.D. nu wel het uiterste is gedaan om die 
macht werkelijk als eenheid te laten optreden. Is het niet mogelijk 
geweest Óf de A.R. tot een iets soepeler houding te bewegen of als één 
macht aan de J:>.v.d.A. en de .1\..V.P- de eisen te stellen, die men redelijlt 
achtte, in plaats van zo snel te besluiten zonder de A.R. toch am. de 
Regering mede te werken. Evenals xrof. Romme de ~.v.d.A. onmisbaar 
acht, acht hij thans ook de medewerking van de v.v.D., c.H. en A.R. of 
enige daarvan, onmdsbaar. Te zamen hadden de drie delen van de Derde 
Macht dus een even sterke positie als de P.v.d.A. Deze positie is naar 
sprekers mening niet voldoende uitgebuit. Is dit wel het geval en wilde 
men het Minister Stikker ni~~t onmogelijk maken -toch zitting te nemen in 
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het nieuwe Kabinet, dan vraagt spreker zich af, of men dit dan niet 
op extra-parlementaire basis had kunnen doen. Nu vreest hij, dat we 
weer verkocht zijn aan de Rooms-Rode coalitie, hoewel er ongetwijfeld 
uit deze Kabinetscrisis ook nog wel enige verbetering tot stand zal komm • 

De heer M. Visser (Arnhem) wil gaarne iets zeggen over de wet 
materiele oorlogsschade, onder het motto: de som van alles is nul. Wij 
zijn nu, vijf jaar na de bevrijding, misschien voor een groot gedeelte 
vergeten, dat er zo iets geweest is als oorlogsschade. Aan die oorlogs
schade wordt practisch geen aandacht besteed en nu is er een aanvullende 
bijdrage voor bedrijfsschade in het leven geroepen, een politieke stunt 
van de ~.v.d.A. en de K.V.P., die hiermede de kleine ondernemingen hebben 
willen zoet houdm. W~:mneer men die aanvullend~ijdrage onder de loupe 
neemt, blijk~, dat er eigenlijk geen aanvullende bijdrage behoeft te wordeJ 

uitgekeerd. Het geheel is nl. in zeer vage bewoordingen gesteld (eEn 
aanvullende bijdrage zou kunnEn warden verleend, alleen indien daartoe een 
verzoek wordt gedaan), zodat men te allen tijde op alle mogelijke gronden 
het gehelè geval van zich kan afschuiven. Deze aanvullende bijdrage is zeez 

~, belangrijk, juist voor de kleine on:lernemers, Jiiaar deze komen daaraan niet 
toe, went zij wordt alleen verleend, indien nien tot herbesteding is over
gegaan, indien men dus alle verloren 6egane goederen weer heeft aange
schaft. Juist doordat de prijzen steeds hoger geworden zijn, was het voor 
velen niet mogelijk alles weer aan te schaffen. Deze aanschaffing wordt 
bekeken voor alle soorten machinerieën enz o en wanneer men alles heeft 
aangeschaft, komt men ... wanneer de nedige correcties zijn aangebracht, 
in aanmerking voor de aanvullende bijdrage. Deze correcties houden. in, 
dat er een afschrijving wordt toegepast. De in mindering gebrachte af
schrijvingen kunnen nog wel even aanhouden en wanneer in 10 jaar die goe• 
deren worden afgeschreven, is de conclusie, dat men geen rechten meer 
hoeft als men dit nog enige jaren kan rekken. Spreker wil dit onderdeà 
in de belangstelling van de fractie aanbevelen. 

· De heer B. Krijt (Diepenveen) betoogt, dat door de rede van de voor
zitter veel duidelijk is geworden wat tot nu toe in het duister lag. De 
voorzitter heeft het Nederlandse volk em grote dienst bewezen door de 
krachtige en duidelijke wijze, waarop hij de gedragslijn van de v.v.D. 
heeft verkondigd. Het is de heer Oud geweest, die de stoot tot de vorming 
van het nieuwe Kabinet gegeven heeft. Hij heeft weer opnieuw vertrouwen 
gesteld in de nieuwe regering, die inderdaad van een gans andere samen~ 
stelling is geworden. Er is bereikt, dat Minister van Maarseveen geen 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen meer is. Laten wij dat beseffen. Wij 
hadden misschien ook liever gezien, dat de A .R. in het nieuwe Ministerie 
was gekomen, maar dat schijnt onmogelijk te zijn. Spreker is van mening, 
dat de~nieuwe Regering voor onze partij zeer zeker niet voor 100% de 
regering is, die zij zou wensen, maar dat het verstandiger is toch een 
vinger in de pap te houden, door de heer Stikker in de Regering te laten 
en dan maar met een vier partijenstelsel. Wat zou men bereiken door in 
de oppositie te gaan? Spreker gelooft namens de Afd. Diepenveen te spr.eken 
wanneer hij de fractie en de voorzitter in het bijzonder hartelijk dank 
zegt voor het verrichte werk en hij spreekt de hoop uit, dat allen in de 
toekomst hetzelfde zullen willen blijven doen, en wanneer de Regering afwl 
van het Program, de fractie baar stem zal doen horen. 

