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, "),ft ALGEMENE VERGADERING 

'( j-~·"· 
NOTULEN van de Algemene- Vereadering van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, gehouden op Vrijdag, 27 
en ZatGrd;:tg 1 28 l:laart 1953 in het Gebouw voor Kunsten 
en Wetenscha _ _.,pen te Utrecht. 

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

De Voorzitter, Prof.Mr.P.J.Oud, opent de vergadering 
met een openingsrede, welke als bijlage I bij de notulen is 
gevoegd. · 

De vergadering brengt de voorzitter staande een 
ovatie, toen hij zijn rede had beäindigd. 

Vervolgens stelt de voorzitter voor het ·volgende 
telegram aan H61\1 ode Koningin te zenden: 

"Hare r1lajesteit de Koningin, Soestdijk. 
De Volkspartij voor Vrijheid en ilemocratie te Utrecht in 
jaarlijkse algemene vere;adering bijeen brengt Uwe Majesteit 
hulde en dank voor hetgeen Zij. doet ter leniging van de nood 
ontstaan door de ramp van 1 Februari en betutgt haar on
v.rankelbare trowu en aanhankelijkheid aan U en Uvv Huis. 

Oud Voorzitter 
Rutgers Secretaris". 

De vergadering betuigt hiermede door luid applaus 
haar ins te1n:dng. 

Hierna spreekt de voorzitter een bijzonder woord 
van welkom tot de Belgische afgevaardigden. Dit zijn voor 
het Liberaal Vlaams Verbond: do heren F.Grootjans en 
H.Vanderpoorten en voor de Belgische Liberale Partij: 
de heer L.van ~aele. 

Ik heb h~t grote voorrecht - zegt de voorzitter -
wederom onze Belgische gasten welkom te mogen heten. 
Het is lane:zamerhand een traditie gevmrd.en, omdat het 
ieder jaar terug komt. De beide buurvolken zijn door banden 
van vriendschap en geestverwantschap verbonden en het 
Nederlandse liberale hart klopt even warm als het Belgische 
voor de liberale beginselen. 

De heer I1.Vanderpoorten bedankt numens de Beleisoho 
g~sten de voorzittor voor zijn vriendelijke woorden. 
Het verheugt spreker als afeevanrdigde van het Liberaal 
Vlaams Verbond aanvrezig te mogen zijn op de Algemene Verga
dering van de V.V.D. De ontstane traditie, dat de vertegen
woordigers van de liberale partijen van de beide landen 
elkaars vergaderingen bezoeken, stemt spreker tevreden 
en gelukldg. 

Spreker deelt mede, dat de hoer Libaert sinds enkele 
weken het voorzitterschap van de Belgische Liberale Partij 
aanvaard heeft, doch tot zijn spijt hier niet aanvrezig kon 
zijn. Een beginsel met vaste normen op vaste basis is ook 
in Bolgiä een absolute noodzaak. De bedoeling van katholiekeJ 
en socialisten in Belgi6 is een twee partijenstelsel tot 
stand te brengen en het-middenblok uit te schakelen. 
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Na de schitterende uiteenzetting van de veerzitter vindt 
spreker het een onmogelijke taak nog iets origineels er 
aan toe te voegen. Spreker wil speciaal onderlijnen wat 
de voorzitter heeft verkondigd nle, dat wij als liberalen 
geboren zijn en dat hot een ktlreJ:tertrek is geworden van 
onszelf. Velen nenen de vrijheid wel in de mond, doch laten 
na haar te handhaven. Er wordt de laatste jaren in vele 
landen veel over vrijheid gesproken, maar niet in over
eenstemming met het liberale beginsel gehandeld. De tweede 
reden, waarom spreker zo verheugd is hier te zijn, is, 
dat op deze manier wordt bijgedragen tot het uitwisselen 
van gedachten tussen mensen van verschillende staten, 
want het is niet voldoende, dat men een Raad van Europa 
in Strantsburg heeft, dat men spreekt van het Schumann-plan 
en van een Europese Defensie Gemeenschap. Men moet zich 
steeds bewust zijn van de schoonheid van die gedachten en 
van de noodzakelijh:heid ze tot werkelijkheid te maken. 
(Luid applaus). 

Aan de orde is punt __3_yan §e A_g_ep_qa: Verslag van 
de Commissie voor de Notulen van de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering van 25 en 26 April 1952 te Utrecht. 

Mejuffrouw M.Hardeman ('s-Gravenhage) brengt namens 
de Notulencommissie dit verslag uit: 

"De Notulencommissie, die vorig jaar benoemd is, 
"heeft zich van haar taak gekweten en de notulen 
11 accoord bevonden". 

De voorzitter stelt voor deze onder dankzege;ing 
goed te ke~ren, waartoe de vergadering besluit. 

Aan de orde is punt 4 van de Agenda: Benoeming 
van de Notulencommissie voor de vergadering van 27 en 28 
lviaart 1953. 

De voorzitter stelt voor in de Notulencommissie 
te benoemen: 

W.Breedveld 
!.lr.J.B.Sellink 
Mevrouw hlr.E.Veder-Smit 

Lekkerkerk 
Arnhem 
Huis ter Heide. 

De vergadering kan zich met dit voorstel verenie;en. 

Aan de orde is pun~5. van de Agenda: Jaarverslag 
van de Secretaris. 

Dit jaarverslag is aan de Atdelingen toegezonden 
(Bijlat;e II) • 

De heer hl.DoScheer (Heemstede) wil in de eerste 
plaats een woOrd van hulde voor het uitvoerie;e jaarversLig 
brengen. Toch is hij niet geheel voldaan. Het geeft uit
voerig v;eer, wat er in beide Kamers is gepasseerd, maar 
hij neemt aan, dat er zoveel belangstelling de,arvoor 
bestaat, dat de verschillende dagbladen worden geraad
pleegd· en dus uitvoerige vermelding in het jaarverslag 
overbodig is. Er is echter iets anders, dat hij gemist 
heeft, h.l. wat het Hoofdbestuur in zijn verGaderingen 
besproken heeft. Dit is een jaarverslag voor intern cebruik, 
dat alleen aan de afdelineen wordt gezonden en dus bestaat 
geen bezwaar tegen deze vermelding. 
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Wat zich daar heeft afgesDeeld.in het afgelopen jaar, 
zouden wij volgende jaren e;aarne zien o:psenor!len. 

Wat het versl~g zelf betreft het volgende. 
Oy pagina 6 \Iord t VG!Ytelà, dat het Hoofdbestuur in het 
afceloy~n jaar van onze grote uapenschouw, in het jaar 

j_ • . . " 77 ' • • " • 1 b. . . van ïe -'-Weeae ... \.a:::.ervel".c:lezlnt;en etrlemaa_ lJeen lS 
c;e·,c;eest en 11ot Dat;olij~~s Bestuur viermaal. 
De afdelL1c.; Ee~:-,~st:::de is coi;.tent, da~ bLjkbaar in zeven 
ver~aderincen veel is verricht, maar een paar vergade~ 
rine;en meer zo1: Yrenselijl:: z~j:;:1, zodat van hot Hoofdbestuur 
r;;oor stimulere~:de ;:er!:ir;.g zou zijn ui teegaan dan nu 
cesc~iod is. Dit stimulerende werk uordt verlancd; 
de afdelin::;er.:. zjj:l erop c:ebrand. iets t3 horen. Vroeger 
k-.1a::-1en de ï.>;}deG.elinc;e::.1 n:ae.nC.el·ij\:s uit, nu lant; zo vaak 
niet. De afdelinsoa v;ille::::. t;:eer : .. ededelL1sen van de 
z5jde van het llaD::'cibestuur en op geragelde t1jden. 
In het versla:; 'Hordt cesprol::en ve.:'l ó5 af ~:.eli!l~~en, 
met 10 ve:.":li::.d.ercl, di·3 ~"l'-El lec.le:n-:;a.l niet hebben ope;eceven. 
Die 65 afdelingen hebbon cius ook geen contributie afge
dracen. ~en zou graag ant~oord hebben op de vraag, of 
de afdelingen, die hun contributie in het afgelopen jaar 
niet hebben afsedragen, wel stemrecht hebben in deze 
ver:;aà.ering. 

De 'heer G.H.C.de Laive (Landsmeer) mer~t op, 
dät uit :tjl.et jaarverslag bl:"jJ::t, dat tegenover de oprich
±e~ ting van 23 afdelincen er een aantal van 33 werd 
opgeheven of taal noch teken van hen werd ontvangen, 
te~1~l de contributie-afdracht achter~ege bleef. Afgezien 
van het feit, dat sommige afdelincen in str~d met de 
reglementen van de V.V.D. handelden door niet de vereiste 
ad.ninistratieve voorschriften in acht te nemen:, stelden 
zij zich aan vervolsine bloot door niet aan de verplicntins 
tot afdracht van de helf"G der contributies en overmak:i.ng 
aan het Hoofdbestuur te voldoen. Blijkens het jaarverslag 
scheen dit geen beletsel voor het Hoofdbestuur deze af
delinsen als O)geheven te beschouwen en de afdeline;sbestu~ 
ren te d&chargeren, zonder zich op de hoogte te stellen 
van de moe;eljji-choid eventueel afdelingsbesturen te schorsen 
Er wordt in het jaarversla; melding gemaakt van de op
richting vm1 5 corres:?ondentscha~))en daar, waar afdelinge:r! 
werden opgeheven, doe~ uellicht h~d er door t~dig incr~pen 
van het Hoofcii.B3tuur en door het reort;aniseren varthet 
bestuur een afdelint; ges:p=-~ard kunnen blj~ven. Het is teleur 
stellend voor i.:enson, clie al ~'lun vrije tjjd voor à.e 30ec:e 
zaa~ ceven, als elders ~eer afdelingen pr~s gecevan worden 
Sln~e;:er stelt voor een co:·.~:.lissie uit de leden van het 
Hoofdbestuur sa:~ïen te stellen, vlier taa:.: zal bestaan uit: 

a. Onmiüà.ellijk contact O:.? te nesen met het le..e..ts t in 
:'unctie zijnie afdelingsbest"J.ur of net lP-den van c'io 
opgeheven afdelingen, ~e afdelincsbesturen van onlic
c:;ende afdelin;:;e~1. ·alsLeö.e d.,3 desbet:::ef :e:ade centre..lGs, 
~u1arui t dc.J.'l 133,1 t:.J~:;Lj::\: Eest·...tur v;ordt e;evornld ince
volt;e ar"G"..~cc::l jû l2:s..tste liö. van het Algemeen Reclenent 
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b. In overleg met dit tijdelijke bestuur en, zo nog niet 
tijdig tot samenstell~ng hiervan kan worden over9egaan. 
in samenwerking met Liberalen ter plaatse, het voór 
14 April a.s. samenstellen van een V.V.D.-candidaten
lijst voor de a.s. Gemeenteraadsverkiezingen ingevolge 
haar bevoegdheid, omschreven in artikel 9 van het Regle
ment op de candidaatstelling voor leden van de Gemeente
raad, alsmede de indiening van deze lijst; 

c. Het regelen van de propaganda ter plaatse, totdat weer 
van een regelma tie bestuur spra1::e kan zijn; 

d. Het ins tellen van een onderzoek naar de· oorzaken van de 
opheffing der Afdeling, alsmede de vaststelling van het 
Afdelingssaldo ter overmakirig naar het Hoofdbestuur. 

De Commissie moet ervan uitgaan, dat achteruitgang in het 
ledental niet mag geschieden en contact met plaats~lijke 
oud-leden en/of oud Liberalen .tot een oplossing moet voeren 

De Secretaris beantwoordt de sprekers, voorzover deze 
opmerkingen maakten over het jaarverslag. Het beleid van 
het Hoofdbestuur zal door de voorzitter nader toegelicht 
worden. Hij merkt op, dat het feit, dat door afdelingen 
geen ledental wordt opcegeven, nog niet wil zeggen, 
dat er ge~n contributie-afdracht plaatsvindt. Een afdeling 
kan een nonchalante secretaris en een nauv:keurige penning
meester hebben. Dat de hlededelingen niet me~r maandelijks 
uitkomen, vindt zijn oorzaak in het feit, dat er niet 
iedere maand iets belangrijks valt mede te delen, zodat 
dit een papier- en tijdverspilling zou betekenen. 
Vermelding in het je.arverslag, dat sommige afdelingen 
niets van zich laten horen, werkt stimulerend, ~ant ook 
thans zijn door het vermelden van dit feit alleen reeds 
3 afdelingen v1ederom tot nieu·w. leven gewekt. 

De voorzitter zegt de secretaris dank voor het opmaken 
van het jaarverslag. 

Aan de orde is punt 6 van de Agenda: Rekening en 
Verantwoording en Jaarverslag van de Penningmeester. 

De penningmeester, de heer S.J.van den Bergh, 
brengt dit verslag uit (Bijlage III) • 

De heer :M. D.Scheer {Heemstede} heeft nog ge-en antwoord 
ontvangen O? zijn vraag, of de afdelingen, die geen contri
butie afgedragen hebben, t_och stemrecht hebben. 

De secretaris deelt mede, dat het reglement geen 
ontnemen van stemrecht in dit geval kent •. De afdeling 
Den Haag heeft voorgesteld een dergelijke bepaling in de 
toekomst in het reglement op te nemen. 

Indien nàar aanleiding van de voorstellen van Arnhem 
wegens het advies van.de Partijraad een reglementsherzie
ningscomrr.issie wordt ingesteld, kan deze de wensélijkheid 
van een dergelijke bepa~ing onderzoeken. 
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Vervolgens is aan de orde punt 7 van de Agenda: 
Verslag van de Commissie van Voorlichting over de Rekening 
en Verantwoording vari. de Penningmeester over het jaar 1952. 

