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I "' ",. v ALGEMENE VERGADERING 
(! .. l j-t\.V. 

NOTULEN van de ].J.gemerie v-ergadei.;irig-van de Volkspartij 
voor. Vrijheid e!l Democratie, gehouden op Vrijdag 19 en 
Zaterdag 20 Maart 1954, in gebouw "Musis Sacrum.tt te 
Arnhem. 

----------------------.. ------------------------------------
De Voorzitter, Prof.Idr~P.J-.Oud, opent de vergade

r:i.ng aet een openingsrede, welke als bijlage I bij de no- -
tulen is r;evoegd. 

Na beëindig:L."'lg van deze reéie dankt de vergadering 
de voorzit-ter nwt een lélngdurig applaus. 

De voorzitter stelt thans voor het volgende tele
gram aan H.LI. de Koningin te z,end.en: 
"De Volkspartij voor Vr:i.jheid en Democratie, te .Arnhem i.."'l. 
j::1a:r-lijkse Alseoene Ver(;adering bijeen, bein igt bij het 
beGin 7an b.aa:r· .._verkzaaraheden Uwe r.:Iajesteit haar· e;evoelens 
vsn e<<:cbieä., aanhankelijkheid en trouw. 

O~d - Voorzitter 
Rutgers - Secreta ris. u 

De vergadering betuigt hiermede geestdriftig haar 
instellilning. 

TerNijl allen zich van J:n.1n zetels verheffen herdenlc-l:i 
de voorzit;ter thans twee belangrijke figuren, die uit ons 
midden zj_jn heengegaan: onze landgenoot Jhr.11r.E .L. Schorer 
en de grote Belgische liberaal Julius Hoste. \!ijlen de · 
heer .Gchorer was lid van ons Hoofdbestuur, van de Regle
mentencommissie en van de Provinciale Staten. van Zuid
Holland. Hij behoorde tot de jongere:t: in onze partij en 
tragisch is de wij zo, waarop hij :in de kracht van zijn le
ven u i t ons midden is v;eggenomen. Met grote eerbied en 
danlcbaarheid herdenkt de voorzitter h0t vele, dat de heer 
Schorer voor onze I'artij b.eeft gedaan. 

De t\veede fir::,1.1ur, die de voorzitter herdenkt, ·de 
Belgische oud-Liiniwt;er Julius Hoste, was geen jongere 
meer; bijna ha à. hij de leeftijd der sterken bereik-t, echter 
zou hiJ voor do liberale zaak nog heel veel hebben kunnen 
doen. \ïij hebben - zegt de-voorzitter - de heer Hoste ver
sch:i.).lm:;.de malen in ons midden gehad en wij hebben veel 
van :ö.e:J kunnoh leren, omdat hij een dergenen was, die al 
zj jn lcracht viilde geven voor het bereiJten en handhaven van 
een c;oede verstandhoudint; tussen onze beide landen. \iij 
hoopten hem nog vele malen in ons midden te zien; helaas 
heeft dit niet zo mogen zijn. De v.v.D. betuigt dan ook 
haar diepe deelnem:Lng met dit grote verlies voor de Bel
gische Liberale h;~r·tij. 

Vervolgens richt de voorzitter een woord van welkom 
tot de buitenlandse ;::;asten, t.w. de heer .A. I\'Iaertens van 
de Belgische J~iberale :t·artij en de heer Nicaese van het 
Liberaal Vlaams Verbond, die als vertegenwoordigers van 
hun partijen do vergadering bi j\'ionen. De heer Hoste is uit 
ons midden heengegaan, - zo zegt de voorzitter - maar de 
geest van samenwerking tussen Belgische en Nederlandsa Libe
ralen blijft bes.taan. Het verheugt; ons dan ook zeer de 
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Belgische afgevaardigden welkom te mogen heten en wij 
zijn er absoluut zeker van, dat zij de toenadering tussen 
Nederland en België in het algemeen en tussen Nederlandse 
en Belgische Liberalen in het byzonder, zullen willen be
vorderen. Wij hopen hen nog vaak in onze vergaderingen te 
zien. 

De heer .A. Maertens dankt namens de Belgische gas
ten de voorzitter voor zijn vriendelijke woorden. Na deze 
woorden - aldus de heer Maertens - en de gulle ontvangst 
en vooral na de hulde, die Gij gebracht hebt aan onze 
Voorman, gevoel ik het mijn plicht enkele woorden te zeg
gen. Julius Hoste WGS onze voorman gedurende zo vele lange 
jaren. r;ij zullen zijn voorbeeld volgen, al laat zijn 
overlijden in de liberale partij een leegte achter, die 
vlij nimmeJ:' zullen kunnen vullen. De heer Hoste was een 
groot vriend van Nederland. \7ij weten, hoe hij steeds 
docht aan het verstevigen van de banden tussen de t-wee 
broedervolken en ik herinner hierbij aan de hulpverlening 
door Nederland aan de Belgische vluch·lJelingen uit de 
eerste wereldoorlog, aan het gezamenlijk verzet tegen de 
Duitse onderdruklcu1g van de tweede wereldoorlog en de we
derzijdse hulpverlening bij de watersnoodramp van verleden 
jaar. Hierdoor· zijn onverbreekbare banden tussen onze beide 
volkeren geschapen. Julius Hoste was een der grondleggers 
van ·de Benelux en als voorzitter van het Benelux-Comité 
heeft hij veel voor de verbroederins der beide volken ge
daan. Hij ZaG in de verwezenlijking der Benelux-gedachte 
een nauwere economische samenwerking tussen beide volken 
en tevens ook de mogelijkheid, dat de beide lage landen 
het hoofd zouden kunnen bieden aan, hetgeen hij noemde, de 
begerigt.Leid der grote naties in het nieuwe Europa. Julius 
Hoste was een groot liberaal en men moet hem gekend heb
ben om te weten, dat het liberalisme uit hem straalde. 
Wij hebben met zijn heengaan veel verloren, maar wij heb
ben zovele lessen van hem ontvangen, dat wij zijn werk 
zullen kunnen voortzetten. Onze afvaardiging naar deze 
ve-rgadering is slechts klein deze keer, hetgeen te wijten 
is aan het feit, dat wij binnenkort :i:g. België verkiezingen 
hebben, naar niettemin zijn wij vol belangstelling. In 
yele landen groeit het liberalisme, zoals ook in België, 
omdat het de jeugd heeft. Het nieu-vve liberalisme verove_rt 
Europa. en men ziet in, dat een nieuw :Europa., opgebouwd op 
liberale grondslagen, een bolwerk der vrijheid in gesta
dige vooruitgang kan zijn. 
De heer Liaertens dankt nogmaals voor de gulle ontvangst, 
wenst een vruchtbaar con~res toe en eindigt met de beste 
wensen voor de komende Statenverkiezingen. (Applaus). 

De voorzitter zegt zeer erkentelijk te zijn voor 
deze waarderende en aanmoedigende woorden en spreekt de 
wens uit, dat onze Belgische vrienden bij de verkiezin3en 
succes zullen weten te boeken, waarmede de vergadering 
haar _instenning betuigt. 

. Nadat de voorzitter de heren van de pers met enkele 
\Voorden verwelkomd heeft, is punt 3 van de .J;~ genda aan de 
orde: Verslag van de Commissie voor de Hofuien van de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 27 en 28 Maart 1953 tP 
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Utrecht. 
De heer Mr.J .. B.Sellink (.Arnhem) deelt namens de 

Notulencommissie mede, dat men met de notulen der vori.ge 
vergadering accoord heeft kunnen gaan, waarna. de voorzit
ter, onder danl{zegging voor de verrichte vierkzaamheden, 
voorstelt deze goed te keuren. De vergadering stemt hier
mede in en aan de orde is dan punt 4-: Benoeming van de 
Hotulencorn.L1issie voor de vere;adering van 19 en 20 lviaart 
1954. 

De voorzj:tter stelt voor in de Not;ulencom.missie te 
benoemen: 
Dr. J,J. Boswijk 
Drs. J.J.van Harreveld 
JoH. Goeman Borgesius 

Oud<~ Fekela 
VoorbuT·g 
Breulr.elen 

Met dit voorstel kan de vergadering zich verenigen. 
ll.an de orde is thans punt 5 van de .~.~genda: Jaar-· 

versla8 van de Secretaris. 
Dit jaarverslag is aan de Afdelingen toegezonden (Bijlage 
II). 

De heer· M.D. Scheür (Heemstede) d.ankt voor het 
rondzenden vooraf van lBt jaarverslag aan de afdelingen 
en centrales. D.i..t spaart tijd van voorlezen, nakijken en 
best'J.cleren ter ver3adering. Naast een woord van dank wil 
spr. nog eon opmerking maken t.a.v. het opnemen der ver
kiezingsresultaten. Kunnen deze niet; overzichtelijker, b.v. 
in stoatvonu worden vermeld? En waarom wordt niets weerge
geven van de resultaten van het v;erk der commissies? 

De heer h:r.J.Rutgers, algemeen secretaris, ant
woordt hierop, d&t de uitvoerige verkiezingnuitslagen in 
staatvorm al tijd in het vveekblad worden. gepubliceerd, op
dat een ieder kan zien, hoe de stand is. 

Wat het resul taa.t van het commissi~;erk betreft, 
dit is beknopt vermeld. De conclusies van de commissies 
worden in het weekglad opgenomen. Zouden deze resultaten 
uitgebreid in het jaarverslag worden opgenomen, dan zou 
het zijn, o~ de Partij het met de opvattingen der comnis
sies eens is. Het zijn echter conclusies van commissies 
en niet van de Partij. 

De voorzitter danlet de secretaris voor het opmaken 
van h.et jaarverslag. 

Dan wordt overgegann tot punt 6 van de Agenda: 
Rekening en Verantv;oording en Jaarverslag van. de J:lenning
meester. 

De pe~~in3ffieester, de heer S.J.van den Bergh, leest 
dit verslng voor (Bijlage III) en zet voorts de verschil
lende moeilijkheden van het finm1cieel beleid van de partij 
uiteen. Tevens v;ordt de vergadering op de hoogte gesteld 
vo.n he·lï bemoedic;end resultaat der ledenwervingsactie. D~. 
I>e1mint;~:1eester wijst er op, dat deze dient te worden voort
gezet, teneinde de partij een hechte financiële basis te 
verschaffen. 
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De voorzitter deelt hierop de vergadering mede, dat 
het aantal nieuwe leden tot heden 4153 bedraagt. 

Vervolgens wordt overgegaan tot punt 7 van de 
.Agenda: Verslag van de Commissie van voorlichting over de 
Kekelïil~ en Verantwoording vm~ de Penningmeester over het 
jaar 195.3· 

De secretaris, Mr.J .Rutgers, leest hierna het ver
slag van de commissie voor. Ook in dit verslag wordt aan
gedron2_;en op uitbreiding van. het aantal leden, daar naar 
haar oordeel een aanzj_enlijke vennindering der vaste uit
gaven niet mogelijk is. 

Daar na voorlezing 9een opmerkingen worden gemaakt, 
stelt de voo~zitte~ voor decharge te verlenen. aan de pen
ning~eester en aan het bestuur van de Stichting Vrijheid 
en Democratie voor het door hen gevoerde beheer. 