Thans wil spreker nog enige vragen stellenl 
1. waarom worden zoveel goederen, waaronder boter, kaas enz. ·tegen fabèl.

achtig• lage prij zen, naar Engeland uitgevoerd, waardoor ons land veel 
moet bijpassen en waardoor wij margarine moetene ten? Wat heeft de 
v.v.D. daartegen gedaan en is de Part~j voornemens in de toekomst 
daar iets tegen t e doen? Is het niet in •s lands belang deze onvoor
delige uitvoer stop te zetten, waardoor de subsidies komen te vervallen 
en naar andere landen uit te voeren, die hogere prijzen willen betalm? 
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2. Hoe is het sociaal te verantwoprden, dat de werknemers 
steeds verhoging van loon krijgen en de kleine zelf~ 
standigen niet alleen geen verhoging van inkomsten 
krijgen, maar tevens m o.eten lijden onder een lage rente-

. voet en hogere huren? Geen rekening is gehouden met de 
stijging van onderhoudskosten. De nieuwe regeling van de 
huurverhoging is boerenbedrog. Hoe staat de V.V.D •. 
daar tegenover? De kleine nan wordt de dupe en kan niet 
meer sparen. Ook de Noodwet-Drees werkt verkeerd, omdat 
zij aanstuurt op liquidatie van spaarpenningen. 

De heer B.Niewold (Voorburg) wil aan het betoog van 
de vorige spreker toevoegen het eigenaardige geval van de 
koelhuisboter, die door de Belgen wordt opgegeten, terwijl 
de Nederlanders er niet kunnen aan komen. 

Spreker gaat vervolgens het verloop van de Kabinets
crisis na. Indien de gewone lijn van behandeling ten op
zichte van Nieuw-Guinea ware gevolgd, en wanneer dus onze 
commissie de lijn had gevolgd,· die de voorzitter had gewenst 
en waarop zijn motie was gebouwd, danwas het voorstel om 
aan de Nederlands ... Indonesis che Unie de souvereini teit van 
Nieuw Guinea op te dragen in de Kamer gekomen. Dit voorstel 
zou dan in de Kamer met een grote meerderheid zijn verworpen 
en dé:ll was er voor de motie van afkeuring geen plaats meer 
geweest. Het was dus eigenlijk een bof voor ons, dat de 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen de Kamer er niet in 
heeft gekend. Een tweede bof voor ons was het beschikbaar 
stellen van zijn portefeuille door 1tinister Stikker. 
Spreker vraagt zich a~ waarom de heer Stikker zijn mandaat 
ter beschikking stelde naaraanleiding van de Nieuw
Guineakwestie en waarom heeft hij dit niet gedaan naar aan
leiding van de motie van de Voorzitter inzake het zelfbe• 
schikkingsrecht van de volken van Indonesië? 

Pro:f.lllr.A.N.Molenaar, sprekend namens "de Eerste 
Kamerfractie heeft tijdens de debatten het gevoel gekregen, 
dat de Leden van de Kamerfractie zich bevinden in de 
positie van een leerling in de school. Het gaat er om, met 
welke cijfers wij naar huis zullen gaan. Het enige verschil 
is, dat er weinig leerlingen en veel leraren zijn, en wat 
spreker betreft is hem gebleken, dat er leraren zijn, die 
zelfs het proefwerk niet gelezen hebben. De hoofdzaak van 
het werk van de Kamerleden is, dat het doordringt tot de 
kiezers en tot de leden van de Partij. Het is niet 
erg, dat men hier verdiende verwijten uit, maar het is voor 
de propaganda nodig, dat wat er gebeurt, bekend is bij de 
leden. 

De heer Visser heeft geklaagd over de behandeling van 
het wetsontwerp betreffende de materiële oorlogsschade. 
Spreker behoort echter tot degenen, die over een onderdeel 
van dit uitermate uitgebreide onderwerp gesproken hebben. 
Maar het is zo geweest, dat er bij de behandeling in de 
Tweede Kamer een stagnatie ontstond, omdat het wetsontwerp 
een moeilijkheid in het leven had geroepen tussen ·Regering 
en Kamer nl. over de wijze waarop de bijdragen verrekend 
moeten worden met de molestcaatschappijen. Dit vraagstuk 
is nog aan de orde • · 

Wat de kleine ondernemers betreft, de wet heeft een 
jaar geleden in het Staatsblad gestaal en nimmer hebben 
spreker opmerkingen van de he er Visser bereikt • De Kamer ... 



leden kunnen bij de uitgebreide staatstaak h~ werk niet verrichten, 
als er niet een wisselwerking is tussen leden en Kamerleden. Hoe kan 
de heer Visser de Kamerleden nu verwijten, dat zij die zaak niet ter 
sprake hebben gebracht? . 

Hetzelfde antwoord wil spreker geven aan de heer Krijt. Niet 
omdat hij critiek heeft geoefend, maar om te zeggen, dat een van de 
onderwerpen, welke de Kamer emotionneert, is de aftrek voor de uitkerill8' 
gen van de Noodwet Drees. Wij achten deze aftrek in strijd met elk 
begrip van rechtvaardigheid. 

Met het doen van zijn voorstel inzake opneming in het Werkprogram 
van de paragraai' over de ouderdomsvoorzienifl..g had spreker de bedoeling, 
de Partij de gedachte, die wij in de Kamer tot uitdrukking hebben 
gebracht, te doen s anctionne:::n. Ten aanzien van dit punt is in de 
Kamer het laatste woord nog niet gesproken. 