Aangezien de heer H.J.Ankersmit (Deventer), voorzitter 
dezer CommiBsie 09 het laatste moment OQ particuliere rede
nen verhinderd was deze vergadering bij te wonen, leest de 
Secretaris het verslag voor.(Bijlage IV) • 

Overeenkomstig het voorstel van de Conmissie van 
Voorlichting verleent de vergadering aan de Penningmeester 
der Partij en aan het bestuur van de Stichting "Vrijheid en 
Democratie" décharge voor het door hen gevoerde beheer. 

De Voorzitter dankt de Penningmeester nog eens in het 
bijzonder voor het gevoerde financiële beleid, waaraan 
vooral in een verkiezingsjaar als 1952 was hoge eisen 
worden e;esteld, aan y;elli:e door de Penningmeester schi tterehd 
is voldaan (applaus). . 

Aan de orde is uun t 8 van de Agenda: Bespreking van 
het beleid van het Hoofdbestuur. 

De heer J.K.Fredrikze (Arnhem} spreekt zijn onver-
deelde waardering uit voor het besluit van het Hoofdbestuur 
om het in Juni 1952 opgestelde connnuniqué ter publicatie 
aan de pers te geven, waaruit blijkt, dat het zijn lank
moedige houding ten opzichte van het Rooms-Rode blok heeft 
laten.varen, zeer tot s~reker's genoegen. Hoewel deze daad 
veel stof heeft doen opwaaien (zelfs in eigen kamp}, 
kan men er slechts baat bij hebben, het kind bij de naam 
te noemen. ~at precies de gevolgen zouden zijn, kon het 
Hoofdbestuur ook niet overzien. Dat mede het openlijk uit
spreken van zijn mening omtrent de situatie na dè verkie
zingen ertoe heeft bijgedragen, dat onze Kamerf.racties 
thans als oppositie krachtig haar opbouv:end cri tisch 
geluid over het beleid van deze Regering kunnen laten 
horen, is iets, waarmee spreker het Hoofdbestuur gaarne 
wil complimenteren. 

Verder komt het spreker niet juist voor, dat het Dage
lijkäbestuur slechts visrmaal vergaderd heeft j.n het 
afgelopen jaar. Natuurlijk zijn er wel meer beslissingen 
genomen, maar deze zijn kennelijk door Voorzitter, 
Onder-voorzitter, Secretaris, Penningmeester of andere 
Dagelij~Bastuursleden genomen, wellicht na telefonisch 
overlee;. Deze gang van zaken lijkt sprel-;:er niet juist. 
Aan het nemen van beslissingen behoort een uitwissaline van 
gedachten vooraf te gaan. Op deze manier wordt de betekenis 
van een Dagelijks Bestuur illusoir. 

Tenslotte zou spreker graag zien, dat het Hoofdbestuur, 
eventueel in overleg met de Vereniging van Staten- en Raads
leden, tijdig een begin maakt met het samenstellen van een 
constructief Provinciaal Program, zodat alle punten rijpe• 
lijk in afdelingen en centrales bestudeerd kunnen ·worden. 
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Aan de orde is thans punt 9 van de Agenda: Benoeming 
van een commissie van drie leden ter voorlichting van de 
Algemene Vercadering bij de behandeling van de Rekening en 
Verantvmording van de Penningmeester over het jaar 1953. 

Voorgesteld wordt in deze commissie te benoemen als 
leden: 
Ir. F. \'l.C. BloJ:ll 
H.P.Gelderman 
Ir.J.C.Kaars Sijpestein 

- Voorschoten, 
- Oldenzaal, 
- Krommenie, 

en als plaatsvervangende leden: 
A.J.Blijdenstein - Enschede, 
Mr.A.J.Gu~pin - Eindhoven, 
Ir.J.P.Hulsman ·-Amsterdam. 

De vergadering kan zich met dit voorstel verenigen. 
Aan de orde zijn punt 10 van de Aeenda: Voorstel van 

de afdeling Arnhem om artikel 45, lid b van het Algemeen 
Reglement van de V.V.D. als volgt te wijzigen: 
b. door de vergaderingen der Centrales aan te wijzen 

vertegenwoordigers der Centrales, ten getale van 
drie per Centrale, waaronder de secretaris, 
tenzij deze zich niet candidaat wenst te stellen; 

en nunt 11 va~ de A~enda: Voorstel van de afdeling Arnhem 
om aan artikel 11 van het Reglement op de Candidaatstelling 
voor Leden van de Tv1eede Kamer der Sta ten-Generaal een lid 
toe te voegen, luidende: 

In de Verkiezingsraad kunnen geen zitting hebben 
echtgenoten en huisgenoten van candidaten, welke 
zich bereid verklaard hebben een candidatuur in ·1 
overweging te nemen. j 

De Voorzitter deelt mede, dat is binnengekomen een 
brief van de afdeling Arnhem, waarin deze med'edeelt naar 
aanleiding van het advies van de Partijraad de sub 10 en 11 
vermelde voorstellen tot reglementswijziging terug tenemen, 
indien de in het advies bedoelde commissie wordt ingesteld. 
De Voorzitter stelt aan de vergadering voor een commissie 
tot herziening der reglementen in het leven te roepen, 
waarmede de vergadering accoord gaat. De samenstelling der 
commissie wordt aan het Hoofdbestuur overgelaten. 

Aan de.orde is uunt 12 van de Agenda: Rondvraag. 
Aangezien niemand zich heeft aangemeld, wordt over

gegaan tot het volgend punt van de agenda. 
Aan de orde is punt 13 van de Agenda: Vaststelling 

van het Gemeenteprogram. (Bijlage V) • 
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Algemene Opmerkingen~ 

De heer Vi.J.Leyds (Almelo} zou gaarne zien, dat er gestemd 
wordt over de vraag, of he·t Gemeenteprogram in de aanvoegende 
wijs zal worden gesteld. 

De voorzitter ziet hier een bezwaar in, aangezien dan het 
gehele program gewijzigd moet worden, maar zal l.aten stemmen. 

Aangezien het verzoek niet ondersteund wordt, blijft 
het Gemeen taprogram in de aanvoegende vrij s. 

De heer H.J.van Raalte (Hilversum) spreekt zijn verwonde
ring uit over het ontbreken van een paragraaf inzake de uit
voering van de Zondagswet, vvaarbij aan de gemeentebesturen 
een niet onbelangrijke invloed is toegekend. 

De voorzitter antwoordt de heer van Raalte, dat er di~n
aangaande nog een voorstel door de commissie zal worden 
ingediend. 

Daar niemand verder algemene beschouwingen wen:t te houden 
over het Gemeenteprocram, wordt overgegaan tot de puntsgevrjjze 
behandeling aan de hand van deingediende amendementen. 
(B~lagen VI en VII). 
Art. 1 wordt ongewjjzigd doo~ de vergadering aangenomen. 

Art. 2b. 
De vergadering besluit conform advies van de Partijraad 
het artikel te ha..'ldhaven • 

. t:..r:t. 3e. 
De vergadering besluit conform advies van de Part~raad 
het artikel te handhaven. 

De vergadering gaat accoord met het advies van de Part~raad 
n.a.v. een voorstel van de Afdeling Arnhem om. de titel van de 
Paragraaf "Organisatie van het Gemeentebestuur11 te wjjzigen 
in "Taak en Organisatie van het Gemeentebestuur". 

Art. 4. 
De vergadering gaat accoord roet het advies van de P'artij raad 
n.a.v. een voorstel van .de afdeling Rotterdam om achter 
art.4 een nieuw artikel in te voegen, luidende: 
"De gemeentelijke diensten zullen zo doelmatig mogelijk worden 
ingericht; zij dienen zich te hoeden voor verstarri.a.g". 

Art. 5. 
De vergadering gaat aaoord met het advies van de Partijraad 
n.a.v. een voorstel van de afdeling Apeldoorn om aan art.5 
toe te voegen lid 2 van art.4 van het thans geldende gemeente
program, luidende: 
11 In daarvoor in aanmerking komende gemeenten worden voor die 
delen der gemeente, welke buiten de kern (kom) der gemeente · 
gelegen zijn of vraarin van de overige delen afwijkende belangel 
z:ijn te behartigen, cOtnmissiën vàn advies (~kre.den) ineesteld: 
waarin uitsluitend zitting hebben inwoners uit de betrokken 
delen". 
Art t. 6 t/m 7 worden ongewjjzigd door de vergadering aangeno:rnel 
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Art. 8. 
De Partijraad adviseert, n.a kennisneming van een te laat 
ingediend amendera~mt van de afdeling Leiden, aan artikel 8 
toe te voegen de zin: · 
"Dit college behoort daarvoor tegenover de Raad verant
woordingsplichtig te z.ijn". 

De hee§,:Jlr.J".Drijber (Leiden) deelt mede, dat de ge
dachte, die··a.fdeling Leiden geuit heeft, door de J?·artijraad 
is overgenome~. De Gemeenteraad warde niet alleen ingescha
keld waar de gemeente autonoom is, want als B. en 11. de 
bevoegdheid hebbe~ om alles te bedisselen, wordt de Raad 
gedegradeerd. Vie kan beter beoordelen dan de Raad of een 
bepaalde maatregel werkelijk aan de gemeentelijke omstan
digheden is aangepast? Do Partijraad heeft dit overgenomen 
en in Leiden is men het daar wel mee eens, maar toch gelooft 
men dat de fo:'mulering van de Partij raad te ver gaat. I.Ien 
kan dit juridisch niet volhouden. Er zijn vele liberalen, 
die daar anders over denken, o.a. wat betreft het politie
beleid. De afdeling Leiden geeft de voorkeur aan handhaving 
van het ingediende amendement. · 

De heer D.W.Dettmeijer ('s-Gravenhage), voorzitter van 
de 2gm:;issie, deelt mede, dat het verschil in formulering 
nieu )groot is. Het is boter de formulerine; te nemon, zoals 
de Partijraad die heeft voorcesteld. Er zijn liberalen, die 
hier anders over denken. Inderdaad is de formulering van 
de afdeling Leiden minder stringent, maar wij mogen stellen, 
dat wij het als wens naar voren brengen. Vaar de grenzen 
tussen autonomie en zelfbestuur meer gingen vervloeien en. 
de meeste taken opgedragen werden aan B. en Vl., is het 
noodzakelijk, dat een duidelijke vTens naar voren wordt 
gebracht, n.l. dat in het openbaar veran tvroording wordt 
afgelegd. Spreker stelt voor het advies van de Partijraad 
te handhaven. 

De heer Mr.J.Drijber (Leiden) meent, dat er in de 
afdeling Leiden leden zijn, die dit te ver gaat. Hij heeft 
geen vrijheid van handelen, maar als de vergadering het met 
het voorstel van de Commissie eens is, behoeft er z.i. 
niet over gestemd te worden. 

De vergadering gaat er mede accoord, dat het advies 
van de Partijraad wordt overgenomen. 

Artt. 9 en 10 worden ongewijzigd door de vergadering 
aane;enomen. 

Art. 11. 
De afdeling Groningen trekt na het advies van de Part~raad 
haar amendement in. 
De afdeling Breda trekt na het advies van de Partijraad 
haar amendement in. 

Art. 12..!.. . 
De heer J.J.Smit (Enschede) licht het amendement van de 
afdeling En~chede nog toe: In de openingsrede heeft de 
voorzitter gezegd_, dat de ni vellerine, speciaal op woon
t;ebied, al te groot is gev;orden. Maar spreker is van mening, 
dat, als de particull ere bouvrers niet voldoende voorzü~n in 
de woningnood, de gemeente het. wel doen moet. 
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De heer K.H.Brandt ('~~Gravenhage), secretaris van de 
Commissie, deelt mede dat de Commissie tot de conclusie is 
gekomen, dat het aenbevelin.c; verdient, dat het amendeinent 
van de afdeling Enschede niet zou worden overgen omen. 
Iedereen in de wrgadër.irg weet, dat speciaal de woningwet
woningen gebou\'!d worden maar de gemeenten weinig bedragen 
beschikbaL~.r stelle-n voor middenstandswoningen. Naar de mening 
van de Commissie en de Part~raad is hier een grote taak weg
gelegd voor de particuliere bouwers. Dat is de reden om dit 
amendement niet over te ne1:1en. 

De heer J.J.Smit (Enschede) deelt mede, dat het op b~t 
ogenblik zo is, dat par·~iculiere bouv:ers niet kunnen bouwen, 
omdat het financieel niet verantwoord is; daarom moet de 
gemeen-+.;e dit doen. Eventueel is dit na de huurverhoging 
mogehjt:. 

De Verc;aà.ering besluit na deze nadere toelichting het amen
dement van de afdeling Enschede over te nemen, luidende: 
11 In het bijzonder worde gestreefd naar de grootst mogel:tjke. 
samenvwrking tussen de bedrijven bij de uitvoering van v'ler}cen". 

Art .1_3_!.. 
De Vergadering saat accoord met het advies van de Part~raad 
om het amendement van de afdeling Enschede over te nemen, 
mits "verdient aanbeveling 11 veranderd wordt in ttkan het aan
beveline; verdienen", waarmede de afdeling Enschede instemt. 

Art .14. 
De Vergadering e;aat accoord met het advies van de Part~raad 
om dit artikel te doen vervallen. 

Art. '12.!.. 
De afdeling Arnhem trekt conform het advies van de Part~raad 
het amendement in. 

Artt.16, 17 en 18 worden ongew~zigd door de veigadering 
aangenomen. 