Hiertoe wordt besloten, waan1a de voorzitter een 
woord van dank voor beleid en activiteit brengt aan de 
penninQneester, de commissie en aan het bestuur van de 
Stichting Vrijheid en Democratie. De voorzitter wijst er 
op, dat de taak van de penningmeester zeer zeker geen ge
maJ:JceJ.ijke taak is en dat wij do heer van den Bergh zeer 
erkentelijk zijn voor het v;erk, dat hij heeft verricht en 
voor het idee der ledemvervingsactie, die wij gaarne ge
zien hadden als een verdubbeling van het ledental. \'lij 
mogen echter - aldus de voorzitter - toch \Vel aannemen, 
dat deze actie in belangrijke mate geleid heeft tot ver
sterkinl) ·der partij. Toch moeten wij een beroep doen om de 
financiele basis de:L' partij sterker te maken" \'Jij wensen 
toch een goed îunctionnerend partij-apparaat, een goed 
geoutilleerd secretariaat en hiertoe moeten er voldoende 
finm1ciÖle middelen zijn. Een vast punt van het programma 
moet zijn om door verstevigen der financiële ba sis het 
werk van de penningmeester te verlichten. 

- Aan de orde is dan ~nt 8 van de A~enda: Benoeming 
van een conmissie van drie=teden ter voorfichting van de 
.Algemene Vergadering bij de behandeling van de Rekening en 
Verantv;oording van de Penningmeester over het jaar 1954. 

Voorgesteld wordt in deze co~~issie te benoemen als 
leden de heren: 
H.P. Gelderman 
rfr.F.H • .A. de Graaff 
lilr. r: .H. Fockema .Andreae 

Oldenzaal 
Amsterdam 

- Rotterdam 
en als plaatsvervangende leden de heren: 
A.J. Blijdenstein Enschede 
Ir. J.P.Hulsman - Amsterd~ 
Ir.J.C. Kaars Sijpesteijn - Kro~uenie 

De vergadering kan zich met dit voorstel verenigen. 

Vervolgens is aan de orde vnnt 9 van de Agenda: 
Bespreking van het beleid van het l oofdbestuur. 

Mevrouw Dr.M.Hartserink-ICoomans (Groningen) be1)leit 
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pro pa e;ancla voor het nemen van een abonnement op het weelr
blad uvrijheid en Democratie 11

• Het blad moet meer inhoud 
zien te krijsen, zodat het daardoor ook meer invloed kan 
hebben. Het aantol abonnementen is terur.;gelopen zodat, 
wil men critiek laten horen, dit aantal toch eerst moet 
worden OJ!gevoerdo r:at de inhoud van het blad betreft 
- aldus Eovrouw Hartgerink - maandenlang worden daarin nu 
reeds ellenlenc;e verkiezingsuitslagen, die niemand leest, 
opgenomen. Dj:t is toch seen geschikb propagandamater:Laal. 
Sedert het aftreden van de he er :Urs. Korthals als hoofcl
rcdoeteur, is het blad er niet op vooruitgee;aan; wij vra
gen ons ook a:f, of de kring dergenen, die bijdragen. leve
ren, niet te klein is. Spr. pleit voor uitbreiding van de 
reclGctie-co:n:missie en voor het opnemen.. van pittiger arti
kelen. 

De heer 1Ir. H. van Riel ( 1 s-Gravenhage) zegt, dat 
critiek altijd mo~·;el ijk is, zoals or) alles in het land. 
Stellit; is cle inhoud van het weel;:blad voor verbetering 
vatbaar. Ook tijdens het redacteurschap van de heer Kort
hals, die dit redacteurschap zo vele jaren heeft waarge
nomen, was er al tijd crj_tiek. Dit weekblad, dat enerzijds 
voorlj.chtj_nf; m_oct geven, anderzijds ook dienstig aan pro
pag~Jnda moet zijn, kan nooit volnaakb zijn, :?.odat men cri
tiek op de hoofdredacteur niet zondor mee!.' moet accepteren. 
l\Ien moet hem zijn kans se ven en geen cri tiek hebben op het 
werk van iemand, die eers·tï sedert enkele maanden als 
hoofclrodocteur optreedt. Het; aanbod van a.rtilcelen van 
buitenaf is nu en in het verleden nooit overstelpend ge
weest. Men wil ze wel aantrekken, maar dit kost veel geld. 

De heer H.J.Stembord (Voorburg) wil beginnen met te 
verklaren, dat hij buitengewoon veel waardering heeft voor 
de vooruitstrevenill1eid van de voorzitter, met uitzondering 
van ó0n punt, n.l. de onbevredigende gang van zaken betref
fende het rapport over de kinderbijslag. Spr. merkt op, 
dat een motie van de afdeling Driebergen inzalce de k:inder
bijslagvvet in de tv;ee jaren geleden gehouden algemene ver
gadering bijna was aangenomen. In 1952 werd een co:tnr:lissie 
ter behandeling van dit vraagstuk ingesteld, waarbij werd 
toegezegd, dat het uit te brengen rapport in de eerstvol
gende algemene vergadering zou worden gepubliceerd. Nog 
steeds is dit niet het geval, hoewel s adertdien :reeds twee 
jaren zijn verlopen. Spr. zou gaarne zien, dat in ieder 
geval op de volgende algenene vergadering de beslissing 
der co~nissie zal worden medegedeeld. 

De heer Ds.P.D.van Royen (Driebergen) sluit ziCh 
aan bij het e;een door de vorige spreker naar voren werd ge
bracht en wenst mede noe; enige opmerkingen te maken. 1\Ien 
heeft - aldus Ds.va'Yl Royen - kun;nen lezen, dat een coi:li!lis
sie tot bestudering van het vraagstuk der kinderbijslag is 
inscsteld op 25 October 1952 en op 21 Iiiei 1953 heeft deze 
COirL.üissie, ·waarin ik zelf zitting heb, baar rapport L'Ylge
diend- bij het Hoofdbestuur. En nu heeft het Hoofdbest-uur . 
aan de Kinderbijslagcommissie bericht, dat de materie van 
de Kinderbij~üagv~et zo byzonder moeilijk is, dat deze na
terie toct1 nog nader wetenschappelijk moet worden onder-
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zocht. Daarna zal het rapport aan de Partijraad worden 
voorgelegd. Naar aanleiding hiervan hebben enige leden van 
de commissie, die over deze gang van zaken niet voldaan 
zijn, op 17 September 1953 als volst aan het Hoofdbestuur 
geschreven: "r;ij namen kennis van Uw besluit om het rap
port inzake do killderbijslag,-regoling in dit jaar nog niet 
voor de rartijraad te brene;en.Evenmin werd ons t.a.v. een 
datum in 1954 iets naders gemeld. Uw uitstel werd gemoti
veerd door de v;cnselijkheid van een nader wetenschappelijk 
onc1erzoGlc van de onderhavige motie. Aangezien door de 
go ede zorgen van Mr. Koops het betreffende materiaal ver
zomeld is en ter beschiJ.rJ.cing ligt voor hen, die het nadere 
onderzoek y;illa11. verrichten, komt het ons voor, dat een 
dert;;eli.jJ: oncler:;wok weinj_g tijd in beslag behoeft te nemen. 
Vlij zoudon het OIJ prijs stelle-n, indien de .Algemene Verga
derinr; in het voorjaar van 195'+ een definitieve conclusie, 
waartoe ons rBFh;ort en de te houden besprekingen in de 
['artij:raad moeten leiden, kan bespreken. Indien met deze 
wens rekenin::; zou worden c;ehouden, zouden de besprekingen 
tussen cle J:-a:r-tijraad en onze commissie eind 1953 of begin 
1954 moetw~ plaats vinden. Te...'1 zeerste zouden wij het be
treuren, indien_ doo:r. nodeloos uitstel het belangrijke en 
urgente vraagstuk der kinderbijslagrec;eling pas door de 
algemene vergodering in 1955 beha"ldeld zou v;orden. Ten .. einde 
dit te voorkomen leggen wj_j bovenstaande overweging aan Uvl 
hooggeacht college vooru. Op dit sch-rijven werd door 
Mr.H. van Riel op 2.3 December 1953 het volgende geantwoord: 
nDe i!'Jloud van Uw brief van 17 September 1953 maakte een 
onderwerp ·van bespreking uit op de op 12 Dedember 1953 ge
houden vergaderinc; van het Dagelijks Bestuur en het Hoofd
bestuur van de partij. Unanie::::J. bleek men van mening, dat 
deze materie §OVeel ingewikkelde demografische, economische 
en politieke facetten heeft, dat het nodig is, het .oordeel 
van een specialist vml de Teldorsstichting in te winnen, 
voordat men de zaak in breder lering ter discussie vdl stel
len. Y!annoer de be,trokken medmverkor van de Teldorsstich
ting tijd zal hebben om zich we~kelijk in de materie te 
verdiepen, valt nu nog niet met exactheid te bepalen; het 
secretariaat zal er echter bij het curatori~~ van de Tel~ 
dersstichting op aandringen, om de kwestie der Kinderbij
slac;re0eling een zekere prioriteit te verlenen11

• Naar aan
leiding hiervan verzoekt spr. te1~gvdjzing naar de cormnis
sie, gevolgd door een spoedige behandeling door de Partij
raad. 

De heer Drs.H • .A.Korthals (Voorschoten) licht nader 
toe, dat de Tel dorsstichting nog in oprichting is. Men kan 
deze in.stellin[;, die eerst binnenkort zal gaan werken en 
los staat van de partij, niet verv;ijten, dat ·getraineel:'d 
vmrdt met het behandelen der vraagstulü;:en, daar, hoevml de 
kinderbijslag een belangri jlc onderwerp is, er toch grotere 
en meer ur;:;ente vraasstukkc...'1. aan de· orde zijn. I~Ien moet 
dus niet verrast zijn, \Vanneer de best-udering van het 
vraa~stul\: enir;e tijd zal vorderen. 

De voorzitter zegt, dat het hem niet bekend is, dat 
een motie D!lt tvvee jaar geleden bijna v;as aansenomen · zij 
werd niet in stemming gebracht • .Aan dit onderwerp zit veel 
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te veel vast, om dit zo maar aan te nemen, dus moest een 
corn:m.issie worden benoemd. Op de voorgrond heeft gestaan de 
ove!'\·;eeinc;, dat ·wij in de eerste plaats een gedegen behan
del in:::t>van het vraagstuk en voorlichting aan de :partijraad 
wensen. Dit betekent niet, dat de behandeling op de lange 
baan wordt e;eschoven, maar toch ook geen overhaaste af
werkinc;, zoals de he:een ui·t Drieberge:<1. en Voorburg dit 
wensen. \larmecr rn.en het lcinderbijslagvraagstuk gaat be
studeren, dan heeft dit vele kanten van practische aard. 
Het Hoofdbestuur is voor het door de commissie uitgebrachte 
ra-oport zeer erken tel ijk, maar is t;evens van oordeel, dat 
de~ Zé3Blc nog niet voldoende voorbereid is om aan de algemene 
vorz;oder:L"lg ter 1)eslissing te kunnen voorleggen, zodat men 
de Ci.'eldersstichting verzocht hoeft ha ar licht ook eens 
over dit vcaac;st-uk te laten schijmm. Deze Telderssticll
ti.YlC :i.s c;een instelling van de partij of van het Hoofdbe
st~uur, mear staat daar volkomen los van. Tic hoop het danr
heen te kunn.en leiden - aldus besluit de voorzitter - dat 
wij deze zaak in het najaar in de :t-artijraad lrunnen behan
delen, zodat het rapport dan in de volgende algemene verga:
dering kan worden behandeld~ 

Do heer Ds. P.D.van Royen (Driebergen) zegt, dat het 
antwoord van de voorzitter en van Mr. van Hiel hem niet be
vredigt. De heer van Riel liet doorschemeren - aldus spr. -
dat; het vraagstuk nog niet door de deslrund.ige van de Tel
derssticht:lrtg in behandeling is genomen. \ïie is dan wel die. 
deskundic;e van de Teldersstichting, die het rapport moet 
bestuderen? Het betreffende rapport werd in Mei 1953 inge
diend; we leven nu bijna 1 jaar later. 