V/at betreft de vraag over het deel uitmken van leden van de 
Staten-Generaal ven regeringsdelegaties deelt spreker mede, dat hij 
dit persoonlijk onjuist acht. Het heeft op spreker een uitermate 
vreemde indruk gemaakt, toen hij las, dat Mej. Klompé namens de Neder-
landse Regering in een internationale vergadering een voorstel had ge .. 
daan •. Bij spreker rijst ook de vraag, hoe men op die .manier de zelf'stan
di&~eid van de lilimer tegenover de Regering kan handhaven. Het is precies 
hetzelfde vraagstuk, dat 2i eh heeft voorgedaan in het Indonesische 
probleem. De Regering heeft zi eh willen verschilen achter het motief, 
dat het raadplegen van een Kamerco:omissie eigenlijk betekent, dat de 
Kamer zelf gesproken l).eeft. ~er raleen wij een vraagstuk van vermenging 
van functies van het controle -apparaat en de Regering • 

Spreker komt vervolgens op de Ksbinetscrisis. 
Gezegd is, dat wi. j de Regering toch tot Januari gesteuiid hebben. Spre
ker vraagt zich af, wat bedoeld wordt met een Regering steunen. Wij 
hebben ons inderdaad accoord verklaard met een program, dat altijd 
in algemene bewoordineen is vervat, maar waar het op aankomt, is de 
uitwerking van dat Program. Spreker voelt het zo, dat de fraqtie ten 
aanzien van elke uitwerkir..g van dat Program, de volledige vrijheid 
voorbehoudt. Zij is niet gebonden met vaste banden aan de Regering; 
dat is zij nooit geweest. De grote fout is, dat mendenkt, dat men de 
Regering het vertrouwen opzegt, als men met moties opereert of tegen 
begrotingen stemt. De he er Oud hee:ft iqlaatste instantie nu weer de 
verhouding van Staten-Generaal tot de Regering ter sprake gebracht. 
Wanneer me Regering zegt: zÓ doen wij het, dan moet de verhouding tussen 
Staten-Generaal en Hegering dusdanig zijn, dat de Kamer de Regering kan 
vertrouwen. Wanneer er reden tot tvlijfel is, kan de Kamer inlichtingen 
vragen en anders een motie stellen, naar men kan gem motie stellen, 
als men het met de Regering eens is. Spreker herinnert er aal, dat hij 
ten aanzien van het Indonesische probleem, nadat in 1949 met de over• 
dracht van de souvereiniteit over Indonesië accoord is gegaan, zowel 
bij de Algemene Beschouwingen, als bij de ~ehandel1n5 van het 
Begratingshoofdstuk XIII gezegd heeft, dat de Regering tekort was ge• 
schoten tet;enover de. Sta.ten-Generaal. Spreker heeft toen namens zijn 
fractie een regeling voorgesteld om inlichtingen te krijgen. Anders 
kon de fractie niet ingrijpen. Dit voorstel is verworpen, ·slechts 
ondervond het steun van de c.H.U. Dat mogen ook diegenen, die de A.R.P. 
zo mooi vinden, wel eens goed begrijiE n. Beide IP.alen,heeft spreker 
gezegd: Gij hebt ons vertrouwen. ve"rspeeld, Minister van Maarse.veen. I~u 
kan men zeggen, waarom is er dan niet tegen de Begroting gestemd? Dit 
heeft inderdaad een punt van overweeing uitgemaakt, maar de fractie 
kan slechts rekenen op de steun van de. C.H. en de A.R. Deze mogen op 
grond van hun be5insel niet tegen een begroting stemmen en de fractie 
gevoelde er niets voor een mo~ie voor te stellen, die alleen met de 
stemmen van de Communisten vóor, venvarpen zou worden. 
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De leden moeten lezen, wat de Kamerleden in de Kam~r zeggen. Dit 

blijkt niet alleen uit het indienen van moties, maar komt tot uitdruk
king in de Handelingen. Hetgeen spreker bij de behandeling van Hoofds·tuk 
XIII in de Kamer gezegd heeft, was een duidelijke waarschuwing aan de 
Regering .. Men moet niet alleen kijken, ·of een partij met moties komt, die 
toch verworpen zullen worden. 