Art._19...!.. 
De Vergadering besluit het amendement van de afdeling Enschede 
conform het advies van de Part~raad niet aan te nemen. 
De Vergadering besluit het amendement van de Centrale Arnhem 

· conform het advies van de Partijraad aan te nemen. Er wordt dus 
aan dit artikel toegevoegd: 11Bjj het verlenen van financiële. 
steun bij \'JOningbomY dient ui tdrukkeljjk aandacht ge_schonken te 
worden aan degel~ke uitvoering". 

Art.20. 
De Vergadering besluit niet het amendement van de afdeling 
Enschede maar het advies van de Part~raad te volgen en het 
begin van dit artikel te lezen als volgt: nne gemeentelijlee 
overheid bevordere splitsing van die v10ningen". 

Art.21. 
De Ver5adering besluit conform het.advies van de Part~raad 
het amendement van de afdeling Enschede niet over te nemen. 
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Art.22. 
De Vergadering gaat conform het advies van de Partijraad accoord 
om het amendement van de afdeling Arnhem over te nemen, mits 
het woord "van'' vervangen v;ord t door "voor". Er wordt aan dit 
artikel d.us toeeevoegd: ttDe gemeentelijke overheid moet eveneens 
aandacht besteden aan de huisvestinG Veiln alleenstaande persone:r: 
en dient de \70ningbouvi voor ongehu·wde werkende mannen en vrouvte 
te bevorderen 11

• 

Ar_it. 23_,_~;;_4.J 25 en 26 worden ongewijzigd door de Vergadering 
aansenomen. 

Art.27. 
De Vercadering besluit conform het advies van de Partijraad 
het amendeoent van de afdeling Enschede niet aan te nemen. 

Om 22.50 uur schorst de Voorzitter de vergadering tot 
de veleende morsen 10 uur. 

Zaterdat;morgen 10 uur wordt de vergadering voortgezet. 

Artt. 2_8_~p.--~ v~:orden ongevdjzigd door de Verzadering aangenomen. 

Art.30. 
De Vergadering besluit conform het advies van de Part~raad 
de amendem<émten van de afdeling Groningen en de afdeline; \/in
schoten aan te nemen, waardoor het amendenent van de afdeline 
Rotterdam vervalt. De laatste alinea van dit artikel wordt 
derhalve geschrapt. 

Ar_!_~!.. 
De afdeling Eenrum trel-ct haar amendement in. De Vergadering 
besluit conform het advies van de Partijraad alinea 2 vóór 
alinea 1 te plaatsen en in de eerste zin van de tweede alinea 
tussen de vloorden "is" en 11 door" in te voegen de woorden 
11 zoveel moe;elijk 11

• 

Art.32. 
De afdelingen Ylinscboten, Rotterdam en Enschede'trekken hun 
amendeTienten in. 
De Vergadering besluit conform het advies van de Partijre,ad 
dit artikel te lezen als volgt: uvoor kinderen uit ondersteundE 
gezinnen verdient de beroepskeuzevoorlichting en de school-
en vakopleiding bijzondere aandacht". · 

De afd.eling Gronint;en trekt haar amendement in. 

Art.23. 
De afdelin& Groningen neemt haar amendement terug; 

Artt~ en 35 worden ongeYTijzigd door de Vergadering aan
c;enomen. 

Art .2Ê...!_ 
De heer G.:-r.C.de Laive (Landsmeer) wil zowel het woord 
"vaccinatie" alsninenting 11 in dit artikel opgenomen zien. 
Vaccinatie is voorbehoedmiddel, inenting is iets anders. 

Dr.G.A.Kalverke..mp (Assen) is van mening, dat vaccinatie of 
inentine inderda.ad·iets heel anders is. Ae.ncezien de lac.tste 
t~d steeds meer B.C.G.-vacci~ in de str~d tegen tuberculose 
gebruikt wordt, adviseert sprel<>:er het vroord ttvaccinatie" 
te handhaven. 



- 12 -

De heer D.W.Dettmejjer('s-Gravenhage) stelt namens de CommissiE 
voor, omdat er meningsverschil is ontstaan OV9r dit artikel, 
het anders te redigeren. De tweede alinea zal dan luiden: 
"De gemeente bevordere het onderzoek der bevolking en alle 
prophylactische behandelingen van tuberculose-patienten." 

De Vergadering gaat met het advies van de Commissie.accoord. 

Artt07 e~ worden ongewijzigd door de Vergadering 
aangenomen. 

Art ._29. 
De Vergadering is het eens met de mening van de Part~raad 
dat artt. 39 en 49 geen doublure zjjn. De afdeling Enschede 
trekt haar amendement in. 

Art .Lf.O. 
De Vere;adering gaat accoord met het amendement van de afdelinJ 
Rotterdam or.1 o.:_, regel 3 tussen de woorden 11krachtige 11 en 
11 miclè.enstand 11 in te voegen 11 on ~elfstandie;e 11 • 

· Artil;:el l1-1 wordt engewij zigd door de Vergadering aangenomen. 

Art.42. 
De heer nattmeijer {'s-Gravenhage) deelt mede, dat er een 
verzoek van de afdeling Voorburg is binnengekomen om een 
extra hoofdstuk in te voegen, dat in de belangen van de 
verbruiker voorziet, daar hier een taak voor de gemeente 
ligt om zoveel mogelijlc de vrije concurrentie te bevorderen 
en belastine;en, die het vrije concurreren in de weg staan, 
tegen te gaan. 
Dit amendement luidt: nne belangen van de consumenten vlorden 
voorzover die binnen de taak van het gemeentebestuur ligt;;en, 
bevorderd door vrije concurrentie en het wegnemen van belet
selen, die deze concurrentie in de weg staan." 
De consumentenbond is niet groot, maar neemt toch in omvang 
toe. Om hieraan aandacht te schenken wil de afdeling Voorburg 
dit punt naar voren brengen. Spreker heeft dit met enige 
mensen besproken en men heeft daar geen bezwaa·r tegen. 
Het is nu voorzichtig geformuleerd, maar geeft toch ·waarborg 
.om bepaalde maatregelen te kunnen treffen. De afdeling Voor
burg zag dit gaarne opgenomen aan het slot van '%iddenstand". 
Spreker is het in het algemeen eens, dat als er een belangrijk~ 
verbetering is, men dit in het belang van het gemeenteprogram 
moet opnemen. Een hoofdstuk "Verbruikers" zal dus moeten 
worden in:Zevo~gd na Eiddenstand en vöór Bedrijfsle:ven. 

De heer J.Korff (Laren) vindt het moeilijk om in de vergade
ring te beslissen over eon amendement als dit, dat men niet 
schriftelijk voor zich heeft. Het komt spreker voor, dat in 
de formulering, zoals hij die gehoord heeft, er gevaar is 
juist voor de grote groep van de Middenstand. Spreker zou 
in overTieging willen geven dit amendement ter bestudering 
te geven en er _thans niet over te stemmen~ 

De Voorzitter stelt voor hierover thans nog niet te beslissen 

De heer G.J.Schöttelndrei~r (Voorburg) deelt mede, dat 
naar aa.Ylleidinz. van de indi~ning van dit amendement, dat nu 
door de Corm:üs sie is overgenomen, een ernstig meningsverschil 
in de afdeling Voorburg is gewe0st over de positie van de 
verbruiker en van. de particuliere middenstand. De afdeling 
Voorburg heeft gemeend, dat met de indiening van een amendema 
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zoals dit Vlerd voorgelezen, beide belangen gediend we:cden. 
Spreker gaat echter geheel accoord met nadere bestudering 
en neemt thans het aDendement terug. 

De heer I\:r.F.Portheine (L.eiden} handhaaft het amendement 
van. de afdelin-g Leiden. I.: en vindt het woordje "ambacht" 
vóór het ·aoord 11\':erkz .=.amheden u ten behoeve van de ze in
stellingen ve1·eist. Het kernpunt van het amendement is o.i •. 
11 ambacht 11 • Het is geen futiliteit, maar er wordt ·in de 
hliddenstandsparagraaf gesproken over detailhandel. 
Het :heeft spre:cer verbaasd, dat de commissie het ambacht 
vareeten heef-:; bij de opstel_ling van het Gemeenteprogram. 
Deze fout wordt ook door de dagering gemaakt, maar mae 
door.ons niet gemaakt worden. W~ m6etán duidel~k maken, dat 
ons G-emeente:prograltl benalve zakel-jjk ook propagandistisch is. 
Spre}:el' hoopt, de,t het woord 11 ambacht 11 nog in dit artil(el 
zal Vlorden ve:cmeld. 
De heer D.~.·r.Det"cneijer ('s-Gravenha0e) zegt, dat de commissie 
met de afdeling Leiden van mening is, dat er aan "ambachtn 
niet genoeg aandacht geschonK:en vrordt, maar, omdat het niet 
c;enoe;;1d is, Yïil dat niet zegc;en, dat er geen aandacht aan 
geschonken wordt. Het Gemeenteprogram wordt toeh reeds zo 
gedetailleerd. De nening van de afdeltng Groningen geeft 
korter en bondisor weer dan uat Leiden heeft geze3d. Daarom 
heeft de comrüssie ac..n dit amendement de voorkeur gegeven. 
De afdeling Leiden heeft het te absoluut gesteld. Spreker 
geeft aan het amendement van de afdeling Groningen de voor
keur, omdat het niet zo stringent is. 

De heer J.G.H.Cornelissen (Amsterdam) zegt, dat, als men 
het noord Iiiid(<ens tand gebrui1.:t, men altijd denkt aan het 
handeldrjjvende deel. Bij het Departement on tbreekt voor het 
ambacht ook een speciale ambtenaar. Spreker·wil adviseren 
dit woord 11 anbacht~'· toe te voegen. 

De heer A.v.d.Esch Jr. (N~megen) vraagt zich af, of de 
geesten niet te verzoenen zijn. Zonder ambacht kan er geen 
i.liddenstand bestaan, zodat aan midclenstand ooi.: volgens 
spreker a1-:1bacht moet worden toegevoegd. 

De Voorzitter de~lt mede, dat de commissie geen overTiegende 
bezwaren heeft tegen het amendement Leiden. 

De Vergadering besluit het amendement van de af~eling Leiden 
over te nemen. Het artikel luidt dus als volgt: 
11 De ge:ueente onthoude zich van het drijven van detailhandel 
op el:.;: c;ebiei·. Het verrichten van ambachtsvrer:czac.mheden 
in eisen beheer beperke zij zoveel mogelijk. Leveranties 
aai/gemeentelijke of door de gemeente gesubsidieerde instel
lingen alsme;:le arnbachtswerkzaamheden ten behoeve van deze 
instellingen-tR.verrichiJ; dienen zoveel mogelijk bij openbare 
insc:L1.rijving te norden aanbesteed11

• 

Thans stelt de Voorzitter eerst aan de orde: 
punt 1't- van de Ar;enda: ·Benoeming van twee leden van het 
Dagelijks Bestuu~. · 
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De Voorzitter benoemt tot leden van het Stembureau: 

B.C.Algra 
Mevr.J.C.Goudsmit-de Koster -
t:r. J .A.Heemstra, 
tir. F. Portheino 
hlr.Dr.H.J.Roethof 
Ur. F .:Gd. Staab 

Leeuwarden 
Gorinchem 
Deventer 
Leiden 
's-Gravonhage 
Rotterdam, 

die tezainen met het Algemeen Secretariaat de sternmen zullen 
tellen. 

Naar aanleidins van hetgeen de heer de Laive (Landsmeer) 
Vr~dacavond heeft eezegd over het uitbrengen van stem men 
op de algemene ledr3nvero;aderinc, indien geen ledental bij· 
de aenve.:nc; van het jaar aan. het Aleerneen Secretariaat 
ne::.~d o:::;.sescven, an t·:ïüord t · de Voorzitter, do. t men dit niet 
zo risoureus J:;::m doorvoeren. De in te stellen reglemerits- · 
commissie l::D.n nagc.an, hoe het stemrecht moet 1.'.rorden geregeld, 
maar thans moet men doorgaan, zoals het altiji is gedaan. 

De heer de Laive kan zich hiermede verenigen. 

De Vert;adoring gaat tot stemming over. 

De Voorzitter stelt voor tl'...ans verder te gaan met de b espre
kins van.het ontuerp-gemeenteprográm. 

Art .LJ-3 • 
.De Vergaderins besluit conforr:1 het advies van de Partij raad 
het begin van het t·Neede lid te lezen: "Alleen die bedrijven 
en onà.erneïüngen mogen direct of indirect vanwege de gemeente 
worden ·oeneerd 11 , enz. · 

Art.'+4 vrordt ongewij zied door de Vergadering aangenomen. 

Art. LJ-5. 
De Vergadering gaat conform het advies van de Partijraad 
accoord om het amendement van de afdeling \/inschoten over te 
necen en de laatste negen woorden van dit artikel te laten 
vervallen. 

Voorts kan de Vergadering zich conform het advies van de 
Partijraad verenigen om het amendement van de Centrale Arnhem 
aan te nemen en een tweede lid toe te voegen aan artikel 45, 
luidende: 
11 Bij het beheer van de gemeentebedrijven dient als uitgangs
punt een01:1en te worden, dat, gerekend over een aantal jaren, 
een sluitende exploitatie verkregen wordt zonder4at een 
noe::1ensr:aardice Vïinst v.,rord t gemaakt. Voorzover in een bepaald 
jaar winst wordt gemaakt, dient deze winst gereserveerd te 
worden ter dekkins van eventueel eerder geleden verliezen 
of in de eerstkomende jaren eventueel te lijden verliezen". 