De heer Drs.H.A.Korthals (Voorschoten) merkt op, dat 
de verwarring, die hij vreesde, er nu is. De heer van Royen 
- aldus Drs. Korthals - is niet tevreden. Er is hem ge e...'Yl. 
concreet antwoord gegeven. De Teldorsstichting is een in
st;ell ing, die nog in oprichting is en .die het door de com
missie uitgebrachte rapport nader zal bestuderen. Er zijn 
reeas verschillende wetenschappelijke medewerkers in dienst 
onder toezicht van een curatorium. Tic kan U echter geen na
men noemen en heb er overv;egend bezwaar te gen, dat de 
Stichting in partijzaken wordt betrokken. 

De heer H.Veer (J.O.V.D.) zegt, dat het Hoofdbestuur 
van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democrçtie, zich 
beradende over de toel\:omst van het ·liberalisme, gemeend 
heeft zich met het volgende te moeten richten. tot de .Alge
meno Vergadering van de v.v.D. De Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie - aldus de heer Veer - is een zelf
standise, landelijke organisatie van liberale.jongeren, die 
zich, beYvust van hun beginselen, ton doel stellen deze be
ginselen te bestuderen en in wijder kring uit te dragen. 
Ofschoon zij zich dus verre houdt van het bedrijven van po
litiek in de :practische zin van het woord en zich beperkt; 
tot het verbreiden van de liberale gedachte onder de jon- . 
gere seneratie, he.eft het Hoofdbestuur van de J. o. V.D. 
niettemin diepe belangstelling voor de verdere ontplooiïngs
mogelijlrlleden van het liberalis3e in ons land in het alse-
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meen. 
Het Hoofdbestuur van de J.O.V.D. heeft met voldoening ge
constateerd, dat de lsats·te tijd in oudere liberale leringen 
ste®nen zijn opgeGaan om de jongere Generatie in te scha
kelen in de practijk van de liberale strijd an het heeft 
met byzondere voldoenjng konnis genomen van het gedeelte . 
van de rede van de voorzitter, Prof. Ou.d, gewijd aan het in
schakelen van de jongeren. Het heeft echter tot zijn spijt 
moeten constateren, dat dergelijke stemmen nog te weinig 
worden cehoord en dat het succes ervan totdusverre wel 
uiterst gering is. Het heeft ook bij de jongste candidaat
stellli1gen voor de Provinciale Staten opnieuw moeten con
staterell, dat de candidaa·tstellingen van jongeren in geen 
verhoudjn3 staan tot de aro1hang, die de liberale @9dachte 
ook in de kring der jongeren ondervindt. Het heeft opnieuw 
moeten co:astateren, dat - voorzover jongeren op de candida
tenlijst&"l voorlD.vamen - dit in bijna alle gevallen plaa·tsen 
waren, welke wel zeer ver verwijderd waren van de verkies-

· bare plaatsen. Jongeren beneden de dertig jaren plegen in 
het geheel niet voor èandidaats·telling in aanmerking te ko
men, terwijl candidaatstelling van· jongeren beneden de 35 
jaar Ol) een verk;i.esbare plaats hoge uitzond.ering is .. In dit 
veJ?band dient opgemerkt ·te worden, dat de leeftijdsgroep 
20-40 jaar aanzienlijk groter in aantal is vertegenwoordj_gd 
in onze bevoll::ine;sopbouw dan de groep van 40 ja ar en ouder. 
Het Hoofdbestuur heeft met spijt moeten vaststellen, dat in 
verschillende gevallen eendidaten worden a angetrold;:en op 
hoge plaatsen, die~ weliswaar een respectabele ma atschappe
lijkc carrière achter de rug hebben, doch die, van gev.order
de leeftijd zijnde~ zich veelal niet op practisch-politiek 
ge bied heb ben bekviaBrod en in bei)aalde gevallen zelfs eerst 
lid van de v.v.n. zijn geworden, toen hen de mogelijkheid 
ener candidaatstelling ter ore mvam. Daartegenover stelt het 
Hoofdbestuur van de J .fJ. v.D., dat ool\: de bebvaamheid voor 
een goede uitoefening van het politieke ambacht eerst na 
jaren van theoretische scholing in de staatkunde en prae
tischa ervaring in de politiek kan worden verkregen. De 
eigensclla}):pen, die nodig zijn, moeten van jongsa.f aangeleerd 
worden. De parlementaire geschiedenis leert, dat de geslaag-

den over het algemeen op jeugdige leeftijd hun politieke 
.... b · carrlere e gonnen. · 

Bovendien stelt het Hoofdbestuur zich op het standpunt, dat 
de candidat;en dienen te worden ge zocht onder hen, die in 
woord en daad met nimmer aflatende ijver reeds jaren voor de 
verbreiding van de liberale gedachte op de bres hebben ge
staan. 
Het Hoofdbestuur heeft overv,;ogen, dat in het byzonder vele 
jongeren een belanr:;rijke rol hebben gespeeld in bet verzet 
tegen de .Duitse overheersing in de jaren 1940-45. Het heeft 
waarsenomen, dat als gevolg van bpt daarmee samenhangende 
enthousiasme voor een vernieuwingvan het politieke beeld in 
Nederland onmiddellijk na de oorlog verscheidene jongeren 
me·t goed 2;evolg in de gel e::;enheid werden fs"'GSteld vooraan- .. 
staande politieke functies te bekleden. Het moet vaststellen 
dat de vroegere verhoudingen weer dreigen terug te keren en 
de jongeren weer steeds minder hun l{ansen lcr'ijgen. Het heeft 
voorts overwogen, dat de gevolgen voor de toekomst van de 
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liberale gedachte :in Nederland, wanneer op deze weg wor.èil.t 
voortgerraan, niet zijn te overzien. Het Hoofdbest-uur vreest 
met nam~, dat door de uitschal~eling van jeugdig initiatief 
en vru1 jeugdige geestdrift de verstarring van de liberale @e
dachte in de hand wordt gewerkt. 
Ji1 het licht van deze bezorgdheid spreekt het Hoofdbestuur 
de hoop uit, dat het mogelijk :zal zijn bij gelegenheid van 
de komende verkiezi.."rJ.gen voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal jongeren die plaatsen op de candidatenlijsten te 
geven, waarop zij krachtens enthousiasme, activiteit en aan
tal aansuraak laumen maken. 
Het Eoof.dbestuur heeft overwogen hoe de J.o.v.n. als zel:f;.. 
sta:ncli5e organisatie aan deze bezor.:sdheid uitdrukking zou 
kum1en geven. Het heeft gemeend dit het beste te kunnen doen 
op de algemene vergadering van die partij, die op het ogen
hl:D:: in de r>ractische politiek de enige draagster van de 
liberale gedachte in Nederland is. 
He·t; Hoofdbestuur heeft gemeend aan zijn gevoelens op deze 
algemene vergadering uiting te moeten. geven, gezien de grote 
teleurstelltng in de };ring van de jongeren over de candi
daatstellingen voor de colleges der Provinciale Staten; het 
spreekt de hoop uit, dat bij de candidaa.tstelling voor de· 
Tweede Kamerverkiezingen met de thans tot uitdrukking ge
brnchte gevoelens rekening zal worden gehouden. 

De Voorzitter antwoordt, dat hij persoonlijk voorstan
der is van een evenwichtige vcrtegenwoordiglllg van ouderen 
en jongeren ·in onze partij. In wezen van de zaak is het uiter

·mate belong;rijk wat uit de kring der J. 0. V.D. tot ons geko
men is. Het Hoofdbestuur heeft van zijn kant zeer veel aan
dacht voor de wensen der jongeren, maar deze moeten begrij
pen, dat bij de candidaatstelling, vooral voor de Staten- en 
gemeenteraadsverkiezingen, nog tal v.am andere factoren een 
rol spelen • 

. De heer Ir.P.Stempels (Rijswijk) vraagt, naar aanlei
dins van het onlangs gohouden Onder;vijscon~res, of het niet 
goed zou zijn in de toekomst moer van dergelijke congressen 
te houden, b.v. op het gebied van het pachtrecht enz., .§Odat 
ook· anderen daarvan kennis kunnen nemen. 

De voorzitter is het ennede eens, dat dergelijke con
gressen zeer gewenst zijn. 

De heer Dr.H. J. Roethof ( 's-Gravenhage) oefent critiek 
op de rede, die de onder-voorzitter, Mr.H.van Riel, op 11 Fe
bru.ari j.l. in een p:ror)ae;a11da-vergadering te 's-Gravenhage 
heeft gehouden. De heer van Riel - aldus de heer Roethof -
zou daar s:prek:en over de loonsverhoging ter compensatie van 
de huurverhoGL~s, een vicieuze cirkel. Intussen heeft de 
heer van Riel zich practisch bepaald tot een be~reking van 
het huurbeleid. 