De heef F. den Hartog beantwoordt de vragen van de heer Krijt be
treffende de export van boter enz. naar Engeland, Dit is volgens spreker 
een moeilijk probJe em. Men moet deze kwestie bezien tegen de achtergrond 
van onze financieel-economische positie en vanonze armoede. De Overheid 
ziet zich genoodzaakt de productie te stimuleren. Wij hebbenexport 
nodig om te kunnen invoeren. Nu is er niets moeilijker dan te voorzien,· 
welke exportmogelijkheden er zullen zijn naar bepaalde landen. De heer 
Krijt heeft betoogd, dat we niet meer naar Engeland moeten exporteren, 
maar alle en naar l(!.nden, die meer betalen, bijv. Duitsland. Stelt U voor, 
dat wij ons alleen op Duitsland zouden hebben ingesteld, dan badden wij 
nu vast gezeten, want Duitsland laat voorlopig niets meer binnen. De 
Regering komt er dus toe ook met Engeland contracten af te sluiten. 
De Regering is zover gegaan zich in verbinding te stellen met de Deense 
Regering tegen Engeland. De Deense Regering heeft dat niet gewild. Op 
deze boter worden inderdaad grote verliezen geleden. Hierop heeft spreker 
cle aandacht gevestigd bij de behandeling van de Begroting en daarover 
verschil van mening gehad met de Minister. 1-fu wordt door de heer Krijt 
gevraagd, of het niet beter is, die boter dan maar in Holland te houden. 
Maar de moeilijkheid is, dat wij ponden nodig hebben en zo staan de 
zaken ook met het bacon. De Overheid is genoodzaakt om de productie van 
het varkensvlees zo hoog mogelijk op te voeren. Spreker vindt dit ook 
een gevaarlijk spel en heeft er tegen gewaarschuwd. Ook in ~ jn hoeda
nigheid van voorzitter van de Hollandse maatschappij van Landbouw 
heeft spreker gezegd het aantal koeien, dat met geimporteerd veevoer 
in het leven moet worden gehouden, niet in het oneindige op te voeren. 
De Overheid meent, dat op het ogenblik de enige weg is, die ons uit de 
impasse kan hellEn, opvoering van de productie. Spreker kan dus begri j
pen, dat de Overheid iedere mogelijkheid voor een contract aangrij}t • 

Hetzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor de koelhuisboter. Deze 
voeren we na"ar België uit om andere producten te kunnen verkrijgen. 

De Voorzi. tter van de Tweede Kamerfractie, Mr. Oud, gaat thans tot 
beantvioording van de verschillende sprekers over. 

De heer Boele vindt het verkeerd, dat de Voorzitter van de 
Tweede Kamerfractie en de Voorzitter van het Hoofdbestuur dezelfde 
pers~on is. Dat heeft de Partij verleden jaar uitgemaakt. Verleden jaar 
heeft de Partij gemeend, dat spreker die plaats waardig was .• Wanneer 
spreker aan de beurt van aftreden is, kan de partij deze* kwestie opnieuw 
bezien. 

De heer van Herden heeft een toeslag op de pensioenen, zowel wat 
Nederland als wat Indonesië betreft, verlangd. Spreker kan de heer van. · 1 

Herden de verzekering geven, dat de Karnetfractie aan dit onderwerp haar 
volle aandacht geeft. Zij za dat blijven doen en spreker stelt het zeer 
op prijs, dat de Afdeling Den Haag hem de nota heeft gegeven, waarin 
de opmerkingen zijn toegelicht. De fractie zal hieraan haar volle aan~ 
dacht schenken. . . 

De heer van Dijk heeft in de eerste plaats gesproken over· opdrach
ten aan Kamerleden in buitenlandse delegaties. Ook van Prof .Molenaar 
heeft spreker vernomen, dat hij daar· niet heel veel voor voelt. Spreker 
ziet de zaak echter anders. Hij ziet het bezwaar ook wel, mar meent, d ai 
zij er tegenwoordig toch heel moeilijk buiten kunnen. Het internationale 
beleid is veel belangrijker nu, dan vóór de oorlog. Er á jn veel meer 
conferenties, veel meer delegaties. Spreker gelooft, dat het op zichzelf 
niet verkeerd. is en dat het een belangrijk nut kan hebben, wanneer 
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Kamerleden deze zaken kunnen meemaken. Zij zullen daardoor beter in 
staat zijn over de dingen te oordelen. Het zal ongetwijfeld een bezwaar· 
zijn, wanneer de Kamerleden hun onafhankelijkheid zullen verliezen. Dit 
is bij deze vorm niet het geval. ,Men ke:nt de figuur van vóór de oorlog, 
dat Kamerleden deel uitmaaktenvan Arbeidsconf'erenties in Genève, en van 
ontwe.peningsconferenties. Daar ziet spreker geen bezwaar in. In deze 
zaken bewaren zl j hun onaf'bankelijkheid • .Een ander punt, dat de heer 
Molenaar heeft aangeroerd is; dat de Regering poogt de Kamer vast te 
leggen door in commissies r~ar een zekere binding te streven. Dit is 
volstrekt fout. 

De heer Van Dijk heeft verder gesproken over uitlatingen van Minist~ 
s•Jacob. Spreker is het volkomen met de heer Van Dijk eens. Trouwens het 
gehele beleid van Minister s 1Jacob inzake de Ambonese militairen 
is een af' schuwelijk beleid geweest. Dit heeft de fractie ook niet o roer 
stoelen en banken gestoken. Spreker heeft in zijn openingsrede dan ook 
gezegd, dat hij het als een winstpunt beschouwt, dat de heer +srJacob 
weg is. . . . 