Art.46. 
De V'er.::;aderins beslist conform het advies van de Partijraad 
de door de afdeling Rotterdam voorgestelde wijziging in 
verband met het auende§ent van de afdeling Hilversum niet 
aan te brene;en. 
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De Vergaderins gaat conform het advies van de Part~raad 
accoord 01:1 de njjz i gineen als voorgast eld door de afdeling 
Hilversum aan te nemen. n·eze zijn: De zin beginnende met de 
woorden: "Rationele methoden van energieopwel~king enz. 11 

als volgt te wjjzie;en: "Indien andere methoden van enere;ie
opvie'.d;:ine;, c.q. energieproductie rationeler zijn dan ge
meentelij :·:::e exploitatie, dan behoren deze andere methoden 
L1. besinsel" enz. 

Art .LJ-7. 
De a::1endemonten van de afdelingen Doorn, 's-Gravenhage en 
Groningen worden overbodig door de toevoeging van het amen
deme:at van de Centrale .Arnhem aan artikel 45 en worden door 
deze afdelingen dan ool;: ingetrokken • 

.Art.48 wordt önge~~zigd door de Vergadering aangenomen •. 

Art!~!.. 
l1.ansezien het amendement van de afdeling Enschede eveneens 
ovorbocliu; is geworden door overneining van het amendement 
van de Centrale Arnhem op artikel 45 wordt door de afdeling 
Enschede haar amendement ingetrokken. 

De heer H.Meyer (Enschede) is van mening, dat de w~ze,· 
waarop de Commissie dit artikel wil interpreteren, de juiste 
is. De afdelinG Leiden heeft gezegd, dat dit eemeenteprogram 
op propaganda moet worden gericht. Spreker wilde in overwe
ging geven om erin te zetten, dat de tarieven van de gemeente 
bedrjjven niet mot;en worden gebruikt voor verkapte belasting
heffing. Hant dit gebeurt op het ogenblik. In verscheidene 
steden en in provinciale bedrijven worden waterleidingsta
rieven gebruikt voor verkapte belastingheffing. Dit gaat 
zover, dat hierb~ differenti~ring voor grote gezinnen 
betrokl:en ·vrordt. Dit moet niet gebeuren via de bedrijven. 
De toevoeging is van belang uit propagandistisch oogpunt. 

De heer K.H.Brandt ('s-Gravenhage) merkt op ten aanzien van 
het zoëven gesprolmne over de tarieven van de -e;emeentebedr)j
ven, dat het moeilijk is hierover een gedecideerd woord te 
spreken. Het is wel beleend, dat in 1951 de bekende nota 
van I'.~inister van den Brin:c is verschenen. De tarieven moeten 
rekening houden met de afschr~vingen, die vele gemeenten 
hebben ten aanzien van het bedrijf zelf, want op een gegeven 
ogenblik mag men niet uitgaan van de zuivere afschr~vings
waarde door de veel eratere apparaten die thans geb~uikt 
worden, maar de afschr~ving moet bepaald worden door de 
vervanginc;svraarä.e van deze apparaten. De vaststelling van 
deze tarieven zal op een geheel ander~ niveau moeten ge
sc:äeden. In het Gemeenteprogram komt hetgeen men r;enst 
voldoende tot uiting. 
De Voorzitter komt terug op hetgeen de heer ~eper heeft 
gezee.;d over het p-ropagandistis-ch karakter van het gei:l3ente
program. Het heeft in z<;>verre propagandistische betekenis, 
dat het de richtlijnen van de Partij weergeeft. Het Gemeente
program zal echter in hoofdzaak dienen als leidraad voor de 
gemeenter&adsleden. r~en maakt gew·oonlij k meer propaganda 
met vlugschriften. 
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De Vergadering besluit 9onform het advies van de Part~raad 
het slot van dit artikel te w~zigen als volet: mits uit 
bedrijfs-economisch oogpunt niet volkomen G>t'oelaatbaar 11 • 

De afdeling Eenrum trekt haar amendement in. 

Artt.50 t/m 58 worden ongewijzigd door de Vergadering 
aanc;enoraen. 

Art.59. 
De heer Ds.P.D.van Royen (Driebergen) deeit mede, dat de 
afdeline Driebergen betreurt, dat in het ontwerp geen 
rekening is cehouden met hetgeen al eerder in de Partij 
is voorgesteld. In het gemeenteprogram van 1949 wordt 
onder pu~t 33 vermeld, dat aan de openbare scholen bestuurs
vorm ~oet worden gegeven. Ook in de Toelichting op het 
Beginselprogra2 op pag.· 18 en 19 wordt dit nog onder
streept. Er uordt aan toegevoegd, dat voorstellen tot in
schakeling van de ouders bij O.K.en ;:. bestudeerd worden. 
Dat à.e ouders neer rechtstreeks betro1d;.:en moeten \iOrden 
in een essentieel onderdeel van het stroven van onze Part~. 
Er vordt echter thans geen wootd in het ontwerp-eerneente
program aan cewjjd. Spreker kent de notieven. van de Com
missie da&rvoor niet, maar zag gaarne aan artixel 59 
to egevoec;d''. • • • . • • • o.a. door in schalee ling van het ·ouder
element11. 

De heer D.i'·,·.:oettmeijor ('s-G·ravenhe.ge) beaD.L-nt, d.at in het 
voric;e proc;ram inderdaad iets hierover is opc;enomen. 
Aarreezien een schoolcommissie in de Partij dit onderv1erp 
nog in studie heeft, leek het niet gewenst al iets op te 
nemen, voordat een oplossing gevonden is. 

De Voorzitter ziet noc een ander bezvrac.r. De afdeling 
Driebergen riil een vernieuYrd. onder'.::ijs en dit moet eerst 
onderzocht •:ïorden door de comrüssie in de Partjj; 

Aangezien de afdelinG Driebargen zich hiermede verenigen 
kan, wordt het amendement op artikel 59 teruggenomen en 
het artikel oneevdjzigd vastcesteld. 

Art. 60 wordt one;ewij:,de;d door de Vergadering aangenomen. 

Art.61. 
De Vergadering kan zich conform het advies van de Partijraad 
verenigen met het a~endement van de afdeling Rotterdas, 
zodat dit artikel vervangen uordt door: 
une organisaties, welke zich de voll~sont;'lik:;:eline;. en àe 
bestedinG vui de vrije tijd en/of vacantie ten doel stellen, 
dienen do belancstellinG en zo nodig de mede~erking van de 
gemeentelijke ovo~heid te hebben. 
Het ~er~ onder de z.c. massajeugd - steunend in de eerste 
plaats op particulier initiatief - verdient op ruime sch~al 
de financiële steun der c.;em8cnte. De bom·r van clubhu:tzen en 
de aanle::.; van Sl_Jortvelden warde bevorderd 11 • 

Artt..!-..6-~_t_!m 65.. vlorden oncewijzigd door de Vergadering 
aancer:..ome:1. 
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Art.66. 
De Vergadering gaat conform het advies van de Part~raad 
accoord om naar aanleiding van een opmerking van de afdeling 
Leiden het tweed~ lid te lezen: 
":Oe lac;ere organen (de gemeenten) moeten er voor zorgen 
de kunst nader te brengen tot de burgerij en 11 

••••••• enz. 

De heer K.H.Brandt {'a-Gravenhage} spreekt namens de com
missie ZJ.Jn spijt uit, dat er in het gemeenteprogram geen 
aandacht is gesc~1onken aan de vr5je tijdsbesteding. De Com
missie acht dit ~och van zeer veel belarig, en stelt alsnog 
voor 2 punten o.P te nomen, luidende als volgt: 

1. D9 bouw Vé:tn clubs en buurthuizen voor ontspanning van 
jeugalsen en volTiassenon 09 het gebied van culturele 
uitincen, spórt en spel, bl~ve niet achterwege. 

2. Stichting en instandhouding van bibliothe~en Qet open
bare leeszaal, zo nodig met filialen, vorme een inte
grerend deel van de ge~~1een teljjke bernoei Ïngen ten aan
zien van de volksontwikkeling. 

De heer T.v.d.Ber[; (BoskoC~p) vindt het bezv'Taarljjlc om hier
over op zo korte term~n een ·beslissing te geven. 

De Voorzitter wil de Vercadering in overweging geven deze 
punten noc; niet toe te voegen aan hot gemeenteprogram, 
omdat het voorstel nauweljjks is inGediend. 

De Vergadering acht het gewenst dit eerst op haar gemak 
te bel;:jjl;:en. 

De Voorzitter maakt de uitslag bekend van de stemming 
voor twee leden van het ~agelijks Bestuur: 

Aantal stei7lgerechtigden volgens de presentieljjst 190 
Aantal uitgebrachte steR~en- alle geldig - 186 
waarve.n op: 
Ir.B.O.van Balen Walter 182 
J.~.F.A.van Dijk 169 
Dr.N.O.van Nastrigt 21 
zodat gekozen z~n: Ir.B.O.van Balen ~alter 

en 
J • I.i • F • A • van Dijk. 

Artt.ó7 t/m 71 
Vlorden oneewijzigd door de Vergadering aangenomen, 

.il..rt.72. 
De heer ~r.J.Dr~ber (Leiden) deelt mede, dat het amendement 
Leidera van zuiver technische aard is. Het is de bedoeling, 
dat de ~evordering van gemeentepersoneel gegrond moet zijn 
op energie, bekYiaamheid en plichtsbetrachting en het belang 
en. de gecompliceerdheid van de verrichte nerkzaa.mheden. 
Uit cli t arti};:el lezen wij, dat het alleen e.;aat om de aard 
van de v1er~zaamheden. Om alle misverstand te voorkomen, 
zou de afdeling Leiden E;aarne zien, dat deze beide grond
principes voor de aanstel~ing van het personeel zoudo~1 
worden oysenomen~ 



- 18 .... 

De heer Tiettme~er ('s-Gravenhage}: 
Hoevml de Partijraad het niet nodig acht het tweede principe, 
toe te voegen, voelt do Commissie er·tochvrel voor, zodathet 
.amendement van de afdeling Leiden wordt aangenomen en de 
h:eede zin nordt gelezen als volgt: "Het gemeentepersoneel 
zal niet alleen op grond van de aard zjjner Yïerkza&uheden, 
maar ook Ol) grond vall energie, bekv1aamheid en plichts
betrachtine; bevorderd moeten kunnen worden". 

De Vergadering go..at conform het advies van de Partijraad 
accoord met het amender.1e:o.t van de afdeling Enschede om 
artikel 72 aan te vullori met: 11 Gewáakt worde tegen het 
overreatig in dienst nemen en houden gedurende verscheidene 
jaren van arbeidscontractanten en los personeeltt. 
Het tweede gedeelte van het amende~ent Enschede wordt ech
ter niet aanGenomen. 

Art. 72. ·wordt one;ewijzied door de Vergadering aangenomen. 

Art.7'+. 
De--=-'lert;adering gaat accoord net het advies van de Partijraad 
om het woord 11mogelijkheden11 te vervant;en door "kánsen 11 • 

.A.rto75. 
De Vergadering saat accoord met het advies van de Partjjraad 
om naar aanleidins van het ar:1endement van de afdelint; ~/in
schoten dit artikel te doen luiden: 11 Het Gemeentebestuur 
wake tegen hot sozamenbjl;: inl;:open door het personeel in 
diensttijd en/ of ï.1et e;ebruif.;:making van lokaliteit der 
gerneente 11

• ·Haar aanleidins hiervan trekt de afdeling 
Rotterdam haar amendement in. 

De heer A.Willoring (Apeldoorn) deelt namens de afdeling 
Apeldoorn mede, dat men inziet dat er enorme moeilijkheden 
aan deze materie verbonden zijn, zodat besloten \vordt 
dit eerst op te nemen met de i""amerleden. Het ámendement 
wordt dus ine;etrokken. 

De Heer D .i,'[ .Dettmeijer(Voorzi tter Commissie) antwoordt 
thans de heer H.J.van Raalte op diens b~ het begin van de 
behandeling van het eemeenteprogram gestelde vraag, of er 
een artikel over de Zondagswet wordt opgenomen in het ge
meenteproe;ram. De formulering is niet zo eenvoudig, aan
gezien de propagandistische werking van deze paragraaf van 
de formulering zal afhangen. De voorlopige formulering wordt 
als vole;t voort;esteld: "Eet eerbiediging van de gevoelens 
van alle groepen van onze bevolking is een zo soepel moge
lijl-ee toepassing der Zonda::;s\-let door de gemeen te raden drin
gend geboden, opdat de vr~heid van grote groepen van ons 
volk zo min 1aogeljjk bel"Jlot worde 11 • 

De Voorzitter acht dit voorstel een weinig in afwijking van 
de regels om geen nieuwe amendementen op te nemen in het 
gemeenteprogram-, maar dit is \ïel een bijzonder geval. 
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Spreker heeft uit het app-laus wel begrepen, dat men het 
·er mede eens is, dat hier wordt afgeweken van de gewone . 

c:;ang van zaken. Sprel~er neemt aan, dat de Vergadering hier
mede accoord gaat, hoewel hij het "~Noord "soepel" niet erg 
vindt klinken.· 

J)e heer A.!Ja\'lijn ( Ols t) gelooft, dat het heel moeilij h: is 
een juiste redactie vast te stellen, maar meent beluisterd 
te hebben, dat niet "crote groepen" 1faar "burgerstt meer 
in de sma~k zou vallen. 