De heer van Riel sprak als zijn mening uit, dat de 
hele last van de maatschappelijke sanering na de oorlog op· 
de groep· huiseigenaren was afgewenteld. En verder merkte hij 
op, dat bijvoorbeeld in Canada de huren ~ van het inkomen 
bedroegen, waaraan hij de conclusie vastknoopte, dat de hu
ren hier "Got 250% zouden moeten oplopen. 
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Nu zal natuurlijk niemand hier willen ontkennen, dat de buis
eigenaren na de oorlog .gedupeerd zij~~ ~ls de geaChte spr. 
zou hebben ccconstateerd b.v., dat blJ ledere loonronde de 
huiseigenaren een evenredige compensatie zouden moeten hebben 
Pehad, dan v;as dat een redelijk standpunt geweest. Maar nu 
gaf het betoog van. de heer van Riel toch wel tot enkele vragen 
aanleiding. 
Het optrekken van de huren tot 2505~ betekent, dat zij in som
mige gevallen nog 11eer- dan -.} van het :inlcomen zullen gaan be
draGen, een verhouding die hier nooit heeft bestaan. Op het 
ogenblik l:::omen door het scheef ~r~ trekken na de bezetting 
zelfs verhoudingen van 1/r/ voor of minder. Men kan dit be
treuren, maar zal er toch rekening mee moeten houden, dat op 
die basis het tec;enviOordice behoeftenschema is ingesteld en 
het dus maar niet z o n d e r m e e r mogelijk is daar 
wijzicing in te brengen. De vraag werd dan ook gesteld, of 
het~niet ge·;ienst v1as geweest, ûls de heer van Riel iets zou 
hebben gezegd over de wijze vJaarop deze wel zeer ingrijpende 
verhoging aD.igermate zou moeten ·worden c;ecompens eerd. Men 
kan nu eonmaal niet ienands huur - al is het geleidelijk -
van l/7 naar 1/LJ- van zijn inkomen laten stijgen en daar ver
der niets aan ~doen. Men kan de man z e l f s niet laten 
verhuizen in een tijd, waarin de woningnood binnen a~zien
bare tijd nog nijpend zal blijven. Met name werd ool<: gevraagd 
hoe de middengroepen in ons land in s·tiaat zouden zijn de ver
hoogde buren op te brenzen. En tenslotte werd nog op een an
der aspect van de zaak gewezen, narnel ijk dat verschillende 
huizen '\ilïel by~onder oud waren geworden en dat het de plicht 
evengoed van de huiseigenaar als van de ondernemer zou beho
ren te zijn, jaarlijks op zijn goederen een bepaald bedrag 
af te schrijven. 
De heer van Riel werd toen nogal boos en merkte op, dat hij 
niet onverstandig genoeg was deze aspecten in zijn betoog te 
verwerken. Het was niet aan hem een oplossing voor deze 
vraagstukken te geven. Verder sprak hij van een geluid uit 
de mon~ van de vragensteller, dat volkomen vreemd stond te
genover de liberale gedachtenwereld, ja van een socialistisch 
geluid. En tenslotte kwam hij tot de conclusie, dat alle 
moeilijldleden wel uit de weg zouden zijn geruimd, indien 
alles· maar weer vrij zou zijn tot en met de prij zen. van de 
grond en de progressie in de belastingen afgeschaft. 
Mijnheer de voorzitter - aldus de heer Roethof - het spijt 
mij, dat do heer van Riel in een diScussie onder s~estver
vvanten dadelijk daarin een onredelijk argument betrekt door 
te spreken van een geluid, dat volkomen vreemd staat tegen
over de liberale gedachtenv;ereld. Viaar gaan we naar toe, als 
we dit allomaal zouden doen? Heeft de heer van Riel het mo
nopolie van de liberale gedachtenwereld? Of is het misschj_en 
zo, dat zijn s~luid op dat mom~t niet was een liberaal ge
luid, maar een conservatief, een ouderwets geluid, een over
wonnen stand1)Unt? 
Maar nijnl1.eer de voorzitter, dit is niet het belangrijkste. 
Een der<; el ij lee onvriendelijkheid zij ·de he er van Riel gaarne 
vergeven. ·ria ar het op aankomt is, dat een onder-voorzitter 
van de partij, een lijsttrekker voor de rrovinciale Staten, 
een geluid laat horen van 1850. Ja sterker, een geluid waar
voor Thorbecke zich zou hebben geschaamd, want omstreeks die 
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tijd betoogde Thorbecke reeds - het is U bekend, mijnheer 
de voorzitter - : 11Het is onbetwistbaar, dat met belmlp der 
machines het na tienaal in.l\:omen wordt vergroot. Doch het is 
niet alleen de hoeGrootheid, het is tevens de w i j z e 
v a n v e r d e 1 i n g, vvelke bij de beoordeling van de 
nationale welstand in aanmerking behoort te worden genomen. 
Is die verdelin3 zo ongelijk, dat aan een gering aantal bur
gers een overgroot deel en daarentegen aan de leden ener 
overgrote meerderheid niet meer dan het allemoodzakel ijkste 
inkomen voor e en bekromp en onderhoud te beurt va 1 t, zo wordt 
het evenwicht verbroken en de aamvas van de rijkdom ka~ al
thans niet gezegd worden de natie in baar geheel te voeden 
en te doen blocienn. 
Dat heeft Thorbccke volkomen juis·tï gesteld, mijnheer de voor
zitter. En wanneer de heer va.VJ. Riel - en men zou dat uit zijn 
betoog moeten afleiden - a 1 1 e e n van de verschrikkelijke 
woningnood die nog steeds heerst heeft begrepen, dat de huis
eigenaren gedupeerd zijn - wat op zichzelf juj_st is - wanneer 
hij er dat a 1 l e e n van heeft begrepen, dan moet tegm1 
een dergelijke voorlichting op een ve.rkiezingsvergadering 
ernstig 1)edenking worden ga.1w a kt, omdat zij tot schade strekt 
van de :partij. ·En wanneer de heer van Riol meent, dat ook 
vandaag aan de dag nog het .m.eatscbappelijk leven in orde ge
bracht kan worden door alles vrij te maken, dan is dit een zo 
ouderv;etse gedachte, dat ook daar ernstig bedenl\:ing tegen 
moet worden gemaakt. Dan is dat een gedachte bovendien in 
flagrante strijd met de artt. 4 en 5 van ons beginselprogramma. 
Want als de h~er van Riel alles vrij wil laten, dan betekent 
dat, dat hij ook geen bezwaar heeft tegen het half millioen 
werklozen van voor de oorl o~ en dan betekent dit, dat hij 
niet slecl~ts mijn protest doch het protest van de gehele hui
dige liberale jongere generatie tegenover zich vindt, wier 
organisatie, de Jongere Organisatie Vrijheid en Democratie, 
op ~aar jongste congres nogeens uitdrukkelijk in een reso
lutie de stelling heeft vastgelegd, die er op neerkwam: de 
werkloQsheid terug? D a t n o o i t 1 
Bovendien van economis eh standpunt bezien. Wat zal er terecht 
komen van onze export, van onze industrialisatie en van onze 
landbouw - om er maar enkele te noemen - als wij de zin van 
d~ heer van Riel doen? Ool\: dit zijn toch vragen, waarop men 
minstens een ant-woord had willen ontvangen. Er is toch geen 
enkele onder de leden van onze Kamerfracties - en terec.h.t, 
mijnheer de voorzitter - die zich de laatste jaren in dit op
zicht op het standpunt van de absolute vrijheid heeft @9-
steld? 
Tenslotte zou ik hieraan nog een advies ·willen. verbinden, 
mijllileer de voorzitter. En dat is dan vooral een psycholo
gisch ar:;ument. De heer van Riel zou wellicht g;oed doen ie.ts 
minder te spreken op dergelijlce ver;:;aderingen over de zorgen 
van hen, die over 80.000 E7J.lden beschikken en iets meer hen, 
die minder te verteren hebben in zijn zorgen lru.nnen betrek
ken. ·;:ont. ook zij hebben grote zorgen1 En wanneer wij de basi:i 
van. onze .!..~artij willen ve~breden - en dat ·willen wij, getuige· 
de aongs~e propasanda-act1e - dan zullen we in de eerste 
plaats een beroep moeten doen op die grote groep van mensen, 
die st-uk voor stuk over minder dan 80.000 eJ.!lden beschikken, 
om de eenvoudise reden alleen al, dat zij ~veel groter ge-
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tale in ons land vertesenwoordigd ZlJn. Bovendien omdat de 
v.v.D. zeer speciale veriüichtingen t.a.v. middenstand en 
middengroepen heeft. De na-oorlogse l'eriode heeft ons land 
een belangrijke winst gebracht, ondanJcs de teleurstellingen, 
die wij op menig gebied hebben moeten ondervinden. Het is de 
winst van de eenheid van de politiek-vrijzinnigen, die voor 
de oorlog steeds verb::r..•oklmld en daardoor vaak machteloos 
zijn or)ser:wrchce:r:·d. Th: heb het altijd zo be b'repen, , en ik 
begrijp het nor; steeds zo, dat die eenheid tevens beteleende 
een brok ve:r:nieuwin:.;, een brok c::;egroeid veran tvioordelijk
heidsbesef ton opzichte van de evenmens. Het spijt mij om 
het te moeten constetoren, mijnheer cle voorzitter, maar dog
matische beschomvinc.;en als viij uit de nond van de heer van 
Hiel hebben VC:-::1101118!1 - hoe t;eestig hij ze oy;erigens ook over 
he-t voetlicht iN eet te brengen - zijn niet bijster geschikt 
om deze gedachtcnc;an3 te bevestigen. l~ ik meen, dat niet 
mas worden seschroomd daar bij iedere voorkomende' gele gen
heiel met klem de aandacht op te vestigen. \'!ant de strijd om 
de vrijhc:i.d zou zonder zin zijn als zij niet tevens was een 
strijd om verantv;oordel ijkheid a1 soc.iale gerechtigheid. 

De voorzitter geeft het woord aan Ur.H.vnn Riel 
('s-G:r.avenhase). De· hoer van Riel zegt, dat het een weinig 
bcnijdonsv.'aa:::-dige tDak is om op een verkiezingsvergadering 
te spreken; is men echter lijstaanvoerder, dan moe·t; men dit 
wel doen. 0pr. vervJijt de heer ~:toethof, dat dezeeen gekleurd 
resumé van zijn uiteenzettins op bedoelde propar;andavergade
r~lg heeft geseven en daaraan stellingen heeft verbonden, die 
gedeeltelijk yoor tozensr;raak vatbaar zijn. De heer van Riel 
had aYl.ders verwacht van de heer Roethof, voorzitter van de 
J.o.v.n. De heer Roethof-aldus de hoer van Riel- heeft 
bezwaren tegen het optrekken van de huren tot 250% en heeft 
o.a. gezegd, dat van overheidswege compensatiemogelijkheden 
bij ell:e loonronde haddon dienen te worden ingesteld. Hierop 
heb ik geantwoord, dat het toch wel zeer onbillijk is, dat 
één enlwle groep de lasten van het huurbeleid krijgt te dra
gen, zo_als dit thans gebeurt. Het liberalisme eist rechtvaar
digheid en een bevredigende oplossing is alleen mogelijk in 
het kader van een ander belastingstelsel. Dat de progressie 
der belastingen zou moeten ~orden afgeschaft, daarover heb 
il:: ni-e·ts gezegd. .12.-c: heb gosr)roken over de waarde van het be
zït en ove::r:' be~itsspreiding. Eil men bezit vormen, dan moet 
dit mosolijk v;orden geTiaakt. 1Ien moet eerst een inkomen heb
ben ma te kunnen afschrijven. tien noot geld hebben of buizen, 
bezit dus, or:t over de hooc;te der afschri.jvingen te lmrL."len 
gaan twisten. Ook mensen, die 80.000 gulden per jaar ver
dienen, hebben hun zorgen, maar i..."k;: praat daar niet doorlopend 
9ver, alleen bij wijze van voorbeeld, daar dergelijke punten 
naar voren v;orden gebracht. Ouderwets en nieuwervv~ets wisselen 
ellwar af in de maa·t;schappij. De door de heer Roethof ge
oefende demagogische critiekis niet-goed voor de liberale 
gedachtenwereld. \'!ie \vil oordelen dient gezond inzicht in de 
m.eatscha}1p.elijke verhoudingen en begrip voo-r het standpunt 
van anderen te bezitten, niet te komen met argumenten, die 
geen steek houden, en zich te onthouden van cliché-c:ritiek. 
De heer Ir.H.J.van Raalte (Hilversuo) betreurt, dat in "Vrij-
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heid en Demoeratien geen verslagen van Partijraadsvergade
ringen worden OJ?genomen. Ook zou hij in het weekblad meer 
melding gemaakt willen zien van afdel ingsve:rgaderingen.. 
Eon ander punt, dat de aandacht van de afdeling Hilversum 
had - aldus de heer van Raalte - is de ledenwervingsactie, 
welke door deze afdelinó zeer is toegejuicht, maar waaraan 
toch ',-,:el e11ice moeilijkheden warcm verbonden, die de leden
wervine;scai:1J!8Q'le niet hebben bevorderd. Spreker gelooft, dat 
dit niet de juiste gelegenheid is hierop in te gaan. Hij 
koestert de stellic;e veJ:-wachtine;, dat zal \Vorden voortgegaan 
op de in:::;eslasen vJCg, en hij hoop-t nog contact op te kun-YJ.en 
nomen over de technische moeilijld1odon, die zich hebben voor
gedaan. 
Spr. memoreert tenslotte, dat op do vorige algemene vergade
:::-j_ng door het Hoo:fdlx:; stuur m.a chtigi.11.g werd gevraagd om tot 
do Lj_berale Internationale toe te treden. Verwacht werd hier
over in het weel::blod iets te zullen vinden, doch hierover 
\verd een diep stj_lzv;ijgen bewaard, hoewel dit toch een zeer 
belang:rj_jko a angelo;;onheid is. Ook betreffende de reis van 
de Voorzitter en de heer Drs. Korthals noar de Freic Demo
k:ratische Iartoi vve~d niets in Vrijheid en Democratie opgeno
men, zodat spr. volkomen in hot duister tast omt;rent datgene, 
wat daar is beslist. Destijds hebt U onze toe stem.mi...'l'lg gevraagd 
- aldus S}!r• - or.::t toe te tred&l. tot deze internationnle o:rga
nisatie, teneinde te vennijden dat daarvoor nog eens een 
ext:ra pe:rtj_jver.c;adering bijeengeroepen zou moeten \'vUrden. 
Daar hierover sindsdien niets werd ge~ubliceerd, moeten wij 
aannemen, dat de l:'artij nog nj_et tot de IiïternatlonalèLLiberal~ 
is toe3et1':'cden. Een deze kv;estie betreffend door spl?. fiige
zonden stuk voor het weekblad werd door de redactie van V.& D. 
gevieigerd. Hoe staat het dan wel met de vrije meningsuiting? 
En wat betekent het co:rn.m.ontaar van de F.D.P. op de reis van · 
de Voorzitter en Drs. Korthals in de kranten? Er zijn echter 
no0 een aantal punten, die spr. li1 dit verband naar voren 
zou willen brensen. Hoe staat de :i?reie Demokratische Fartei 
tGgenove:::- de Duitse oorlogsmisdadige:r:-s, het ontsnapt Neder
lands c;es:puis, de acte van Eannheim en de protectionistische 
spoo:rr;egtarioven? Xu1men de heren, die naar de F. D.P. geweest 
zijn dit nu mededelen? t·at dezG reis heeft opgeleverd is 
een volslagen raadsel. 