De heer Janssen uit Den Haag heeft gesproken over het sluitend 
maken van de Begroting. De heer Janssen was het niet met spreker eens, 
dat het bezuinigingawerk alleen door de rlegering gedaan kon worden. 
Het spijt spreker, zro.ar het is zijn overtuiging, dat àL leen de Regering 
dit kan doen. De Kamer kan wenken geven en bezuiniging bevorderen door 
het weigeren van belastingverhogingen. Bij de laatste behandeling van 
de belastingvoorstellen meende de fractie, dat de inkomstenbelasting, 
speciaal voor de middengroepen, belangrijk Jager moest worden. Men heeft 
toen gezegd, dat de andere belastingen dan verhoogd moesten worden. Het 
standpunt van de fractie is geweest: neen. Wanneer men zreent, dat de 
inkomstenbelasting verlaagd moet worden, sluit het niet in zi. eh, dat 
men deze verlaging moet vinden in een verhoging van andere belastingen. 
Men moet van de Regering verlangen, dat zij op uitgaven bezuinigt. Het · 
is mogelijk begrotingsposten bij amendement te verminderen, naar dat 
is niet zo eenvoudig. 

Als men zegt: de Kamer moet bezuinigen, dan speelt men ih de kaart 
van de mensen, die niet bezuinigen willen. De P.v.d.A. zei: .als je 
bezuinigen wilt, moet je zeggen, waarop je bezuinigen wilt. Maar dan 
ben je verloren. Wij zeiden, dat de Minister van Financiën daarvoor 
moest zargen, want hij moet niet alleen de BegrotiP~ bewaken, maar bij 
het opmaken moet hij z eggen1 dat het eindresultaat te hoog is. Als 
je als ~tinister van Financiën het been niet stijf houdt, ga je er onder 
door. De Minister van Finaneiën bekleedt een belangrijke sleutelpositie; 
daar moeten wij niet aan laten. raken. 

De heer Visser heeft gesproken over materiele oorlogsschade. Prof. 
Molenaar heeft hier over al het een en ander gezegd. Het is een heel 
moeilijk probleem en spreker heeft zich daar veel moeite voor gegeven, 
toen hij als opvolger van de heer Bierema, lid van de commissie is 
gewordeno SP.reker heeft in 1949 het uitvoerig overleg met de Minister 
van Pinancien meegemaakt. Wij hebben gevochten als leeuwen om een betere 
regeling te·verkrijgen, maar dit probleem is heel moeilijk. Onze aan
dacht blijft er echter op gevestigd en de heer Visser moet niet denken, 

·dat men deze kv'lestie na vijf jaar is vergeten, want zo er al mensen zijn, 
die deze lcvvestie vergeten zijn, de Burgemeester van Rotterdam is haar · 
zeker niet vergeten. 

De heer Krijt heeft gesproken·over de positie van de kleine spaar
ders en over de woninghuur. Dit zijn hoogst ernstige problemen. De 
fractie is van oordeel, dat deze mensen behandeld zijn op een wijze, 
die niet in overeenstemming is met een verdelende rechtvaardiBheid. 
Op de rug van de huiseigenaren heeft ms·n veel te veel het beheersen van 
de huren afgewenteld. De kleine spaarders -v·.:orden van allerlei omstandig
heden de dupe. Daarbij is de goedkope rentepolitiek van trinister Lieftinc: 
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gekomen. Spreker heeft deze politiek van de aanvang af ~en geweldig 
gevaarlijke proefneming gevonden. Wanneer men· inf'latie wil tegenhouden .. 
en dat moet het doel zijn van de gehele politiek - moet men oppassen, 
dat men het geld niet goedkoop maakt. Met ~lle respect voor de werkkrachd 
van Minister Lieftinck heeft spreker op belangrijke punten tegen zijn po
litbk: zeer overwegende bezwaren •. Dit is een van de redenen, waarom 
spreker blij is ,dat er wat meer te'9'enwicht tegen Lieftinck in het nieuwe 
Kabinet zal zijn. Daarmee-komt spreker vanzelf op datgene, wat het 
hoofdpunt is geweest nl. de l!l"lestie van de Kabinetscrisis, eigenlijk in 
het wezen van de zaak hierop neer komend, v1at de juiste verhouding tussell 
Kabinet en volksverteE;enwoordiging is. Verwijzend naar zijn in 1947 
verschenen boek over de verhouding iussen Kamer en Regering, legt 
spreker er de nadruk op, dat deze moet zijn een verhouding van volstrekte 
onafhankelijkheid tegenover eJJr..aar. Deze verhouding moet gebaseerd zijn 
op het vertrouwen, dat, wanneer de Regering een bepaald beleid uit
stippelt, de Kamer er op aan kan. Zijn wij het met het beleid niet eens, 
dan komen wij met een uitspraak, waarin het vertrouwen wordt opgezegd. 
In bet andere geval steunen "·vij de Regering. Wij moeten iedere regering 
steunen, wanneer die regering met maatr'3eelen komt, waarmede men het · 
eens is. Een uitzo·ndering is, zoals Thorbecke zegt, een politiek, die em 
onzedelijke politiek is. Wij moeten onze onafhankelijkheid onder alle 
omstandigheden handhaven tegenover de Regering, onverschillig, of er in 
deze Regering een f:eestverwant zit, of niet. Het kan pijnlijk zijn, 
wanneer· er een geestverwant in het Kabinet zit, die door een votum wordt 
getroffen, maar dat neemt onze plicht om aldus te handelen in geen 
enkel opzicht weg. Men moet zich niet van de wijs laten brengen, door 
wat de tegenstander schrj.jft. Deze tegenstander is in de allereerste 
plaats de P.v.d.J ... Deze heren hebben inwendig natuurlijk stevig het land, 
want zij hebben bij deze nie~re Kabinetsformatie een grote nederlaag 
geleden. De heer Van Dijk'zei tot sprekers grote vreugde, dat deze 
regeril'l6sverklaring winstpunt no. 6 voor de V. V.D. was. Het is voor 
de P.v.d.A. helemaal geen prettige regeringsverklaring. Hoe zal het 
N. V. V. reageren? Dit verbond wilde druk ui toefenen op de Kabi'netsforma.
tie. Er mocht nl. in geen geval geraakt worden aan de levenspositie .van 
de werknemers. Wij moestendan maar gaan lenen in het buitenland en maar 
op onze reserves teren. De politiek dus, die de heren vóór de oarlog, 
toen zij in de oppositie waren, ook hadden vdllen voeren, en die de 
C .H.Utoen genoemd heeft de politiek van potverteren. Deze hebben zij 
moeten prijsgeven krachtens deze regeringsverklaring. Natuurlijk, dat · 
vertelt nu het Vrije Volk niet. Met de A.R.F. is het hetzelfde. Men moet 
onze positie zi. en tegenover die van de A.R. Naar sprekers mening heeft · 
de A.R.P. sedert 1948 een grote verantwoordelijkheid op zich geladen. 
De houding van de A.R. heeft gemaakt, dat het tegenwicht tegen de 
Katholieken en P.v.d.A. zwakker is geweest, dan het had kunnen zijn. Dit 
is een blaam op de A.R.; dat zien wij nu ook weer. Met het program 
gingen zij accoord, maar zij wilden niet in het Kabinet zitting nemen, 
omdat men geen zetels wilde geven - naar zij zeiden - aan eerste klas 
fit;uren. Zij wiJd en twee s~ ciale mensen hebben op Binnenlandse Zaken en 
op Onderwijs, omdat deze daarvoor zo bijzonder geschikt waren; voor 
onderwijs nl. de heer Terpstra en voor Binnenlandse Zaken de heer Bruim 
Slot. Deze laatste heeft zich in de Kamer met alles bemoeid, behalve met 
Binnenlandse Zaken. Het is dus de A.R. geweest, die ons buiten de moge
li jkheid heeft gesteld e m sterk tegenwicht van de derde IIBCht . te krijgen 
Spreker is er vast van overtuigd, en niet op losse gronden,. dat er velen 
zijn inde A.R., die deze handelwijze niet gcadkeuren en die zich af
vragen: als de A.R. eens had meegedaan in 1948, zou het dan niet anders 
zijn gegaan met de overdracht van de souvereiniteit? En zou het tegen ... 
wicht tegen l-'.v.d.A. en K.V.P. dan niet groter zijn geweest dan op het 
ogenblik? 