De Voorzitter constateert, dat dit voorstel tot w~zigiftg, 
door de Ver;adering is aan3enomen. 
Het verzoek van de afdeling Rotterdam betreffende het in
vossen vc.n een hoofdstuk· !:ver~:eer 11 ·wordt in de door de 
cor-.rüissie voorgestelde redactie door de Vergadering aan- · 
genomen en luidt als volgt: 

1. De Gemeentelij\:o Overheid dien'e lcrachtic;e medewerking 
te verlenen aan de veiligheid van het verkeer. 

2. Verbetering en verbreding van bestaande verkeerswegen, 
o.a. door het aanlegBen van afzonderlijke rijwielpaden, 
alsmede het ~~nles2en van nieuwe verkeGrswegen, dienen, 
indien de veilisbeid van het verkeer zulks vordert, 
plaats te hebben. 

3. Samenwerkins met andere eerneenten om tut zoveel rnacelijk 
eenvormige maatregelen ter bevordering van de verkeers
veilicheid te J:;:ornen, is aan te bevelen. 

4. De gemeente bevordere een afdoende beveiliging van onbe
Vfaal:te spoorwec;- en tramrfegovergane;en in de bebou·wde kom. 

5. Verkearsonderuijs dient bij het lae;er- en middelbaar 
onderwijs in de leerplannen te worden opgenomen. 

Het gemeenteprogre.tn vwrdt hierna met algemene stemrfién · in 
zijn geheel vastgesteld. 

De heer r.Ir .• H. van Riel ( 1 s-Gravenhage) lmmt nog even terug op 
het Vrijelagavond behandelde agendapunt: "Beleid van het 
Hoofdbestuur 11 • Daarbij is minder gezegd dan hij had vermoed 
en een vraag, vTaarop hij zich had geprepareerd te antuoorden, 
is niet ter sprake ge1:omen, n.l. hoe staat het met onze 
studiedienst? Eet lij~.;:t spreker nuttie; de Vercadering hier
over in te lichten. Het spijt spreker zeer, dat hij in 
mi::::eur 1noet '080L1.nen, maar een belangrij }: onderdeel van 
deze dienst zijn de financiën en, zoals de heer van den 
Bergh heeft cozee;d en wij uit het rapport hebben vernomen, 
is dit voor een goede basis een belangrijk onderdeel. 
Er zijn vele \'rensen naar voren e;ekomen, maar nienand heeft 
een o~lossinG voor de financiële zijde aan de hand gedaan. 
Er zijn eni8e partijgenoten. bereid gevonden deze dienst te 
steunen en dat is maar p.eel gelukkig. De afdeling .Amsterdam 
heeft mede,:,-er:;:ing toecezecd. Van Rotterdanse zij de zijn 
regelm~tige bijdragen beloofd. Amsterdam is de eerste ge
vmest, die steun heeft toegezegd. De hele kwestie van de 
studiedienst valt in drie punten uiteén. 
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1. Het belangrijkste is de zelfwerkzaamheid van de leden. 
Wij hebben door het gehele land onze contacten gekree;en. 
Het eerste onderwerp i~ uitgegeven, het tweede in be
werking. Het eerste onderuerp van studie is de bezuini
ging. De alge~ene opinie uas, dat dit onderwerp zo zeer 
do belangstelling had, dat men hiermede begonnen is. 
Dit is niet het werk van gespecialiseerden, maar van de 
leden van het Studiecentrum. 

2. Dit neemt niet v1eg, dat wij behoefte hebben aan diepgaande 
voorlichting door mensen, die hier hun hoofdtaak van 
kwmen maken. Spreker heeft hoop, dat een dergelijk 
bureau binne~1 niet al te lange tijd zal functionneren. 
Dit burea1i moet kunnen werken 01:1 onze Kamerleden bij 
te staan met r:etenschE:_)pelijl<:e adviezen. Deze voor
lichtins moet dus geschieden door gestudeerden, die 
op dit terrein gespecialiseerd zijn. Op de~e manier 
kunnen v-rij een goed gefundeerd geluid laten horen. 

3. Het is echter niet de bedoeling, dat dit bureau ver
strekkende plannen voor geheel Nederland maakt, zoals 
dit bijvoorbeeld geschiedt door de Wiardi Beekman 
Stichting. Uit de openingsrede van de voorzitter hebben 
wij vernouen, dat wij liberalen voor dergelijke plannen 
niets voelen; wij willen alleen . degelijke wetenschap
pelijke adviezen op speciale punten kunnen verstrekken 
aan onze :iCamer 1 eden. 

Thans is ae~ de orde punt 15 van de Aeenda: 
Benoeming van vijf leden van het Hoofdbestuur. 

De heer li.D.Scheer (Heemstede) wil iets zeggen over de 
benoeming van de leden van het Hoofdbestuur. Vrijdagavond 
is gebleken, dat de Vergadering tevreden is met het beleid 
van het Hoofdbestuur. Hiermede zou spreker kunnen volstaan, 
maar er is een moeilijkheid en wel deze. Aanvankelijk had 
spreker vernomen, dat ~evrouw Stemler zich had teruggetrokken 
Daarna heeft zij zich herkiesbaar gesteld. Tussen deze tvTee 
momenten is geruime tijd verlopen en in deze tijd hebben 
verschillenden zich beraden, uat er moest geschieden. 
l.iaar v:aarom heeft :~~evrouv.r Sterole~ zich aanvankelijk terug
getro~d;:en? Hoezeer zij deze functie zelf ambieerde, heeft 
zij toch gemeend, haar plaats te moeten afstaan aan een 
jongere vrou-;;r uit bijvoorbeeld Twenthe. Toen zi_jn de eaudi
daturen los g~?komen, maar er kvmm niemand uit Twenthe uit 
de bus. 
De afdeling Heemstede heeft 1i:evrouw Stemlar toen v..reten te 
bewegen zich herkiesbaar te stellen, en heeft dit niet zonder 
reden gedaan. Toen na de bevrijding de liberale volgelineen 
in IJsderland zicll weer gegroepeerd hadden, en de Partij van 
de Vrijheidkwam, was dit plan nog niet uit de bus, of 
Mevrouw Stemlar deelde mede, dat men op haar kon rekenen. 
Zij is een van de eerst·en e:;ewesst, die haar krachten aan 
de toencalise Partij van de Vrijheid gegeven heeft. §preker 
zou met dit woord van aanbeveline; kunnen volstaan, maar er 
is nog iets anders. ',lij wet.en allen, dat op het ogenblik 
in Nederland rondwac..rt de gedachte van de wederoprichtine; 
van de Vrij zinniG Democratische Bond. i<levrouw Stemlar heeft 
daar oorspronkelijk ook toe behoord. Als zij zich nu terug
trekt, kon dit wel eens een sein voor velen zijn om ook uit 
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de V.V.D. te stappen. Daaro:r.1 lijkt het·ons ook verstandig 
hlsvrouw Stemlar haar plaats in het Hoofdbestuur wederom 
te doen inne~nen. 

De heer H.Meijeringh (Gieten) wil gaarne een opmerking maken 
naar aanleiding van het pleidooi voor Mevrouw Stemler. 
Sprek8r ~:an zich voorstellen dat I~Ievrouw Stemlar haa.r plaats 
vril afstaan e..m1. een j onge:ce vrouw uit een andere lands treek. 
Spreker wil g3arne aanbevelen Mevrouw R.M.Buurma-Vredevoogd, 
lid van de Provinciale Staten van Prente. Zij heeft daar grot~ 
invloed en is iemand, waar men graag naar luistert. Zlj houdt 
zich bezig eet algemene zaken van de vrouw. Vat eveneens in 
haar voordeel geldt, is dat z~ ook eeEst V.D.B.-ster is ge
weest en later is overt;egaan naar de V.V.D. 

De heer ~r.H.Beets (Nijmegen) deelt mede, dat de afdeling 
Nijmegen gaarne zou aEmbevelen voor het Hoofdbestuur Kevrouw 
H.Eodden~1an-:iibbius, tweede secretaresse van de afdeling 
Nijmegen. Zij is een };:rachtj.ge figuur, die veeJ. werk vel'ZGt. 
Het beroep van de heer Scheer op de Vergadering ten behoeve 
van Levroun Ste1:1ler gaat e igenlijl;: niet op, want hij zegt, dat 
zij voortgekomen is uit de V.D.B. Ditzelfde kan ook gezegd 
worden van Levrouw Buurma-Vredevoogd. Maar er is geen ver
schil tussen oud-liberalen en degenen, die uit de V.D.B. 
komen. Daar mag geen enkel onderscheid tussen worden ge
maaict. ~dij zijn hier allemaal één en beroep op een voormalig 
V.D.B.-lidmaatsc:!:lap is hier te onpas. Mevrouw l\Iodd.ermo..n 
is van zeer goed liberale huize en daarom z·ou spreker haar 
met zeer veel klem willen aanbevelen voor de verkiezing~ 

De heer Dr.P.J.T.Endenburg (Gorinchem) is het met de vorige 
spreker eens, dat hier een vroeger V.D.B.-lidmaatschap niet 
in het geding m.sc worden gebracht. Door het aarzelen van 
lilavrouw Stell1ler gedurende enige tijd zijn er moeilijkheden 
ontstaan. Want de afdeling Gorinchem heeft Mevrouw Mr.J.M. 
Stoffels-van Haaften verzocht zich candidaat te willen stel
len. De centrale heeft niet een standpunt ingenomen, zodat 
het moeilijl;.:: naakt een keuze te bepalen, vrant het gaat niet 
tegen tievrouw Stemler. De heer Scheer heeft vergeten dit 
onderwerp in de Centrale Haarlem te bespreken. Spreker had 
liever gezien, dat dit wel was gebeurd, want dan kon het 
standpunt vc..n de Centrale naar voren worden gebracht. 

Mevrouw J.M.l:>.Edel-Visser (Amsterdam) deelt mede, dat de 
vrouHen van .. msterdar.1 niet naar het Oosten hebben gekel;:en, 
maar toe:1 I.Ievrourï Stemlar bekend maakte zich niet herkies
~aar ~~zullen s~ellen, he~ben z~ contact gezocht m?: 
l'1.cevrouw ~.Veder-.::>mit, een JOnge vrouw en zeer gesch~L\:t 
voor afvaardigine in het Hoofdbestuur. 

De Voorzitter maakt de steirJTiing bekend. 

Aailtal steoge~ecntieden volgens de presentielijst 194 
.Aa.l.l.tal uitgebrachte stemmen 187 
Volstrekte meerderheid · 94 
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Uitgebracht op: 
Mevrouvv R.I.I. Buurma-Vredev:oogd 
D. 'Vl. Det tmeijer 
Eevrouw J.Fokkema-van Gent 
Prof.Dr.J.Lindeboom 
I.~evrouw H.Modderman-Ri bbi us 
G.Ri trneester 
Mr.J.J.Ooyevaar 
Jhr.~r.W.L.Schorer 
~evrouw C.Stemler-Tjaden 
I.ievrouw L~r.J .LI.Stoffels-van Haaften 
Levrouw Ur.E.Veder-Smit 
Zodat gelw zen flijn: 
D.V.Dettmeijer, Prof.Dr.J.Lindeboom, G.Ritmeester en 
Jhr. ~.~r. \I. L. Schor er, · 

"16 
183 

2 
176 

24 
169 

11 
178 

93 
54 
29 

en herste~m:üng moet plaats hebben tussen l.Ievrouw Steroler
Tjaden en ~evrouTI Stoffels-van Haaften. 

De Voorzitter schorst de vergadering tot 2 uur. 



13. 

Zaterdag om 14 uur opent de voorzitterwederom de vergade
ring en deelt raede, dat er van de Centrale Arnhem een voor
stel is binnengekomen, om week-ends te organiseren, waar 
men met ellcaar van eedachten kan ·wisselen. De voorzitter 
juicht dit zeer toe. · 

Thans ko.rat aan de orde 1)unt 16 van de Ag_e]l~: Inleiding 
door de heer Kortilals ecodrso, over het onderwerp: 
"Onze buitenlandse betre1dcingen11 • (Bijlage "li111. 

De voorzitter acht voor de partij het moment aangebreke 
om te ove~·legsen, op vvel::Ce Vlij ze een nauv1er contact met· d~ 
Liberale Internationale :rm1 \'!Orden tot stand gebracht~' Er 
moeten echter not; vele cJ.i1:1gen worden opgehelderd, alvorens 
tot lidnw.atsolu::.p kan vJo:::den overgegasm .. De ontwik~\:eling van 
alle dineen in ëi.eze tijd gaat zo snel, dat het lliet gewenst 
is tot de volgende algemene vergadering te vvachten .. 
De voorzitter wenst de vergadering de vraag voor te leg§;en, 
of zij bereid zou zijn het Hoofdbestuur te machtigen naar 
bevind van z2..lcen te handelen. 
Aan het einö.e ven de discussies van hedenmiddag zal spreker 
deze vraag stellen. 

Tha..11.s is aan de orde de bespreking van het beleid van de 
Kamerfracties. 

:Mevrouw Mr M.L.Buskeus-Dijkgraaf (Rijswijk) zegt: 
In Maart j.l. heeft de afdeling Rijswijk aan het Hoofdbe
stuur het verzoek gericht een er1.kele toelichting te geven 
inzake de po si tie van de Ind.iscl1e gepensionneerden; thans 
wil zij hier nog eens op terugkouen. 
l\faar spreeksters l!I.C:ming zal bin.nenkort de mogelijkheid be
staan, dat in de Kener de cumulatie-re~eiing en ook de 
toeslag op l::Jensioenwetj es voor de Indische pensioenen wor
den behandeld, waarvan 401~ van de Indische· gepensionnesrden 
heeft 1au1nen genieten. De afdeling Rijswijk heeft grote 
bewonderL'1.g voor de ·wij ze, ·waarop de Kamerfracties dit 
onderworp hebben gezien en willen behandelen. Aanstonds 
komt de huurcompensatie a~11. de orde, maar de Indische ge
pensiolU1eerden zullen hieraan niets hebben, omdat zij geen 
loon genieten. Behalve het belang van de mensen.is dit ook 
een partijbe·lang, affi1gezien deze gepensi01meerden in een 
politiek vacUUl.'Yl leven; zij gaan niet met de P.v.d • .A. in 
zee, maar hebben toch ~aak hun stem aan de K.N.P. gegeven, 
gezien hetgeon de heer Lemeire in Indonesië heeft gedaan. 
En ~och zijn er velen onder hen, die liever hun stem ge
geven zoude~ hebben aan de V.YoD., als deze meer het woord 
had laten klinken. 