De voorzitter anty;oordt op de ee:rste opmerking van 
de heer ven Haal te, dat de :eartijraad een adviserend lichaam 
is, dat een besloten karakter draagt. l:Tiet alles wat in de 
la:r:-tijraad wordt behandeld is voor publicatie geschikt; in
dien van haar vergaderingen verslagen in het weekblad zouden 
\ïorden opc;enonen zou dit de vertrouwelijke sfeer, waarin de 
leden vrijuit leunnon spreken, kunnen schaden. · 

~ntrent de Liberale L1ternationale kan ik de heer van 
Raalte nodedelen - aldus de voorzitter - dat het Hoofdbestuur 
no3 niet tot toetreding is overgegaan~ De heer van Raalte 
meent, dat dit tot bezorgdheid aanleiding moet geven. Ik heb 
echter destijds alleen gezegd, dat deze zaak ur~nt zou lrun
non worden- in de loop der jaren. L'l'l dit verband achtte het 
Hoofdbestll.Ur het noodzakelijk, dat het de bevoegdheid werd 
gegeven zj_ch te kunnen aansluiten. Deze urge..."l tie is niet ge-
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bleken en zelfs heeft het Hoofdbestuur het niet nodig ge
vonden deze zaak in de F·ar-tJijraad ter sprake te brengen, nu 
de ontviild:eling niet van dien aard is geweest, dat tot aan
sluiting werd besloten. Op ve:rzoek van de Liberale Interna
tionale heeft het Hoofdbestuur wel erucele waarnemers naar 
haar consressen gezonden. De heer Dr~. Korthals en ik zijn 
naar .Duitsland geweest om ons te crienteren hoe Duitsland 
tegenover- de liberale seclach te staat. Indien het allemaal 
zulke c;oede libe:ralen ware:a aLs de bondspresident, de heer 
Heuss, dan zou de l:euze niet zo moeilijk zijn. VJat de publi
cat:Le in de l:renten betreft, het was tevoren helemaal niet . be
kond, dat er iets van in de kra"l ten zou komen. De publ icat:i.e 
vws van :Duitse zijde afl:omstig. Ik ben zelf van dit communi
qué er3 geschrokken en heb cli:t:ect in Groningen, vvaar ik voor 
hot houden van een SI)reekbeurt vertoefde, gezegd hiervoor geen 
voJ:>antv;oordelljkheid. te lru.nnen aanvaarden. 

De voorzitter stelt voor de bevoegdheid tot aanslui
ting nog :raaar even aan te houden; Jcot dusver werd er ge en ge..
bruik van gemaakt, maar dit zou alsnog nodig kunnen zijn. Nie
mand ::rmn in de toekor;1st zic11., er kunnen omstandigheden zijn 
dat wij ons wel ·viillen aanslu:U:;en. 'i:ordt het urgent, dan wil
len wij van onze machtiging tot aansluiting gebruik kunnen 
maken. Er is echJcer ·geen reden deze zaak te overhaasten. Wij 
lru.n..11en vooralsnog beter waarnemers naar de congressen der Li
berale International o zenden. 

De heer Ir.H.J.van Raalte (Hilversum) dankt de voor
zitter voor d:i..ens inlichtingen. Spr. merlet op, dat de voor
zitter spreekt over de bevoegcll1eden van he-t; Hoofdbestuur, maar 
hieraan bestaat twijfel. In de Stat-uten is geregeld hoe een 
algemene vcrgaderjng dient plaats te vinden; de afgevaardiGden 
kunnen bun stem uitbren;;en. Op de vorige algemene vergadering 
werden wij e.;eheel onverwachts overvallen met het verzoek dit 
voorstel tot verlenen van de betreffende machtiging aan te ne
men. I.Ien is er mede accoord gegaan, maar spr. is van menine;, 
dat dit punt op de beschrijvingsbrief l~d dienen te zijn opge
nomen. Nu werd de noodtoestand toegepast, maar hiermede moet 
men toch voorzichtig ztjn. Indien dit punt op de beschrijvings
brief was geplaatst zou de zaak volkomen normaal en volgens 
de voorschriften zijn behandeld. Nu er geen urgentie besU:lat 
om tot· de Iáberale Internationale toe te treden is dit nood
recht veJ~allen en daarmede, aldus spr., de aan het Hoofdbe
stuur verleende rn.a chtïif;'ing. 

De voorzitter zegt, dat de heer van Ra al te wel heel 
diep op de zaak inc;aat. Er is niet over gedacht dit voorstel 
op de bosch~ijvin6sbrief te zetten. Het is wel eens meer voor
gekomen, dat bij urgent ie een dert=:,Blijk onderwerp niet on de 
besch:t:ijvingsbrief voorkomt. Echter behoeft dit niet tot ... on
ge~stheid over het beleid van het Hoofdbestuur aanleiding te 
geven. VolGens de voorzitter blijft de machtiging, zolang zij 
niet door de ..!~lgemene Vergadering wordt ingetrokken, van 
kracht. 

De heer Mr. c. Greve ( 1 s-Gravenhage) vraagt namens de 
afd. den Haag of de opbouw van het algemeen secretariaat niet 
tot ongerustheid aanleiding geeft. Is het secretariaat wel 
voldoende bezet en is de continuïteit ervan wel voldoende ge-
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waarbo~gd? Er zijn enkele punten waarvoor spr. de aandacht 
vraagt, n.l.: 
1) llordt er rekening mede gehouden, dat de uitmuntende bekvmam

heden van de heer Rutgers en vooral zijn grote parlementaire 
ervaring niet in een kort tijdsbestek en zeker niet binnen 
enkele m.a anden aan een andere kracht over te dra gen zijn, zo
crat oen eventuele jongere opvolger geruime tijd in deze vraag
stul\:kon zal moeton worden ingev;erkt? 

2) Gaarne verneemt spr. of er ook in de toekomst aan de propa
ganda zal \Vorden gewerkt. De ledenwervingsactie is uitstekend 
geslaogd en deze propaganda is financieel volkomen verant
woord. Elk n:Leuw lid heeft ons ca. f.l+.- gekost. 

3) Zou hot in verba~d met punt 2 niet b~;enst zijn, dat naast 
de heer Rutc;ors een persoon te werk wordt gesteld, die zich 
speciaal toelegt op de propaganda en later eventueel de heer 
Rutgers zou l>:un..11.en opvolgen? 

De voorzitter antvioordt, dat de door de heer Greve naar 
voren gebrachte punten de volle aandacht van hot Hoofdbestuur 
hebben. Dit is echter ook een kwestie van clo f:Lnancien. Er j_s 
nu een kleine commissie benoemd, die zich over deze vraagstulrJcen 
zal laton voorlichten. 1.:at er ten deze besloten zal worden hangt 
echter voor een zeer ·groot deel af van onze financiële middelen. 

I.Ievrouw J .Ebens-de Vries (.Arnhem) zegt de tolk te zijn 
van enkele groepen, die niet geheel bevredigd z~jn door de in
houd van het \veokblad. Een van de geuite bezwaren - aldus Mevr. 
Ebens - is het feit, dat hot blad maandenlang in beslag werd ge
nomen door besc}+ouwingen over de verkiezingsuitslagen, waardoor 
andere artikelen op plaatsing moesten v;achten. Zo werd b.v. het 
verslag van de drie eerste weekends van het studie-centrum in 
Epe, gehouden in l,Iei, eerst begin .Au~stus gepubliceerd. Uit 
middenstandskringen werd de klacht ver..am~en, dat specifieke mid
denstandsproblemen zo sporadisch in het weekblad worden behandeld. 
Indien men de middenstand aan de partij wil binden, zal het nodig 
zijn ook in het orgaan tot uitdrukking te brengen, dat de midden
standsbel~ngen het 1)artijbestuur ter harte gaan. De middenstan
ders in onze afdeling zouden daarom gaarne zien, dat in het week-
blad een vaste rubriek voor de middenstand komt. · 

Een tweede groep, die zich tekort voelt gedaan, is de or
gani·satie "Vrouwen in de V. V.D. u r:eliswaar is haar in t;heorie een 
plaats in het blad toegekend, maar in de practijk komt het meest
al daarop neer, dat de vrouwen met een overg9schoten hoekje ge
noegen moeten nema~. Indien naar het oordeel van de redactie al
gemene artikelen belangrijker zijn dan de artikelen van de 
Vrouvïen-orgenisatie, dan moeten deze laatsten hiervoor wijken. 
Zo werd o.a. een bericht over de oprichting van een plaatselijke 
afdeling van de 11 Vrouwen in de v.v.D." in Januari nog steeds 
niet opsenor:wn. Verder hebben de "Vrouwen in de V. V.D." de wens, 
dat haar artilmlen ongewijzigd gepubliceerd worden, en dat even
tuele beim::r:-t:ingen in overleg met de scht'ijfster geschieden. r:ij 
zijn - aldus spr. - tot de conclusie gekom~, dat de zo nodiGe 
schalcel tussen :roofdbestuur en redactie ontbreekt. Yiij zouden 
verder ook graag zien, dat een der vrouwelijke partijleden als 
actief redactielid wordt opgenomen. l-ersoonlijk lees ik .. steeds 
graag de r.ubriek "Deze Burger", maar ik zou het approcieren, in
dien in de toekomst ook wat meer de stem van "Deze furge resn zal 
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worden gehoord. Dit is geen criti~k op de ~oofdredacteur, maar 
op degenen, die de eerste keuze u~t de artllcelen doen en op de 
opmaak van het blad, dat met dezelfde kosten aantrekkelijker zou 
kunnen zijn. 