Men moet zijn licht niet opsteken bij zijn tegenstanders. Als 



spreker's tegenstanders hem op de rug kloppen, 'krijgt hij een onaan
genaam gevoel. Nadat de fractie voor de souvereiniteitsoverdracht had 
gestemd, schreef men inde Volkskrant, d.at Oud toch zo knap was, maar, toeJ 
de fractie een half jaar later in de zaak van opruiming der deelstaten 
sterk positie had ingenomen tegen Ndnister van lf.Jaarseveen, was spreker 
niet meer de grote staatsman, toen was hij een man geworden~ die was 
geklommen op de zeepkist van de demagoog. Nu zegt "Trouw", dat de 
v.v.D.-fractie nu met beide handen gebonden is aaa het nieuwe Kabinet. 
Waar haalt men dat vandaan. Heeft de v.v.D.-fractie tot de heer Romme 
gezegd: Wij aanvaarden Uw program, wij binden ons aan Uw Program, wij 
geven U een soort notariële verklaring, dat wij ons als het ware ei viel .. 
rechtelijk verbinden om voor alles te stem~en, wat van deze Regering 
komt? Daar is geen woord van waar. Dat soort Kabinetsformatie hebben 
wij vroeger wel gezien nl. in 1922. Toen hebben zij een contract gemaakt. 
Deze vorm wil.r.i:K spreker niet. Bij deze vorm zijn wij onze vrijheid kwijt~ 
Spreker wil geen bindend contract. ~~ar hiervan is ook geen sprake ge~ 
weest, w~nt de heer Romroe heeft ons de vraag gestelds Als ik een Kabinet 
kan vormen op dat program en met die samenstelling, zijt gij, leider ven 
de V. V ~D. dan bereid, wanneer ik een geestv·erwant van U vraag in het 
Kabinet zitting te nemen, te adviseren deel van het Kabinet uit te maken? 
Dat is alles geweest en tot de geruststelling van de vergadering kan 
dienen, dat spreker in 1948 precies hetzelfde heeft gedean. In het 
eerste debat over de Regeringsverklaring heeft spreker toen gezegd, dat 
hij in het belang van het land de heer Stikker had geadviseerd een 
plaats in dat Kabinet aan te nemen. Dit adv~es heeft de fractie na lang 
beraad ook thans gegeven. Dat is alles geweest. Onze houding tegenover 
dit Kabinet is dezelfde als tegenoverhet vorige Kabinet: een houding 
van volkomen vrijheid. Wat betreft de po si tie van de heer Stikker in 
dit Kabiret, deze is precies gelijk aan de positie van de heer Stikker i·n 
het vorige. De fractie is onafhankelijk tegenover de heer Stikker, maar 
het publiek ziet dat niet. :Men zegt, dat het ledental van de Partij 
achteruitloopt. Dat is jammer, maar op zichzelf niets bijzonders. Na 
een verkiezingsjaar loopthet ledental meestal achteruit.- Ditzelfde 
geluid hoort spreker in de partijvergaderingen nu al twee jaar lang b~j 
de debatten. Ook bij de Indonesische kwestie werd dit geluid vernomen. 
Wij stonden toen voor de Gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsver
kiezingen zijn een succes geweest. De Statenverkiezingen óok. Oppositie 
voeren is veel gemakkelijker dan aan de Regering deelnen:en. Wij zouden 
het in 1948 veel gemakkelijker hebben gehad, wanneer V'd. j in de oppositie 
waren gegam., maar wij hebben de verantwoordelijkheid aanvaard, zoals op 
dit ogenblik ook weer. Wij houden echter onze ogen volkomen open voor 
de dadl3n van de Regering. . 