De Heer H.Meijer ·(Enscl:1ede) deelt mede, dat hij tijdenf 
een voordracht van de vo.orzi tter te Enschede met grote be
langstellinz; en met instelliDling heeft geluisterd, maar bij 
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het debat heeft de voorzltter een opmerking gemaakt, die 
voor spreker aanleiding is geweest het woord in deze ver-

. gadering te vragen. De voorzitter heeft toch over deze 
ko..binetsfor.co.atie gezegd, dat men zich ·wel desnoods plóoi
baar zou. hebben getoond inzake Hieuw Guinea, wanneer niet 
de verdere Nederlm1dse politieke constellatie een beletsel 
was geweest om 2ede te doen aan de kabinetsformatie. 
Spreker is erg blij, dat de voorzitter zijn stem als oppo
sant in de Kamer kan laten horen, waar men er last genre g va:r 
ondervindt. 3preker moet het echter van 't hart, dat hij 
een Hede2·1-':~.nds gebiedsdeel nauv1elijks geschikt vindt om het 
ondervJerp van politieke· koehandel uit te maken. De zaak van 
Nieuvv-Guinea is onverbrekelijk verbonden aan de kv1estie . van 
N.I.Unie, :ma<:~r deze laatste betekent toch niets meer. Wij 
hebben dat s:pel verloren en juist dae~rom zou spreker er op 
willen ·wijzen, èiat de geschiedenis voortgaat en er zijn 
volgens Sl,)reker telcenen, die l1em a.s.:nleiding geven er.o.stig 
te wa2.rschuv1en deze za2.k te overdenken. Volgens s:)reker 
bestas..n die tekenen hierin, dat de rijst-situatie in Indo
nesië zich op m.u·ustbarende wij ze ontwikkelt. Spreker noemt 
enige cijfers. De hoeveelileden, waar het hier om gaat zijn 
formidabel groot. Het verbruik von padi, na aftrek van 
zaai-pad.i, beweegt zich rond de 3i millioen ton en, w~~eer 
die er niet is, lijdt :men honger. Vóór de oorlog heeft men 
met grote moeite van cle + gebieden na~- gebiede:n VGrvoerd 
en zo· is men met de hakken over de sloot ge1com.en. In de ja
ren vóór de oorlog werd Indië bijna zelfgenoegzaam wa.t de 
rij st betreft, maar dat was met behulp van een te el tdvJang
ordonnantie, die was ingesteld met het oog op de oorlogs
omsta:Lldigheden. De situatie is thans zo, d,at men de beno-. 
digde rijst niet heeft en kan krijgen. :Spreker ziet hierin 
tekenen voor een kentering en haalt het boek Koningen, 
Hoofdstuk XVIII uit de Bijbel aano Elijah zag een wolkje 
als de grootte van een hand in de verte naderen, die de 
lang verwachta regen brengt. In deze .ongunstige rijstpositie 
ziet sprel;:er grote :mogelijkheden voor een ommekeer. J..ls de 
fracties aan deze zarut ITQU volle am1dacht blijven schenken, 
kan deze misscl.1.ien nog gered worden, en Ni·euw-Guinea voor 
ons beho~den blijvene 
In Amerika ·oegint zich· een andere opinie te varmen en zelfs 
ook in de Povod.Ao 

De heer Ds Rit~ema Bos (Doetinchem) betuigt Zl.Jn grote 
erkentelijkheid jegens de fractie der Tweede Ka11er en spe
ciaal jegens de heer Ritmeester voor zijn buitengewoon goe
de betoog ten gunste van de l..mbonnezen. 1tij moeten het ech- · 
ter :aiet aan de fracties alleen overlaten; wij allen moeten 
op dit geb~ed in het klein onze plicht doen. 
Deze week is verschenen een boek, geschreven door 
Ir 1.1anoesaua, lü~1ister vru1 Defensie van de Z""lld llolU:.-:i:en, 
en thans gevang~n ceüouclen op Nïeuw-Guinea, geheten "Om 
recilt en Vrijheid", voorzien ven een voorwoord va...'1 :Piet 
Bakker, Uitgegeven door 11Libertas N.V." te Utrecht 
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pr~Js :f.2,20. 
Spreker beveelt dit boek in ieder's aandacht aan; het is 
zeer de moeite waard gelezen te worden. Zo kunnen wij allen 
helpen een ere-schuld in te lossen voor een deél van ons 
volk. · 

De Heer Pro:f.Dr E.H.s'Jacob (Groningen) behoort tot 
degenen, die h8t gevoel hebben, dat de grote Europese ont
wikkelins zich nog in een dichte mist bevindt. Er is reeds 
een 1)ui tengewoon grote eEmstenrr:ligheid over de Europese een
v;ording en daarover r;1oeteri wij ons zeer verheugen. ?ij moe
ten er m1s ec::nter 'llel rekenschap van geven, dat alle poli
tieke tegens~ellingen in Europa begraven moeten worden en 
wij a _leü tot ee:1sgez:L:.1dheid moeten komen. ilij verkeren ·in 
een noodtoestand - zoals de hesr l~orthals heeft gezegd -
en eensgezindheid is noodzakelijk. Maar v:ij moeten verder 
kijken, :i1oe deze ontv;Ld~eling in· b"'u.ropa rüoet gaan; wat dit 
voor oüs land gae.t betekenen op economisch en sociat.1l ge
bied. De liberalen zijn geneigd de vraag op te werpen, of 
er voor de liberale gedachte dan nog ruimte zal zijn • . tüs 
dit een gedacllte is, die telkens opkomt, hoeven wij ei"' ons 
niet bezorgd over te :mak:en, als v1ij maar waakzaam blijven. 
Er is een boekje verschenen van Prof.Brugmans over Europese 
samenleving. Alles hoeft niet helemaal hetzelfde te zijn. 
Tegen dece:.1tralisatie is niemand, maar onze· opvattingen 
zijn toon. wel iets anders. Op het ogenblik kan men niet 
s}.)reken van e en liberale richting in Europa; de toekomst 
daarvan is nog niet te meten. De kwestie van eenvvoreling in 
Europa sta:::.t niet op zichzelf. Er zijn tegenstellingen tus
sen grote en kleine staten. Voor grotere staten heeft dit 
andel"e cevolgen, want bij verkiezingen geeft het grotere 
aantal mensen toch de doorslag. De kleine staten trachten 
op vele manieren hun vrijheden veilig te stellen. Liberaal 
in een kleine stac.t is niet hetzelfde als liberaal in een 
Europese gemsenschap. 'Spreker zou er de nadruk op willen 
vestigen, dat wij ·niet zonder scherpe cri tiek hieraan mee 
moeten doen. Aanvaru~elijk was eerst niet gedacht bij de 
on.twik.\:eling vaneen kolen- en staalgemeenschap...,.,.....en aan een 
raad van 11il'üsters.(Miet de Europese gedachte prevale-tri, 
naar de nationale gedachte. Dat instituut is op h~t azen
blik een noo~zakelij~.;:heid. Spreker gevoelt zekere bezorgd
heiä. ten aanzien YB::';.. deze gehele ontwikkeling. T/at iS er 
voor toekomst voor deze liberale gedachte? Men moet op het 
ogenblik vooral de aandacht vestigen op de positie van de 
kleine.staat en de positie van de liberalen in het algemeen. 

De voorzitter doelt thans mede de uitslag van de her
stemming voor één lid van het Ho~fdbestuur: 

- aantal 

/V21 Hecl,.:::rl8J.lüse zi~6.e is llierOl) sterk a-:::21Gedrollt.:;en. Als I:J.en lo
c::.;isch r8ö.ensert, dan zou zo~·l(,er raad van ministers 
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2. 6. 

De voorzitter ·wenst de gekozenen gel v.k. De heren Van Dijk, 
Dettmeijer en Bchorer, ë:.ie aanvi6Zig zijn, ve:r·klaren onder 
déil:kzegging voor het vertrouvJen hun benoeming aan te· nemsn. 
Aan àe overige gekozenen zal bericht van ITQ11 benoeming wor
den gezonde:::l. 

De heer Mr H.van Riel ( 's-Gravenhage) meent, dat h·et 
verstandig en juist is, wa::meer hij begint met een vraag 
te st.ellen in verband met het beleid v2.11. de kamerfractie. 
Op de eerste plaats zijn wij als partij hier verza.ueld om 
van de Kamerfracties een en ander over hun beleid te horen. 
De vraag die spreker tot beide Ke.:oerfracties zou v1illen 
riclrt;en is van principiële aard en houdt in geen enkel op
zicht critiek in. 
\7ij hebben in ons program stas.n, dat een vru1. onze eerste 
beginselen is de rechtvaardigl1eid; v;ordt die rechtvaardig
heid in Heclerland in financieel opzicht wel gediend? Voor 
spreker ligt de zac:Jc in wezen zo, dat financiële rechtvaar
dig:ileid is, á.at iemand teruG krijgt, wat hij in de gemeen
schap i:nbrengt, vvant een grote arbeidsprestatie moet een 
grote belonL1g hebben. Wie grote kapitalen a2.!l de gemeen
schap afclras:.gt, heeft ae.nspraak op grote revenuen. Dit 
principe wordt in steeds sterker mate aa.'1.getast. Ergens 
moet tocl?. de grens liggen bij de aantasting .van de draag
kracht. Liel:sen ::::weten kunnen leven in de stand, waarin zij 
geboren zijn. Het is duidelijk, dat degenen, die veel heb
ben, veel l>:oeten bijdragen, maar er is een grens. Het heb
ben van een groot inkomen kan een recht zijn, dat men niet 
mag aantasten. 
Onze partij :1.eeft een consequent.Ze politiek gevoerd op dit 
gebied en spreker is vw.1 mening, dat het goed is van tijd 
tot tijd ook dit geluid in het parlement te doen horen. 
Verder complimenteert spreker de heer Korthals over zijn 
bui te:ngev10on ve:r·l1el<lerend betoogo In dit verband vvil sl)re
ker twee vrasen stelleno Het 0aat om de harde realitcito 
Zist die l:.arà.e realiteit in à.e Earopese sar::.enwerking eisen
lijk niet me.ar twee dincen? In de eerste plaats de Degelijk· 
heid om e;:;n krachtig eenvormig leger te vormen Oill ons te 
verà.edigeno In de tweede plaats handel te kun::.:en à.rijven 
met de lancle:::1, die om ons :heen libz;en. De rest is in spre-
lcers e;evoel 1uinê.er belangrijk. · 
In een E.l"'tizel :heeft ?rof .E\lizinga in 19 39 VJ or de IConillk""t 
lij1ce Acade::lie VLID ~::et e:nscllappen ui teengezet, dat het on
interessante karakter vene en land l;:om.t door de uni:;:'orui
teit .. Zie b.v. 9,e Cilinese gesc:i.'liedenis. Sprel;:er meent, dat 
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de kracht van T7est-Eu.ropa ligt in de enorme ver
scheidenheid der· verschillende landen. Een unificatie 
van West-Ev.ropa is noodzakelijk, maar Vlij hoeven er 
niet nae.r -toe te werken. Bij een integratie zal alles 
van één punt uit moeten gebeuren en Vlij zullen ge
dwongen worden intern een regiem in te voeren, dat 
even dirigistisch is als vlak na de oorlog. De ee~~~eid 
van Europa, die nodig is, brengt/mede. 11ij Zl:ülen ons 
door de 11 liedj es van. de rode rattenvanger'" niet mogen 
laten va1.gen. 

De heer Mr S. T/illinge Gratama (Wapenveld) wil de 
Kamerfracties lof to ez\-Va2.ien voor hot vele werk, det 
zij ve:cric::~'lten, en dit zonder een ·;7iardi BecJr..ruanstich
ting achter zich. Hij heeft de activiteit van onze · 
Ke.mel~leà.en r.:1et veel genoeg en uit de Handelingen, die 
hij steeds bijhoudt, gele~en. · 
Bij de samenstelling van de Tweede Kamerfractie is er 
over gesproken, dat men de candidaut niet alleen be
oordelen moet naar de kwaliteiten, maar ook naar de 
wijze, 'naarop hij zijn stof aan hGt Nederlandse volk 
verkoopt. ~7ij L'loeten niet vergeten, dat veel van het
geen gezegd wordt ni~t tot ons volk doordringt. Een 
redevoering als b.v.,de heer Ritmeester gehouden over 
de Zondags\vet spreekt tot het volk. 
Een andere onrechtvaardigheid is het radiobeleid. 
Spreker heeft weinig tijd om naar de radio te luiste
ren, ma_.r het is hem opeevallen, dat b.v. het congres 
van de P.v.d.A. dag in dag uit wordt uitgezonden. 
Spreker haalt de radiobode aan van vandaag. Spreker 
herinnert zich, dat Cato na iedere redevoering uitriep 
11En toch ben ilc van oordeel, dat Carthago verwoest moet 
worden". Hij is van mening, dat, \vat het radiobeleid 
betreft, dit ook steeds naar voren moet worden gebracht 
en verzoekt de Kamerfracties hier bijzondere aandacht 
aan te schenken. 