De voorzitter verzoekt de hoofdredacteur zoveel mogelijk 
met de naar voren gebrachte ·wensen rekening te houden. 

De heer r~rr.J.G. Bettink (Haarlem) merkt op, dat het werk
program op verschillende punten is verouderd, o.a. de paragraaf 
ove:r de sociale voorzieningen. De verkiezingspropaganda was goed 
opgezet, maar Ll<m dj.ent meer aandacht te schenken aan de velen, 
die zich in de l.v.d.J.\• niet meer thuis voelen. 

De voorzitter zegt toe, dat dit nader onder de loupe zal 
worden senomen. 

De heer J. de Jong LJzn. (Sliedrecht) zegt, dat hij na 
alle oubouv;ende en afbrekende cri tiek een woord van lof wil 
bron;:;eÎ1 aan het secretariaat voor het werk in de afgelopen jaren 
gedaan. Spr. heeft het genoegen ter plaatse een lijstje met een 
tj_ental nj_euvve leden aan de secretaris te overhandigen (applaus). 

De voorzitter dankt de heer de Jone; voor zijn vriendelijke 
woorden en zijn actiiL"iteit ten aanzien van de ledenwerv:ingsactie. 

Aan de orde is pun~ ~0 van de Agenda: Rondvraag. 
Daar de afdelingen Amsterdam en Haarlem, die voor dit punt 

hadden ingeschreven, niet meer aanvJezig zijn, schoarst de voor
zittor de vergaderinG tot de volgende o.chtend. 

Op Zaterdagochtend 20 l'.laart te ongeveer 10 uur :geropent de 
voorzitter de versadering. Aan de orde is allereerst ~unt 11 van 
de .Ar.;enda: Benoeming van een voorzitter, weg,'Ems perio ieke aftre
allig van de heer l;rof. Lir.lj. J. Oud te Rotïte:r.·dam. Als enig candidaat 
. is gesteld 1-'rof.Mr.P.J.Cud te Rotterdam door de afdeling Rotter-
dam. Prof. Oud wordt bij acclamatie als voorzitter herbenoemd. De 
vergadering begroet deze herbenoeming met applaus en de voorzitter 
dankt; voor het vertrouwen, dat Vïederom in hem gesteld wordt en 
waarvoor hij zeeT erkentelijk is. 

I'unt 12 van de .A?;enda is dan aan de orde: Benoeming van 
een lid van11e=t Dägeiij1cs-:Bëstuur, wegens periodieke aftreding 
van de heer T. J. Tv;i jnstra te Bilthoven. lUs enig candidaat is 
gestold door de afdeling Rotterdam de heer T. J. Twijnstra te 
Bilthoven. De hee;:- Tv;ijnstra vmrdt bij acclamatie als lid van het 
Dagelijl:s nestuur herbenoemd. De vergadering begroet ook deze her
benoemil:J..G mot BI)lJlaus. De voorzitter wenst d.e heer Twijnstra ge
luk met zijn herbenoeming en met het in hen gestelde vertrouwen. 

De voorzitter saat over tot ;punt 1.3 van de .Agenda: Benoe
ming van een Con~issie van Beroep. 

Bij acclamatie worden herbenoemd tot: 
voorzi ttcr: }'rof .Ur.R.P. Cleveringa 
leden : Ur.J.Drost 

I.Ir.S.Rink 

- Leiden 
Rotterdam 

- Velp 
Bij acclamatie worden tot plaatsvervangende leden benoemd: 

Hr,H.A. \iassenbergh Amsterdam 
H:r. J. A. ':Jillinge Gratama Zwolle 
Mr. G.Vonk Haarlem 
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Daarna wo:rQ.t overgegaan tot ;runt 14 van de Agenda: Be
noeming va.n een Comnissie voor de Reglementen. 

Bij acclamatie v..-orden herbenoemd tot: 

voorzitter; I'Jr. Dr.I-r.Fortuin - Hilverrum 
leden : Mr. J. J. Oyevaar Leidschendam 

noem.d: 

Mr.J .. G.Bettink Haarlem 
Bij acclaw~tie worden tot plaatsvcrvangende leden (her)be-

Dr. r;. L. Groeneveld 1\Ieyer 
l'.Ir.J.J-.C.B..van der Bj_lt 

. Ir. H. J. vaD. Ra a 1 te 

- 's-Gravenhage (aftredend) 
- luns terdam (idem) 
- Hilversum 

De voo-rzitter neemt dan in beh:mdeling tiînt 15 van de 
Agenda~ Benoemins van 4 leden van het Hoofdbes~ur. De voorzitter 
csèeftnet woord aan de verschillende SI)rekers tenej.nde de ~gestelde 
candj_daten aan te bevelen. 

De heer Er. H.S.Biebers (Groningen) merkt op, dat hij niet 
het \voord zal voeren om een candidaat aan te bevelen, doch dat 
hij spreekt naiJ.ons een aantal af3evaardi2~den, die de vraag stel
len, of niet :Ln de door het overlij den van J"hr.Mr. n.L.Schorer 
ontstane vacature dient te vwrden voorzien. De heer Siebers vraagt 
het Hoofdbestuur, of er bezwaar tegen bestaat ditmaal drie een
didaten te verkiezen in de twee openvallende :plaatsen. Spr. meent, 
dat het Hoofdbestuur niet in overeenstemming met de reglementen 
handelt, indien j.n deze opengekomen plaats niet wordt voorzien. 

De voorzitter zegt, dat hij een verzuim heeft te herstel
len en v;el dit, dat. de heer Korthals hedem!l.o:r.c;en de algemene ver
gadering niet kan bijwonen, daar zijn aan,:;ezigheid vereist wordt 
o:p een vergadering van de Co~~issie voor Buitenlandse Zake~ van 
de ':Pweede Kamer. De heer Korthals hoopt echter vanmiddag wel 
aanwezig te zijn. 

Naar aanleiding ven het ve:t'zoek van de heer Mr.Siebers 
deelt de voorzitter mede, dat krachtens een besluit van de Alge
mene Ver[;8aering van 19LJ-9 in tussentijds ontstane vacatures niet 
zal wordon voorzien, totdat het aantal Hoofdbestuursleden, niet 
tevens lid van het DagelJjks Bestuur, tot het getal van 14 zal 
zijn teruggebracht. r.1en zou o:p dit besluit kunnen terugkomen, 
r~ar ·dan zou dit punt nu toch niet aan de orde zijn, daar de 
heer Schorer pas zeer kort geleden is overleden en men dan toch 
eerst de afdelingen gelegenheid zou moeten geven eendidaten te 
stellen. Zr is echter o:p het ogenbliJe ;;een aanleid :ing hiertoe 
over te saan, zodat de voorzitter voorstelt ziCh aan de agenda 
te houden. 

Ir.-.E.Biev;en~a (Assen) merkt op, dat bij de verkiezing 
van Hoofdbestuursleden geen gevoelens van sentiment een rol 
moeten spela.."l, naar dat wij op de openvallende plaatsen de beste 
mensen moeten hebben. De door de afdeling Assen candidaat ge
stelde I-r.L.G.Oldenbanning neemt een leidende functie in de land
bouworc;onisat.ie in. De landbouw is in het Hoofdbestuur zwalt ver
tegen.woordigQ.. Ir.Oldenbanning is nog een jeugdige kracht, die 
desonda1lks besci1ih~ over grote ervaring op orGanisatorisch en 
economisch G'ebiod, terwijl oolc onderwijs en jeugdorganisatie zijn 
grote belansstell:i.J.lb hebben. Hij beschikt over een scherp oordeel 
en initiatief. De heer Biewenga ·beveelt de heer Oldenbanning in 
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de aandacht der vergadering aan. 
De heer D.VJ.Dettmeijer ('s-Gravenhage) merkt op, dat hij 

nog nooit bij Hoofdbestuursve:r.kie zingen het v;oord heeft gevoerd 
om een candidaat aan te bevelen. Dat ik het thans wel doe - aldus 
spr. - is, 0111dat ik meen dat in J.1.et belang van de Partij gestemd 
moet v;o-rden oD LI:r. van Gilse, candidaat gesteld door de afdelingen 
's-G:r:-avcnha :;e~ en ~~otterdam. Het is van groot belang, dat in het 
Hoofdbestuur mensen zj;tting hebben, dj_e buj_ten de Partij qok be
l;.:cnd zijn. I.I-r.van Gilse is leider van de debating-club den Haag 
van de v.v.D.; hij is voo ..... zit;ter van de afdeling den Haag gmveest. 
TI-:: acht het van ;;root belang voor de vele kiezers, die VJel Qp ons 
s-'ce!:l!nen, LLa:r geen lid zijn, dat in ons Hoofdbestuur mensen zit
ting hebber-J., die in den lande bekend zijn. TI<: doe dan ook een 
dr.insend be:roep op de ve:rga de ring haar stem uit te brengen op de 
heer van Gilse, die in brede kring gr·oot vertrouwen geniet en 
goed bekend is. 

De heer J. K.Fredrikze (.tn:-nhem) zou als candidaat willen 
aanbevelen l.Ir. s. -;-,illi11[3;e Gratama uit \ïar)enveld, advocaat te Zwolle. 
Op wat do hee:r Dottrneijer omt:r-eni.~ de persoon van de heer van Gilse 
naar voren heeft u;ebracht - alelus de heer J?redr:-ikze - wil ik niets 
afdingen, maar de heer -Dettmeijer heeft daarbij toch argumenten 
aangevoerd, zoals een belangrijke fisuu:t:' te zijn, alsemeen be-
kend in den lande, well<:e bij verkiezing van een Hoofdbestuurslid 
geen ars-ument mogen zijn. Th: geef toe, dat het een belangrijk argu
mc;;nt j_s, maar wij hebben toch voldoende personen van algemene be
kendheid in ons Hoofdbestuur, dat het ons daaraan niet zal ont
breken. De taak, die hot Hoofdbestuux- heef·t, is voor een belang
rijk sedeelte een· organisatorische. Naar buiten is het belangrijk, 
dnt de leden van de ver:-tec;envv-oordigende lichamen fi{9J.ren zijn, die 
vol do ende bekendheid hebben, maar in het Hoofdbestuur moeten toch 
mensen zijn, die .inde:r:'daad tijd beschikbaar kunnen stellen, die 
initiatief en organisatietalent bezitten. Daarom zou ik de heer 
\7illinge Gratama uit r.ailenveld in Uw aandacht willen aanbevelen. 
riij \'ïeten uit e:t:'V8:ring, dat de heer \iill:inge Gratama een zodanig 
Hoofdoest-u:t~:rslid zal zijn; hij is ve:t:>Schillende mal aYJ. op het 
spreeksestoel te se zien en gehoord en vlij herinneren ons de aange
name en p,:-ettice wijze van bem:Lddelen tussen de verschillende me
ningen, zoals dit gebeu:r.de tijdens de bijeenkomsten van het st;udie
cent:r'Um te Epe, hetwelk een (;Toot succes is se worden en aan zijn 
init iàtief te denkan is. !Er y,;as hiervoo~ sol d nodig en dit heeft 
de heer r:illinge Gratama voor een zeer groot ge deel te alleen bij
een~cbracht. J)eze candidaat is een fiQlUr die door zijn initiatief 
de mensen tot daden weet te b:ren;:;;en. TI\: viil niets afdingaYJ. op de 
andere candid.:Jten, maar de heer ','Jillinge Gratama is het waard in 
de aandacht aanbevolen te worden. 