Er is cri tiek geoefend op het beleid vandegene, die voor ons deel 
van het Kabinet uitmaakt. Dat was hier niet aan de orde, IIBar vd. j geven 
gaarne de gelegenheid de harten eens te luchten. Vlij zullen heus niet 
zeggen, dat alles, wat Stikker gedaan heeft, even voortreffelijk is 
geweest. Wij hebben in het bijzonder critiek gehad op het Indonesisch 
beleid. Vlij hebben onze bezwaren ook niet onder stoelen of banken ge
stoken. De heer Stikker is als lid van het Kabinet hiervoor natuurlijk 
medeverarrt1·':oordelijk. Dit geldt ook ten aanzien va:n het Nieuw-Guinea
beleid. cipreker heeft dit dadelijk op 27 December gezegd, toen het af
schuwelijk besluit afkwam, om Indië· over te dragen aan de Nederlands 
Indonasi sche Unie. Geen vm de 15 Ministers heeft toen geweigerd het bele ij 
met zijn verantwoordelijkheid te dekken. 

De heer Fredrikze heeft gezegd, da~ de motie in Mei alleen tegm de 
heer van ~~arseveen was gericht. Maar een Kabinetscrisis is een ernstige 
zaàr, dat mag men nooit licht nemen. ï/ij wilden toen alleen de heer vm 
b~arseveen uit het Kabinet verwijderen, omdat hij de eerst-verantwoorde
lijke was. De heer van 1viaarseveen is meer verantwoordelijk dm de heer 
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Stikker. Van de kant van de Regering is toen. de Kabinetskwestie ge~ 
komen. De heer Stikker had mede de Kabinetskwestie gesteld, hoewel de 
fractie het niet rechtstreeks op het Kabinet gemunt had. Waarom de 
heer Stikker toen niet heen ging, is zijn zaak. Wij hadden die motie 
alle en tegm :Minister van r.Taarseveen gericht, omdat wi. j een zo klein 
mogelijke v~~randering in het Kabinet wilden. 
Als er em ander beleid kan komen zonder kabinetscrisis 1 is dat altijd 
beter. Later is het ons gelukt :ri'Iinister Schokking zonder crisis weg 
te krijgen. Toen de heer D.rees zei, dat het Kabinet zich solidair 
verklaarde, zijn wij daarvoor niet op zij gegaan. Spreker heeft 
gezegd: de Regering stelt de Kabinetsk-westie en niet wij en w1 j gaan 
niet opzij, omdat wij de zaak daarvoor veel te ernstig vinden. Daardeer 
kwamen Vlij in zekere zin in Mei enigszins in de positie, waarin wij 
in Januari weer kwamen. De heer Stikker heeft toen geen termen gev.onden 
om ontslélg te vragen. 

Met het geval ve..n Januari stond het zo: Y/ij hadden bezwaren tegen 
het beleid van het Kabinet op het stukvan Nieuw-Guinea. De heer 
Stikker was mede-verantwoordelijk. \iij hebben toen het Kabinet ons 
vertrouwen opgezegd in de hoop, dat in de Kamer een meerderheid 
voor. de motie te krijgen zou zijn, naar dat wil niet zeggen, dat ~~nneer 
men zeker weet, dat er geen meerderheid voor te vinden is, men de motie 
niet stelt, want ook een verworpen motie heeft een belangrijke bete
kenis. Ben ve:r'\"Vorpen motie leL;t in de Kamer de verantwoordelijkheden 
vast. De verworpen motie heeft goed laten zien, àat de V. V.D. geen ver
antv/Oordelijkheid meer voor het Regeringsbeleid wiJde dragen. In Januari 
was het dus onmogelijk geweest om met een motie alleen tegen de Minister 
van Uniezaken gericht, te komen. Deze motie moest rechtstreeks tegen 
het Kabinet gericht zijn, maar als men een Kabinet het vertrouwen 
opzegt, dan wil dat niet zeggen, dat men daarom van al die J5 Ministers 
er geen enn wil terugzien. Het kan heel goed zijn, dat er onder die 15 
rtlnisters enigen zijn, die op zichzelf zo kwaad niet zijn, maar zij 
moeten in een beter gezelschap komen. Dit net b strekking tot. de heer 
Stikker. 