De heer A.J.Tom (Zwolle) heeft een korte vraag te 
stellen. Een belangrijk onderdeel van het Regerjngs
beleid is het financiële beleid. In vele o·ozichten 
kwn1.en \'Jij ons daarmede niet verenigen. Er:-moet te
veel belasting vJOrd.en betaald; dit is in de afgelopen 
jaren gebleken. Spreker zou gaarne vernemen, waarom er 
niet de conseq-v.entie wordt getrokken uit de cri tiek 
en waarom wordt er niet tegen de begrotins::-"ge~temd? 

VQ4<~ ...... ~~ 

De Heer H.J.van Raalte (Hilversu.m) merkt op, dat 
de heer-Korthals .in zijn betoog over de buitenlandse· 
politiek ook de Liberale Int e1"'11ationale heeft genoemd, 
maar over deze orge..DisE.tie vrij weinig vertelt. ;-~ij 
we·cen eigen.lij};: ni::;t~ wie hierbij a:.mgesloten zijn. 
Dit is een belc:.ngrijk" pl:..:.l'lt, omdat er in Frankrijk vele 
partijen zijn, die hlen liberaal zou kwûlen noe~en, 
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maar men he~ principe huldigt, dat van ieder land 
slechts één partij kan zijn aa1:1gesloten. Ma~.r ook als 
ü.it :cüet zo is, zouèie:a v;ij gaarne v1eten, welke partij
en er wel, en r:elke er niet bij zijn aangesloteno In 
Engeland fili:fX heet de partij van Churcllill conserva
tief, m.aar deze partij is in zeer ste1"'ke mate liberaal.· 
17an:neGr men tenslot-ee nog ziet, -vvat zich in D'u.itsland 
afSJ.)eelt 1~et vreemde figuren, dan voelt men zich toch 
\'Jel enit;szi:ns in het on(;ewisse ten aanzien van deze 
Liberale Internationale. -:-;ant of deze Duitse partij is 
aanGesloten, v;eten wij niet. In Vrijheid en Democra:i:;ie 
meent spreker gelezen te hebben, dat de kwestie van de 
Liberale I:c:è;ernationale uiterst gecompliceerd iso Op al 
deze v:"agen zou ee:r.1 entwoord van groot ·oelang zijn voar 
allen hier in de za::.l om beter georienteerd te zijn. 
Dit geldt vooral ook ten aanzien van de af'delingen, die 
zich hier niet genoeg in verQiept hebben. De sauenTier
king tussen de Internationale Liberale groeperingen is 
van het allergrootste belçmg en het is zeker een kv-ïes
tie, waaraan onze pé.1.rtij grote e.m1dacht moet besteden. 
Ma<.:.r al is raen ::;een lid in 1953, dan kan men toch goed 
samenwerken met andere liberale partij en in Elll"'opa. 
Waar dit hier juist gaat om een belangrijk feit, n.l. 
al of niet toetreden tot de Liberal International, 
l:u:nnen de afgevaardigden zich niet bevoegd voelen om 
machtiging aan het Hoofdbestuur te geven na::.;.r bevind 
van zal;:en te handelen. Bij een besluit van zo funda
mentele betekenis als dit, gelooft spreker, dat dit 
gezichtspunt V3:1.1 de voorzitter beslist niet geldend 
is, vooral waar deze L.I. een duister punt is, vvaar
over vele gedachten en vragen 1aw-nen.rijzen. 
De afgevaardigden v~~ Hilversum hebben zich beraden 
ove:c de vra2.g, of zij hun. stem ku.r..11en geven aan r:lachti
ging van het Hoofdbestuur in deze en zijn van oordeel 
dit niet te kunnen ö.oen. 

De heor Drs G.C.de Haan (Rotterdam) wil naar aan
leiding van de rede van de heer Korthals opmerken, dat 
er in 0trac.tsburg bij de integratie va11 Europa ook ge
sp:coken·wordt, dat economie vóór politiek moet gaan. 
Spreker zou hiertege:::: sterk willen waarschuv-1en en de 
politieke integratie op het eerste plan v1illen brengen, 
want zonder dat kan Europa nooit één worden. hle:.1 kan 
bepalingen van in- en ui tvoerrecl1ten o:pheffen, :D:a&r de 
koopprijs bestaat 1.ü t andere din::;en, y:a<:.rover ö.e Kolen · 
en Stad Ger:1ee:t2.schap niets te zeg:.;en heeft.· Hiel"' is een 
politiek or;;aan noC:ig. Bij bepaalde producten kan de 
nationale :1z.ndelsbalans scheaf getro:;:ken v1orden. Dit 
eist diepgaa."Yl.de politieke L1tegratie. Spreker doet een 
beroep op ~e afgeva.::~rdigden om in deze kwestie niet 
het stand~tutt vru1 de K.V.?o te volgen. 
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Ge~~aal b.d. W.J.C.Schuurman (ts-Gravenhage) wil 
eerst aan de KaDerfracties een vraag stellen. Hij heeft 
niet goed de volkomen negatieve houding van de fractie 
begl"'epen inzake de Zondagswet. JHen heeft geweigerd aan 
te ö.'lemen een amendement over dit onderwerp, maar is 
het niet beter het minder slechte te accepteren dan het 
slechte? · 
wat de hU:ropese integratie betreft sluit sprelter zich 
aan bij de vorige, ;vij zend op de gevolgen van het feit, 
dat wij e:n ande:cen v66r de tweede wereldoorlog te la..11.g 
aan onze onzijdigheid hebben vastgehouden (de politiek 
van :':1st angstige konijntje noeut spreker dit)o P~s er 
een Europees leger Komt, zal de bevelhebber een poii
tieke orc;anisatie boven zich moeten hebben, een poli
tiek gezag. Anders lijdt hij aan het gevaar van onze
kerheid, of hij zal zelf, dictatoriaal, moeten gaan 
handelen. Nationaal gevoel, meent spreker, is een groot 
goed, m~r nationalisme is uit den boze en wij zullen 
niet uit een verkeerd nationalisme mogen weigeren, iets 
van onze souvereiniteit prijs te geven. 

De he<::r Korthals is erkentelijk, dat verschillende 
sprekers ook nog in het betoog getreden zijn, dat hij 
gehouden heeft als inleiding van het beleid der Kamer
fracties. 1·Ieer heeft spreker niet willen en kv..n..Ylen doen 
want dan zou ~en daar een gehele middag voor moeten ne
men. 
Uit de opmerkingen is gebleken, dat er in de partij 
geen meningsverschil bestaat, maar dat men zich stelt 
achter hetgeen men doet in de Kamerfracties. Uit het 
betoog van Prof. s'Jacob' concludeert-spreker, dat er 
enige vragen zijn opengebleven, waaraan_ sprelcer zou 
willen toevoegen, dat naar zijn gevoelen ook nog veel 
onduidelijk is. Er zijn bepaalde risico's, die genomen 
moeten worden. Voor de goede orde lijkt het spreker 
juist, dat hij met grote duidelijkheid uitspreekt, dat 
men niet naar een gecentraliseerd ~uropa wil toe gaan. 
·zeer terecht, \"lij moeten goed weten, wat wij gac.n over
dragen aan hoger gezag en alle kleine staten moeten 
ui tkij:i.:~n, wat zij gaan doen. :Spreker de:;;'lk:t aan een 
senaat in de politieke gem..;enschap op paritaire grond
slag. :Spre~er is bepaald niet zonder critiek, want er 
zij11 vele moeilijki.1eden, als men samenwerkt met grote 
staten. Spreker is vó6r een raad van ministers voor de 
Kolen en :Staal Gemeenschap, waar het nationale geluid 
km-1 wor6.e:n gei.10ordo Overigens vwrdt dit 'beleid ook 
elè:.ers 5evoerdo Men ka.J.1. gerust zijn, want in àe raad 
va.n nationale 1ni::.üsters gaat :w.en niet verder dan bij de 
huidige onsta:.lldigheden mogelijk is.· En dan is er ëi.e 
vrac..g Eaar de toe~'::oÜst <i er liberale gedachte. Dat is 
een vraagstuk, dat er zal zijn, als wij de Europese 
eenheid ZlLllen lcr.i jceh; da1:1 pas speelt ä.eze geC:..:c::;.te 
een rol. Naar ~lrekers vaste overtuiging is het ~iet 

- in -



in de eerste plaats·de maatschappij, die wij zullen 
moeten bewerken - dat moeten de liberalen zelf weten 
ma:::~r het is v;el nodig, dat wij met liberalen uit andere 
landen tot een t;emee::1schappelij~..:e grondslag kv .. nnen 
komen. liet is s}rekers overtuiging, dat er nog veel 
verschil vm1 mening bestaat. 
De Nieuvve Rotterdamse Courant heeft veel' aandacht aan 
de bes;;:rekin;;en te Straatsburg gewijd., Spreker he 'o}ft 
t.wcsr;:J.aal tegen liberalen uit a"'là.ere landen in debat 
moeten treden .. El'\is een nauw gesprek nodig om te vveten 
wat 3en am1 el~a~r ~eeft. Spreker heeft het voorstel 
gedaan, du.t wij als partij ons saa....'l begeven in de Li
berale. Internationale. Dit is geen zaak van de fractie, 
maar s~1rei-rer v:il hier iets over zeg~~en met betreldcing 
tot het betoog van de heer Van Raalte. ~ia.nneer wij net 
de L.I. co::1.tact zoeken, dru1 ·1eet dit ons g·een enkele 
dv:a:'lg op. Het ga.:.:~t i!ier alleen om de :c:~o.::;elijkheid tot 
ove:L·leg, v1e.t ".vij in de Inten1ationale vrijblijvend 
lrnruen doen. Uit de ges:preld.:en is mij t;ebleken, dat 
wij hierover diepga~nde bes~rekingen moeten hebben. 
Spreker is ~lot eens met de heer Van 1-taal te, dat Vlij 
niet toe moeten naar grote massa's. Vij moeten toe 
naar eenheid in verscheidenheid, met be11ou.d van eigen 
cultuur. Daarom moeten Viij zorgen het in eigen hand te 
h01.1 .. den en v;ij moeten het uit ons eigen gezichtspunt be
kijken. Er zijn anderen, die ons weten te treffen om 
onze export :minder te r.2aken. Spreker wil voorkomen, 
dat dit gesc:1.iedt. :i!:r zullen natu"J.rlijk SO};lüligen zijn, 
die zullen trachten vanuit een centraal punt het eco
nomisch leven te gaan behe~rsen; natuurlijk zullen de 
internationale socialisten in die richting verder wil
len ga<::.n. Aanvankelijk ·was er geri11.ge belangstelling 
van Duitse en Franse zijde, maar zo lang wij de ogen 
ope~~1.ouden, behoeven we geen vrees te hebben voor, 
zoals de heer Van Rie];· zei "de rode r~ttenvanger 11 • 
Mae.r een ·E.D.G. is dan ook een noodzakelijkheid. Ge
beurt clit Liet, dan stas.n binnenkort D.2itsland en 
Frankrijk ·weer in twee kampen tegenover elkaar. Dan 
betekent dit weer nationale legers, generale staven 
enz. en de vicieuze cirkel is weer over ons gékomen. 
Laten VI;ij toch voorzichtig zijn! 
Spl~eker is da11l<;:be.ar, dat generaal Schu-."Lr..rnan heeft e::;e
wezen op onze afzijdigleid in 1940. De dingen, die 
toen gebeurd zijn, moeten we echter niet bekij~en met 
de ogen van nu, maar de keni.lis van nu is toch ~·:el, dat 
wij in 1940 als gevolg van onze afzijdigheid alleen 
stonden. '"Jillen v1ij een goede eenheid hebben, dan 
moeten v1e ons op militair gebied aaneenslui ten, zo à.at 
de eeneraals afzonderlijk niet te veel macht krijsen 
en naar eisen bevind van zaJ>:en ku.nr.~.en handelen. Ver
vol&ens wil sprekcr"wel zeggen, dat juist in de E.D.G. 
is voorzien, doordat het opperbevel staat onder à.e 
Atlantische Yerdedigïngs Org~~isatie, dat dit opper
bevel niet te grote macht krijgt. - IJ:et -
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:Met de hesr De Haan is -spreker het eigenlijk niet eens. 
wanneer wij op het ogen.!Jlik een politieke gemeenschap 
zouden acce:pteren zond8r de nodige vJa~.r·oorgen voor een 
economische eenheid, dan hebben wij cle trein gemist. 
Men wil er dan 1iiet meer aan en dan komt het ook niet 
me·Jr. Dan is de poli tie:(e gemeenschap een lege doos .. 
~enneer wij willen bereiken, Qat de volkeren van ~~opa 
solid.air zijn, da.."I'J. moet er naast de politieke integra
tie een econor.üsc:::J.e staan, anders blijven de economische 
tecenstellingen bestaan; Z2ld.Ex de bron, die altijd tot 
strijd heeft geleid. DB econo~ische integratie moeten 
wij er dus in houden .. 