De heo:r I~Ir.C.J.reve ('s-G-ravenhage) ze;:st, dat de heer van 
Gil se candid.swt gesteld v;erd doo:r de afdel ins en den Haag en Rot
terdom in de l)laats van het Elftredende Hoof è.be stuursl id, de heer 
Inden. ·.:at de be zvmren tegen de leeftj_jd van de heer van Gilse 
betreft mo":.'l:t de heer Greve op, dat deze candidaat toch 20 jaren 
jonger is dan- de voorzitter. Hij komt - ~üdus spr. - uit het 
noorden, zodo:t hij ook kijk heeft op de toestanden aldaar, te::r
\Vijl hij in de provincie ~uid-Holland een bekende fiQJ.ur is. 
Spr. beveelt de heer van Gilse v;arm als dandidaat aan. 
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De heer D. Wierinc;a (Haarlem) zou voor de twee openval
lende plaatsen als eerste candidaat willen aanbevelen de heer 
Iilr.J. G. Bet-tink te Haarlem; deze candidaat is geen onbekende 
iJl de V.V.:J. Hij heeft altijd [?:'Ote interesse voor de jongeren 
getoond, heeft meclcgey;e;~kt; aan de o:!)richting van de J.o.v.D., 
is secretaris sevvee3t van het Comité-Oud en is sedert 1949 ge
meenteraadslid. S:9eciaal sociale problemen en de sport hebben 
zijn aandacht;. ~3ijn o:r·;;anisatorisch tal ent blijkt o.a. uit 
zijn reislE:d.dc:rsschap van de Ned. Reisvereniging. De heer Bet
tin}:;: j_s canchdaat voor de J)rovinciale Staten. Hij heeft steeds 
blij];: eegeven van zeer r;rote weJ:>kkracht en initiatief. Hij is 
belast :_;cweest r:1et de le:Ld:L11.g der afdol:L."1.gen Haa:-r:-lem en Bloemen
daal, hoeft echte:r:- door vJijziging van het reglement thans niet 
lan:~;ei' zittjJ16 in het bestuur, doch is nu voorzitter van het 
,·,-ijkcomité Has:r>lem. De afdeling Haarlem meent op grond hie:rvan. 
de hee:r> Bettink als candidaat te laumen aanbevelen. 

llls tweede canclidaat voor de opengevallen plaats meent 
deze afdelinG te kunnen aanbevelen l'.ievrouw H ... ~ • .A.L.de Vries
van der Ha1 .... dt ";berson te Hengelo, die in het Oosten des lands 
zo1vel voo:r> de partij in het ale:.-emeen als voor de "VrouvJen in 
de v.v.D.u j.n het byzondcr zulk nuttig v;erk heeft verricht. 
Spr. vestigt de aandacht op de snelle politielee carrière, die 
I..i.evrouw de V:r:-ies ix1 Twente heeft gemaakt. De afdeling Haarlem 
acht b.aor een. waardi;; lid van het Hoofdbestuur, zodat zij een 
beroep doet Olî de ve:t::-3ade:r>in0 om haa:r:- stem uit te brengen op 
Mev:r~ouvv de Vr:i..os-van der Hardt l1berson. 

De heer :r~. E. Sal ve rd.a (Enschede) wil zich, na het ge en 
door de vo::r:'ic;e spreker is gezegd, slechts tot enkele vworden 
bepc:::-ken. Ook deze spreker vestigt de aandacht op de snelle po
lit:Leke carrière van i·.ievrouw de Vries-van der Hardt .Aberson en 
beveelt deze candidate eveneens \varrn in de aandacht van de ver
gadering aan. 

De heer Mr.H.l).Beets (Nijmegen), wesuns verhindering van 
Mr. van Balen r:al ter het woord voerende, deelt mede, dat de 
door de a~dclinc; Zutfen voorgestelde candidate, Mevrouw H.I11od
derman-Ribbius te Nijmegen, zich heeft teru~getrokken. In haar 
plaats bevoelt hij l'Jejuffrouw Mr. J .L.M. Toxopeus Pott te Oterd.Uln. 
in de aandacht der vergadering aan. 

De heer A. J .Tom. (Zwolle) ondel:'s·!Jeunt ten volle de can
didaatstellinG; van de heer Lillinz;e Gratama, die tot de jongeren 
thn de pa::r:'tij ·behoo1::-t. \:ij hopen van harte - aldus de heer Tom -
deze candidaat in het Hoofdbestuur te lfrij gen. 

De voo:r:-zitter maakt hierna de samenstelling van het stem
bureau bekend, t.v...-.: 

voorzitter: Ir.J.\. Voet Groninz:;en 
leden ; Iüej .ur.u. Go os zen Rotterdam 

y;. D. Janzen Harli..."lgen 
1\Ir.T.H.Rijnberg Bergen (N.H.) 
E.Scholte Ubli1g den Haag 
B.Vinkenborg -Doetinchem 

die tezamen ~et het Algemeen Secretariaat de stemmen zullen tel
len. 

De versadoring gaat dan tot stemming over. 
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Hierna leest de voorzitter het telegram voor, dat naar 
aanleiding van het door ons aan H.:tvT• de Koning:Ln ge zonden tele
gram van de particulier secretaris van Hare Majesteit werd ont
van:;en, luidende: 11 De Koningin draagt mij op haar vriendelijke 
danl-:: over te bron?;en voor de gevoelens van aanhankelijkheid en 
trouw c;eui t iJ.1. Uv.; telegram". 

Ve:::t:>Vol;;ens houdt de heer Prof .Mr.A.N.Molenaar, Lid van de 
Ee·~"ste Kame:r der Staten-Generaal, een inleiding over u De Publiek
:r:-echtcl ijlm 3ed·-:-j_jfsorgal1.isatie", die als Bijlage IV bij de no
t~len is sevoegd. 

Nadat cle vooJ:-zitte:::t:> Trof. ~.Iolenaar een vJoord van dank 
heeft c;obracht voor de c1oor hem sehoudon inleiding, wordt de ge
lo:::;onheid geoJ:lend hio:r:Qver met lrof. Molmwar il1 gedachtenvv-isse
ling te treden. 

Do heo:l:' T.J.Twijnst-:ra (Bilthoven) zegt zeer dankbaar ·t-e 
zijn, dat }rof. I.Iolenear in deze vergadering de :F.B.O.-;::;edachte 
op zulk een constructieve viijze heeft behandeld. Ik zou geen 
aanleiding hebben - alelus de heer Twijnst:ra - iets in het midden 
te bron;en, v;are het niet dat ilc op twee punten van men:ing ver
schilde. 

runt 1. De heer Idolenaar zeide, dat hij meent, dat het on
juist is bed.."ijfschappen in te stellen met betrekkelijk geringe 
bevoec;ël.heclen. J.{ie:r:mede ben ik het niet helEnaal ·eens. Zij behoe
ven :r:r:EJi:: niet bel)Dald heel \'ieinj_;.:; bevoogdheden te hebben.~ maar het 
is zee-r wel nogelijk, indien boelrijfschappen zouden worden opge
richt zonde:!:' c;rote bevoegdheden, zulks in ove:t"'eenstemming met de 
gedachte deze din(;en te laten rijpen. \'.'at is het moest belan3-
rijl:e von deze o:::t:>genisat;j_e? Dit, clat werkç;evors- en \Verknemers
orc;an:Lsat ies samen om één tafel zitten, 6ok wanneer cle bevoegd
heden gering zijn • 

.Als punt 2 noem ilc het beslis sen door het bestuur zonder 
"las·t- of w.c;cespraaklt. Het is niet zo, dat in de wet bepaald 
is, dat de leden ;::;eon I.U(;gespraak mogen houden met hun adhaeren
·t;en, men J;:an zich niet voorstellOJ."l, dat weJ:-kgeversafgevaardigden 
geen voeling zoudon moe en houden met hun collega's. Zo staat he-'c 
ook niet in de v;c·t. Er. staat, dat de bestu~r:·cn in deze organisatie 
stcranen. zonelor lost of ruggespraak. Tic acht dit een buitengewoon 
'5olcnisr·ijke bcpal inc; juis·t omdat werlq;evers en werknemers om de
zelî<le tafel zitten. Het zou ertoe kuDJlen leiden, dat deze be
stuursleden als HGndatarissen daar zitten en stemmen over hun 
opdrocht:::;evc:rs. Dat is in te;;enspJ:-aak met het zitten om één ta
fel en llet le,:-en van ell;::ander. ··,:el dogelijk lrunnen de vrije orsa
nisoties ove:::-le.; plegen over hetgeen ü1 het bestuur van een 
lichaam von de P.B.O. aan de orde is. Dit zijn de twee opmer
ld~'l::;en, die ik wil maken, omdat zij belausrijk zij~ voor deze 
orc;anen. 

De heer F.J.l\Ielzer (Breda) verzoekt, na rrof .. Molenaar 
voo"J:' zijn inleiding bedankt te hebben, om publicatie van deze 
inleiding in b-rochure-voun en opneming ~1 het weekblad. 

De h~eJ:- J.van Leeuwen (Rotterdam) merkt na een woord van· 
dank aan 1-'rof. Uolenaar op, dat hij niet zonder enige emotie 
naar deze inleiding heeft geluisterd. De door l?rof. I,Iolenaar ge
uite bezv;aren zijn juist die, waartegen de afdeling Rotterdam. 
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op bescheiden wijze heeft gewaarschuwd. De heer van Leeuwen kan 
de r.B.o. niet anders zien, dan als een typisch nazistische or
ganisatie, een organisatie, die onveT.mijdelijk moet voeren tot 
een soort dictatuur in een of andere vo:r:m. De voordelen, die 
l'rof. i\Iolenaar heeft opgenoemd, zijn er inderdaad, doch de heer 
VDn Leeuwen is er niet van overtuigd, dat deze niet op andere 
wijze lru.n.n.en ;;;ox-den be:r:-eik.t, zonder deze dure bedrijfsorganisatie, 
want deze nieUïie bedrijfslichamen brengen hoge lasten en weinig 
resultaa·t. Il-: ben n.l. van oo:':'deel - zegt de heer van Leeuwen -
dat vlij op de goede vv-eg zijn en dat er wegen zijn tot groeOnd 
contact ·t;usscn vJerkL;evc-r.s en arbeiders, ook zonder I).B.O. en zon
der dat de val:;:vex-oni;:;m;;en zich daa:r~ al one;erust over maken. Deze 
velcve:r:·cnic;inz;en slaan zich altijd op de bo:t:-st, als zouden zij de 
arbciclc:rs verte::;envwordirsen, r.1aar no~ c;cen 50}~ van de arbeiders 
is wex-kelijk c;eor~~aniseerd in deze vakve:renigine;sbonden. En dat 
deze raenscn dGar niet allemaal L'1. georganiseerd zijn is geen 
l~·iOstie van sloomheid, maar van het; feit, dGt de meer mrtwikkelde 
a:r?be:Lders, Sl:>eciaal uit de metaalnijverheid, er niets meer voor 
voelen om aan de hand van de vakverenigingen te lopen, omdat deze 
te veel verambtenaard zijn en dus te ver va'1. hen af staan en zij 
dus beter met de baas zelf kunnen goan praten, dan door middel 
van deze personen. Tic had de indru.k dat wij al zeer goed op weg 
waren; dit zijn echter·de bezwaren. 