In Jm uari hebben wij gezegd, dat wij in de persoon van de heer 
S~ikker het vertrouwen niet verloren hadden, maar dat wij hem in een 
sterker Kabinet moesten zien te krijgen. Dat is het woord gew~est en 
spreker gelooft, dat het een goed woord is geweest. De heer Stikker 
heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt met zijn nachtelijke verklaring. 
Het standpunt van de heer Stikkerheeft spreker een volkomen fout stand
punt gevonden. De heer Stikker heeft o.a. gesproken van "degenen, die 
zich mijn politieke vrienden noemen". Dat was voor spreker niet zo 
prettig, maar hij is bereid dit te vergeten. Spreker heeft het heel 
wonàerlijk gevonden, dat de heer Stikker verklaarde, dat, wanneer de 
V. V.D. de motie handhaafde, hij zijn ontslag zou nemen. Waárom verbond 
hij wel consequenties aan de v.v.D.-motie en niet aan de motie~Schouten, 
waaraan onze fractie toch ook haar stem gaf? Er moest een uitspraak 
komen over de consti tutionale kent van de zaak. Ook al zou. spreker ten 
slotte het standpunt van de Regering niet onjuist hebben geacht, zou 
hij toch mo et·en zeggen, dat zij constitutioneel verkeerd heeft gehandeld 
Twee dagen tevoren heeft spreker dit ook tegen de heer Stildeer gezegd 
over het zenden van een gezant naar Franco Spanje. Met de zaak zelf 
waren wij het eens, maar dat de Wdnister dat had gedaan zonder overleg 
met de Staten~Generaal achtten wiJ in strijd oot de constitutionele 
verhoudingen. Nu kan men het verschil zientussen ons ende P.v.d • .A.. 
Toen het Spanje betrof speelden in de ogen van de P.v.d.A. deze 
consti tutionale bezwaren een rol, -mam: toen twee dagen later Nieuw
Guinea aan de orde kwam - zij wilden niets liever dan de souvereiniteit 
overdragen - toen WRren de heren niet bereid met ons mee te gaan en 
uit te spreken, dat de Regering constitutioneel verkeerd had geba ndeld, 
en Spanje was kinderspel vergeleken bij Nïeuw-Guinea. 'Jij handhaven 
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ónze onafhankelijkheid ook tegenover de heer Stikker en als hij 
dingen <loet, die wij onjuist achten, spreken wij· dit uit. Wij moeten vast
houden aan het beginsel, dat ten grondslag ligt aan ons beginselprogram: 
onafhankelijkheid van volksvertegenNoordiging aan de ene kant en van de 
:Ministers aan de andere kant. Dit kan natuurlijk tot moeilijkheden aan
leiding geven. De Minister vindt het prettig, als de fractie van zijn partij 
met hem mee gaat. Dat is ook veel prettiger. Spreker weet ook niet achteraf, 
of de heer Stikker niet gedacht heeft, dat het verstandiger was geweest 
die verklaring .in portefeuille te houden. Ten slotte heeft de heer Stikker 
door zijn heengaan de grote bijdrage geleverd voor de val van het Kabinet. 
Gelooft u, dat dat gebeurd zou zijn als het een sterk gezelschap was. 
geweest? Neen, maar omdat het Kabinet door en door vermolmd was en. 
vermoeid, zoals spreker reeds gezegd had, is het getuimeld. Hij hebben in 
ieder geval bereik~, dat de heren een behoorlijke bloodtransfusie gekregen 
hebben en daarvan zijn zij waarschijnlijk opgekik:k:ard. Spreker noemt dit 
nieuwe Kabinet geen sterk Kabinet, maar een veel en veál beter dan het 
vorige. Bij niet-meedoen bestond er geen uitzicht op een betere oplossing. 
Bovendien drong de tijd en hElt landsbelang vorderde een offer, dat wij dan 
·ook hebben gebracht. Uaar sprekers overtuiging wordt men daar nooit 
slechter van, als dat ofi'er maar gebracht wordt uit eerlijke overtuiging. 
Spreker wil ook een persoonlijk woord van oprechte dank spreken tot zijn 
:fractiegenoten. Het is van onschatbare waarde als de :fractie nohter je 
staat uit eigen overtuiging. Het gaat niet zo, dat de fractievoorzitter 
de leden zijn overtuiging probeert op te dringen. Spreker voelde zich 
sterk in de wetEJnschap, dat de gehele :frz.ctie uit eigen overtuiging ucht~r 
hem stond. Dan staat men ·sterker dan bijv. de C.H.u., waarin het een en 
al verdeeldheid is. Spreker eindigt met de woorden: 

Weest er gelukkig mee, dat deze Kamerfractie zo'm sterke eenheid 
vormt en neemt van mij aan, dat de Kamerfractie alles doet in volle 
oprechtheid, voor ogen houdend het landsbelang in het licht vun onze 
beginselen. Dan betrachten wij tevens het belang van de Partij. Laten wij 
onze eenheid bewaren, ook al zi.jn wij het op sommige punten niet eens. 
Dan komt de V. V.D. valsend jaar bij de verkiezingen weer buitengewoon 
goed uit de bus ! (ovatie ) • 

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering·. 

__ ..... --.-----.-........ 
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