De Heer Prof .I.:T A.N .T.Jolenaar (:?as senaar) spreekt 
ne.L~ens de Eerste Kamerfractie. Hij brengt namens de 
fr2.ctie denk a2.:r1 de heer ~·;illinge Grate .. ma voor diens 
wae.rder·ende 1voorden .. Over de radio v:il spreker een 
korte Ol:Jl2"terking mal: en. De toestand, als door de heer 
~iillinge Gratama geschetst, is-inderdaad ernstig: een 
"frapper toujours" is hier zeker op zijn plaats. Upre
ker kan echter :m.ededeleJ.l, dat bij de behandeling van 
O.K.en ~. een hartig woordje hierover gesproken zal 
\Vorden cioor de heer \iendelaar. · 
De heer Van Riel heeft de rechtvaardi@Leid in de be
lastingwetgeving ter S?rake gebracht, maat spreker 
vindt, dat hij eigenlijlc.een beetje naar de bekende 
weg heeft cevra2.gd .. De heer Van Riel moet toch zeker 
in het af gelopen j a;C1.r kemlis hebben genomen van hetgeen 
in de Eerste en Tweede Kamer m.et nél.Ul.e door snreker over 
de wij ze Véill belastingheffing is ges'lWoken. ÎH~ heer V~ 
Riel heeft vooral gesproken over personen, die grote 
inkomens hebben en daar relatief weinig van overhouden. 
7iij moeten duid.elij::.: begl~ijpen, d.at het land op het 
o;e:nblik in verband met de intt:::rnatio:nale vex·plichtingen. 
ongekende l.10ge kosten heeft .. De hoogste inkomens moeten 
het hoozst worden belast, anders komt het geld niet 
binnen. Spreker denkt ao..n de ono.ernemers, want het zijn 
niet alleen de mensen, als persoon, die dat inkomen ~e
:nieten. Die onC.::rnern.ingen zijn de bron van nieuwe werk
gelegenheid om de·productie te vergroteno Bij de laat
ste debatten hebben vvij den ook aa..."'lgevo erd, dat de re
serverL.lten alleen "bestemd zijn als overgangsillaatregel, 
en ä.at :net es:n nieuVJe belasti:ngvietgeving zo s:nel moge
lijk een begin moet worden gemaakt. 
Het betoog van de heer Van Riel is niet van eenzijdig
heid vrij te pleiten. 
:'7ij heb8en ons ~verzet tet;en de verhoging van de vermo
gensbelasting; deze moet worden beta;;.ld uit het inkomen. 
t:ij l1eb~e:..1. .:_·eplci t om .een plafond in het levent e roe
J_Jen, want nu kan 80~; van.iemands inkomen worden wegbe
last. Verder hebben wij cepleit voor een betere rege
ling voor ileffing in,;; ens, ve:.-·O'Iogensaanwas en voor kleine 
sps.:::: .. rclers, de oeJ:1eersing vàn pachten en huren, en pen
sioenuivelle:;:-ing boven een bepaald inkomen. -;;ij hebben 
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deze wijze, dat hiJ thans beweert spreker verkec::rd 
ve::tstaz.-.1 te heb·,.::en •. Overigens is dat gssprek niet 
gega;:;..Y'l over de af.;elopen kabinetsformaJcie, maar over 
de crisis, die speelde in 1951. Nieuw Guinea was toen 
de inzet~ Dat l? eft s ~:;rek er aanleiding gegeven te zeg
gen, ë.at, als v;ij volledig vertrouv1en ,se st eld had cl en 
in het :':abinet op het plmt van onze internationale 
pos i tie, _v.'ij é..e,:;.'l bereid zouden zijn gev1eest over de 
Uieuw Guinee. kwestie te praten. !.7ij staan nu ten aan
zien va.Il. Kieuw Gu.inea op l1et sta:ndi_junt, zoals in ons 
vc:::·l~iezillGS)rot;ram van verleden jaar is ges"'Geld. 
Hie":~cmci in c?..e l":s.me:cfr:;;.cties zm1 er aan denl;;:en hierover 
te tra:1sigeren. Het stand:pm1t, ·waarop wij heden nog 
staan is: 11 Hiouw Guinea blij ve o:aö.er Nederlands gezag, 
totdat zijn bevolkinG in staat zal zijn in volle v:rij
heid over ei;_;en lot te beschikkenu • 
.De lle.sr }.'Iei~er hesft gesprol:en ove:r.· de I:Jeà.eJ:>lands 
Indones:irohe Unie. Op hot oe:;enblik is de realit'~t 
inderdaad zo, dat à.e H.I.U. practisch niets \7ac,rd is. 
Dat bete1::el1t, dat, v:armeer het mogelijk zou zijn om 
tot een anä.ere vor.m. te komen met Indonesië, waardoor 
de vvederzij dse bels.:nz;en in de ruimste zin des VJoords 
ktmnen wordGn behartigd, wij ae1-n het wezen à.e voorkeur 
geven 1;oven de vorm. De heer :Th:eij er ziet de verschijn
selen voor een verandering al komen. ~ij zullen attent 
blijven. 
In ~e vorige debatten over het Indonesische probleem 
zijn ~r mc1.1sen geweest, die dachten, dat de A.R. het 
beter deed dan de v.v.D. en daarom liever op A.R. 
ste:-J.à.en. Deze mensen zijn wel in een zeer ongelulckige 
po si tie, mmt Ylij!zijn thans :p.ict in d~ Regering en de 
A.R. ·wel. :7ij zullen zien, of de wensen van de A.R. 
thans in vcrVtûling zullen gaan. 
Spreker is dankbaar, dat de heer Ritzema :Bos de kwestie 
van Ambon en het zelfbeschikkingsrecht nog eens in het 
volle daglicht gesteld heeft. Zoals wel gebleken is 
uit de debatten van de Tweede Kamer, heeft de heer 
Ritmeester uitvoerig daarover gesproken. 
Spreker kan zich aansluiten bij hetgeen de heer llolenaa 
over de belastingen gezegd heeft. De heer Van Riel 
heeft gesproken over verdelende rechtvac.rdigheid bij 
belastingel1., die tece:nover all en moet v1orden betra.c:1t. 
~ïe ~ïloe·~en echter op één ding letten. Bij grote inkomens 
blijft er altijd nos ·,7el over OI!l van te leven, maar er 
wo et ook voor i:1.vest eri:ng overblij ven. 
Vroeger was het z6, dat het vermogen in fabrieken Vlerd. 
belegdo Dat ·was een maatschappelijk belang, watlt, on- . 
danks d.e croeiende bevollcing in Nederl8 .. nd i.1ebbe:1 v;ij 
geoï.l v;srkloosheid ;ekend • .Altijd v1as er werkgelegenheid 
door de ui tbreià.i:ng. Het liberalisme kout op voor men
sen r.1e·~ t:;rote i:l:ü:·o'":ens, omdat zij in staat zijn veel 
in een nieuw b:;;drijf te investeren. De huidige politie:t.: 
vergeet, dat bij zijn streven om de rijken alles af
heJ:léiig te 1Lc:2.ccn, zij 'bereilct, ö.at de ar:..:1en i:.-1 :;rote 
:rnoeilij:i.:heden komen. Als er· niet geinvesteerà. ·•:o:t·üt, 
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wordt de arbeider slachtoffer van de werkloosheid. 
Thans wil s·,")r:sker de he~r Tom bea:.1twoorden. Het ste!T...men 
tegen een b;sroting als afkeuring voor het regerings
beleid is esn versleten midlel. Dat hebben wij niet meer 
ïlOdig. Als wij een motie Vc:.l1. afkeuring L1.dic;nen, die 
~-ïorG.t a;;.::'lt;enomen, 6..811 treedt de Regering af. I\Iaar in 
:!.let begin VIO.S de:t niet zo. De Regering legde zo'n motie . 
toen naast zich neer en dit is in geen 30 jaar meer ge
beu.rd e::.1 thans volko::.2en o:::woc;elijk .. /-::ij hebben dit lltid
del thans niet :cl eer nodig. I-iet zou niet de 2L1.ste indruk 
l~1a:;:en. 3en :<.~otie ve2.1 af~;::euring stelt men voor, als er 
kans bestaat, à.o:t z-ij wordt E.e.ll[:;enor:len. Onze kansen als 
o·oposi tie zijn J.J.atuurlijk hecü ~lein. 
O~er de Zondngsuet en het radiobeleid behoeft sprek~r 
niet veel te zec;.::;en. Uit het oot;}.:~unt vo..n recJ:1tvs.ardig~ 
heid is 4st natï;Lurlijk schande, wat er in Nederland op 
radio§;ebÜ.d ge"'ucLlrt. Hct zijn alleen de socie.listen, 
die er LisbrLli~ van ua:~en. De K.li..O. en de N.C.B..V. 
à. oen zo iets niet. De VAJ:1A is een z:u ver politieke on
roep. Het is in hoge nate onrec~tva~rdig, dat ~6n groep 
dat voordeel krijgt. "Jij r.weten niet nalaten voortdm..,enèl 
op dit s.am.beeld te hs.:me:;.·en, hoeriel de heer :ifilli:i.1.ge G-ra
tama niet VL\..'1 ons kan verwachten, dat we na iede:r·e re
devoerinG in navolging van Cato zv~len uitroepen: "En 
de VP.JlA moet de aether uit".! 
Generaal :sc:!luur:;u.:m acht onze houding tegenover de Zon
écazswet te negatief. lLiaa..r wat is nesatief? Als men 
tegenstemt, l.Jaar op Tl/elke grond? Onze houding is de 
Beest positieve, die we ma::1r konden innemen. Vij hebben. 
een Zondagsv.ret van 1815, die uitgeleefd is. Het gaat in 
Nederlanà. r:.Gt de .Zondag goed; er is een enorme voor-llit
gang si::.1d.s 1815. Het feit alleen al, dat vroeger alle 
wi:nkels op .Zonà.ag geopend v1aren en thru1.s. gesloten, zegt 
genoeg. Eet :Ted.o::::·la:rldse vol~\: is zeer ve:cdraagzaarn. en 
wij heb"Den XXRX geen ~ nieuwe wet nodig in dat 
o:pzic~1t. :7ij hebben heus geen behoefte nieuv1e wetten te 
naken, er zijn er al geneego En heus, 66k de hele P.v.d. 
1 ... heeft niet met vreugde v66r het wet·sontwel""'P gestemd. 
De heer Korthals hesft de vraag van de Liberale Inter
~ationale besproken. Spreker moet de vergadering toe
ste::L,ling. vi"agen om het Hoofdbestuur vrijheid ve.n hande
len in dit opzicht te beven. Het is een instituut van 
ove::.·leg eü vlij 1.10eten :niet genoodzae:...t.ct zijn nog een 
heel jaar tot de volgende vergadering te wac~ten. 
De heer I:ol;;nas.r heeft het o:nderwerp p. b.o. aangella2.ld. 
S:Jl"e:i-;:e:c Ç.Lcht h8t vsn belang, dat in een vol::;enà.e ver
gadering ae p.b.o. uitvosrig wordt behandeld om misver
stand te voorl;:o:.:.'len. Het grote punt is, ä.at wij de samen~ 
v1c:r:l;:ing in het bed:cij fsl even bevorderen, niat om. alles 
toe te ;even, JJ.aar op geleidelijk te bo:,_v1en aan et::n 
eenheid tussen versc:·üllende standen •. ~7ij moet en J..:j_et 
open oe en !.1i~:;:ct ocenove.:r· staan. 

Voor de voorzitter de vergadering sluit, wil hij 
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vracen, of ~en zich er mee kan verenigen, dat het 
Boofä.bestu-:.:tr vrijheid };:rijgt ten aanzien van de Libe
rale Internationale te ha:n.delen, zoals het meent, dat 
op een gegeven o;eLlblik mo.:;t gebeuren. Alvorens een · 
besluit te nemen tot toetreding, zal het eerst worden 
voorgelegd a3.n de partijraad. Dit duurt niet zo lang, 
als wachten tot een volt;ende algemene ledenver{;aä.ering. 
De vergadering geeft door applaus haar instemm.L1g te 
l~er111en. 

Voorts spreekt de voorzitter een woord vM danl-c 
ui t aa..11. àle aanwezigen voor hun koii;,st op de vergaä.erillg 
Er heeft een voortreffelijke geest geheerst. De partij 
bestaa-t vijf j ac,r en onda.1.ks de vele mo cülijl:..IJ.ecle:n is 
ze steeds een eenheid c;eweest. Jl .. anvan:d:elijk v;aren er 
twee groej;)en in de partij: de liberalen en de vr:Lj
zi::mig-democre.ten. :Doordat er steeds meer jonge:L"en in 
ko:.:1en, is dit verschil langzamsrhe.ncl alleen historisch 
gevJOrden en voelen wij het helemaal niet meer. E:n dtt 
is vJel het allerbeste, dat er van de partij te zeggen 
valt (luid applaus). 

De heer '.'lendelaar vra.:.gt nog even het v.roord en 
richt zich tot de voorzitter. Na de darDe, die cle voor
zitter aan de vergadering heeft gebracht, vindt sprekex 
dat er V2.lll-Üt cle vçrgadering ook een reactie daax·op 
behoort te l<:omen om llas.r tevreö_enheid te betuigen .. :Oe 
heer Wendela~r vervolgt, dat de liberale fracties van 
Eerste en Tweede Kamer op de prettigste manier onder 
de leiding van de voorzitter hebben gevlerkt. Zij :heb
ben grote VMardering voor de kenais en tact van de 
voorzitter. Als spreker eerlijk mag zijn, dan Lloet hij 
bekennen, dat de algenene verge.dering in vroeger jaren 
wel enige moei te heeft gehad aan de leiding vo..11 üe 
voorzitter te v;ennen, :maar nu is het stadium bereikt, . 
dat men aan elkae.r geV!end is geraa1r:t en elkaar heeft 
leren waarderen. De vergadering is uiterst daru~baar 
voor de wijze, waarop de voorzitter de liberale ge
dachte v;eet hoog te houden en de vergade::-cing weet te 
leid.en. 

De vert;adering bre:-;.1gt staande de voorzitter een ovatie. 

Hierna shüt de voorzitter om 16.30 uur de vergadering. 
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