De heer H. Hali (Ede) wil zich gaarne aansluiten bij het 
laatste gedeelte van de inleidj_ng van F:rof, 1\Iolen<Jor, hetwelk 
handelt over de sar.1e11:vierk:ing tussen wer.kc;evers en we:rknemers. De 
practijk wijst uit, dat deze samenwerking op hoge prijs wordt ge
steld, echter Viordt gevoeld, dat het contact met de bazen door mid
del van de volcve re..'l igj..nc;en te los is en voor de ar "te iders zo wei
nig betekent. Zij willen wel medewer-ken en medeleven met wat er 
in do bedrijfsgemoen.schap gebeurt, maal-. men zal dan toch beter 
het contact j_n de onderoemtng tot stand kunnen brengen. Spr. wijst 
op de ont..-,vikkeling in \!est-Duitsland in de kolen- en staalindustrie, 
waor men zelfs arbe idorsverte genv;oordi gers als commissarissen in 
de vennootsclwp ziet opt:reden. Sp:r. heeft niet· zo erg veel fiducie 
in de l). B. Q. ; men moet er maar het beste van. maken. 

Naar aanleiding van het meningsverschil Romme-van der Ven 
over de toepassing van het stakings~echt na totstanill~oming van 
de P.B.04 zou spr. gaarneLzienswijze van Frof. 1\Ioleilllar op dit 
punt ve:rnenen. 

De hoer F.L.van der Leeuw ('s-Gravenhage) dankt het Hoofd
bestuur voo:r: het aan de orde stellen van dit belangrijke onder
·werp. In en buiten de partij - aldus de heer van der Leeuw - zal 
men nu lruru1en vaststellen, dat het een legende is, dat de v.v.n. 
l)rinci:pioel tegen de P.B.O. zou zijn. Uit de reacties in deze 
vergaderins zou men kunnen afleiden, dat de raeningen niet al tijd 
t;edeold worden; er waren en er zijn nog steeds bepaalde bezwaren 
tegen de bestaande ·wettelijke regeling en in sommige opzichten 
tegen hnar toepassing. Spr. herinnert zich nog de dag toen de 
r.B.D. in de '1\veede Kamer aan de orde kv;am en de Kamer met 
slechts ll stemmen vóór het amendemen:tJ Gornel is sen verwierp, dat 
beoor;de de bedrijfsgenoten zelf de bestuursleden te doen kiezen. 
Spr. zag toen· al aankomen, dat de P. B.o. gt:-ote moeilijkheden te
gemoet zou c;aan en dit is uitgekomen ook. Zij leeft niet, noch 
bij de ondernemers, noch bij de arbeiders; zij zien haar als 
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iets kunstmatigs, waaraan zij zelf geen deel hebben en zij ver
foeien he·t onderonsje achter de schermen van de bestuursvergade
ring. Zolang dit niet door keuze van een ander systeem in demo
erotische zin verandert, zal de :f. B.D. op h."Unstbenen blijven 
strompelen (instonnlin.g). Het gesol met de sociale bevoegdheden 
(de schildersclausule) stuit spr. ook tegen de borst. In onder
nemerskrine;on voelt men zich bekocht, omdat tegenover de bereid
heid tot het doen verlenen van economische medezeggenschap aan 
de orbciders niets J.;:omt te staan. De arbeiderscentrales hadden 
een loyaal standpunt moeten innemen en niet moeten tornen aan de 
sociale bevoegdheden, v.-ell<::e l'J:>of. Idolenaar terecht van primaire 
betokerlis noemde. Verder wilde SJ?!h erop wijzen, dat de Regering 
de i:one-r:>lijlce leegte ·t::r:-acht te maskeren door steeds meer vmtten 
ter uitvoerinc; aan de S.E.R. of lasere bedrijfsorganen op te dra
gen. • .Aldus schj_jnt de r. B.o. niet alleen gewicht:Lger dan zij in 
we:dwl ijlrJwid is, maa:r:- bovend i en. onttrel;."t men in feite het uit
voerinc;sbeleid aan de controle dor Staten-Generaal. Spr. vraagt 
zich af of, waar de l-'. B.o. Lten doel heeft verschillende over
heidstaken doo:r:- bedrijfsorganen te doen overnemen, in dit kader 
dan wel het bestaan van een Sociale Verzekeringsraad naast de 
S.E.H. past. Zou deze geen onderdeel van de s.E.R. moeten zijn? 
J.Ien Iï.wet ook in de rmblielu:·echtelijke sfeer waken tegen over
organi3atie. Spr. wijst er op, dat de Res'Bring door de benoeming 
van · de z sn. KJ:-o onl eden van de S. E. R. de verhoudingen in dit 
lichaam kan beinvloeden. Gelet op het aantal f:>"Borganisecrden en 
op het n:ï..e·IJ onde-r. de drie zuilen vallende deel der arbeiders, is 
de arbeidersvertegen·i;oordigillg eenzijdig vastgesteld. Het kan de 
I). B.o. lUti: niet ton goede komen als zo velen er buiten g;ehouden 
worden. Bovendien VJekt het streven van het N. V. V. om alle werk
nemers in één bedrijfstak, ongeacht hun functie, in één bedrijfs
bond te organiseren, terecht 1.veorstanden op, zowel bij arbeiders 
als bij ondernemers, die met deze bonden moeten samenwerken. Als 
voorbeeld noemde spr. de moeili~l<::heden bij het samenstellen van 
bedrijfscommissies en onde~1emingsraden in het perswezen, waar 
aan arbeiderszijde de s~afische bonden het veel talrijker admini
stratieve en journal isticke personeel in de hoek trachten te 
drukken. l.let botrekking tot de voorkeur voor de algemeen verbin
dend verklaring van de Collectieve .Arbeidsovereenkomst van Prof. 
Molenaar .merkt spr. op, dat de .privaat:r:-echtelijke binding daar
door toch in de publiekrechtelijke sfeer kont. Het uitvoerende 
ort.;aan, b.v. de vpl~raad, zal dan ook over een bureau-apparaat 
dienen te beschilwn en voor de instandhouding hiervan bijdra gen 
moeten heffen. · 

De voorzttter geeft hierna het woord aan F:r.of. Molenaar, 
teneinde de SFr>ekers te antv;oorden. 

De heer Hali ant~woordend 1war aanleiding van de vraag in
zake het stakingsrecht, wijst I)rof.r~Iole...'1.aar chp een uitspraalc van 
de president van de Rotterdamse Rechtbank·, die stakers, tegen een 
beslissing van het College van Rijksbemiddelaars in, gelastte 
weer aan het werlc te gaan. Bij een dergelijlce uitspraak kan b.v. 
bepaald v;orden, dat een bepaalde dwangsom, b.v. f.leO.- per dag, 
bij niet gevolg Geven aan deze uitspraak betaald moet worden. Zo 
zal ook staken tegen een verordening van een bedrijfsclwp on
rechtnatig lrunnen worden geacht. 
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De heer Twijnstra beantwoordend geeft Prof • .Molenaar toe, 
dat in de wet alleen gesproken. wordt van het stemmen zonder last 
of ruggespraak, m.aar - 'J,egt spreker - de wijze van. stemmen. wordt 
beinvloed door de discussies. 

nat het instellen van bedrijfschappen met geringe bevoegd
heden betreft, geeft spr. toe, dat er iets voor te zeggen zou 
zijn deze be-voez.;cLlleden in het; begin maar zo klein mogelijk te 
houden, als het maar om een enkel geval ging, maar nu het regel 
is vreest spr., dat het instellen van zodanige bedrijfschappen 
tot teleurstelling zal le idcn. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de heer van 
Leeuwen erkent l'rof. J\Iolenaar, dat de bezwaren van de afdeling 
Rotterdam altijd hebben bestaan, rnaar het is niet juist, dat de 
door cle afclel il12; e;ovreesde be zv;aren :in de practijk zijn geble
ken. In de practijk zijn geheel andere meailj_jkheden gerezen, 
moeilijld1.eden v1aar tevoren totaal niet aan was gedacht en deze 
bezwa:~::'Gn zijn v;el geheel andere dan de door de 'lGIDX: heer van 
Lecuv;en genoemde. 

In de p:r:·ac-t;ijk van het bedrijfsleven ontstaat door de 
samemvorkinc; van werkgevers en werknemers geleidelijk een andere 
geest on deze ont·.·;ikl:e.lj.ng moeten \'iÎj stimuleren. Op sociaal s-e
bied ligt; de grote waarde en ook de to ekom.st van de P. B. 0. Y:aar 
de heer van Leeuv;en uitdroldeel ijk betoost, dat een dringende 
noodzaak tot vo:r-nieuwing bestaat, moeten vvij ons juist niet door 
de moeilijkheden laten ontmoedigen, maar doorzetten en de be
zwaren zien op te lossen. 

Naar aanl~iding van het betoog van de heer van der Leeuw 
zegt :F}:-of. Liolenaar, dat hij over de invloed van de Kroonleden 
in de S.E.R. geen oordeel heeft. De Sociale Verzekeringsraad is 
een seheel ander college. De S.E.n. is een adviserend lichaam, 
terVïijl do Sociale Verzelreringsraad toezicht uitoefent op de uit
voorins der sociale ve't'zeke"Y'ingswetten. \7at de drie-zuilen
organisatie in de I.B.o. betreft, dit bezwaar doet zich ook voor 
bij de onder:r1.cmingsraden, waarin men alleen bij uitzondering 
candidaten_ kan stellen buiten de vakverenigingen om. Betreffende 
het verl-;:rijsen van de benodigde geldmiddelen tot instandhouding 
der bureaux van de valersden ze·g,t F:r:•of. Llolenaar, dat er geen be
zwaar bestau·t deze middelen via oen redelijke heffing te verkri j
gen; .dit· ken bij een verbindendverklaring v . .;orden ~-eregeld. 

nat het amendemen t-Cornelissen betreft is spr. blij, dat 
in de Eerste Kal'ler hierover niet gestemd behoefde te worden, want 
met allo '\vaardering voor de goede bedoeling zou verkiezing van 
best-uursleden door de bedrijf sgenoten recht st reeks leiden tot een 
politieke strijd om de zetels. Bij de 1'. B.O. gaat het om rechts
VOJ:ming buiten de politieke sfeer. 

Sp"t'. zec;t voorts, dat gebleken is, dat een deel der abbei
dersorgêsnise.ties niet bereid is mede te werken aan het toekennen 
van sociale bevoecdhoden; men wil deze afhankelijk stellen van 
hot ve r\'ierven van economische bevoegdheden. Frof.. .Molenaar acht 
dit een onjuist standpunt; onde:r.nemers en arbeiders moeten allen 
medewerlcen, daar waar rijpheid bestaat. Op economisch e;ebied is -
die er- behalve in de landbouw- bijna niet. 

Naarmate de r. B.o. groeit - aldus spr. - zal het :Parlement 
er zijn vingers vanaf moeten houden, er dus ueen bemoeienis meer 
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mee dienen te hebb'on. Spr. zou het verlwerd achten, indien dis
cussies, v;elke in het bedrijfsleven niet tot het gewenste re
sultaat leidden, in een der Kamers worden voortgezet, zoals met 
bet:r:>eldd.ng tot de r~:ijniJ.1.dustrieraad is Geschied. Th: zie de zaak 
zo - zegt I'rof. Niolenaar - dat men in het bedrijfsleven met de 
arbeiders op basis van wet tot zaken tra eh t te komen • 

. I'rof. Molenaar zegt voorts, dat er inderdaad bezwaren te
gen de ganc; vnn zaken met de J?.B.O. bestaan; deze zullen in de 
eerste tijd de ontvvikkoling van de l)•B.O. bolemmeJ:>en. Hier li0 1:i 
oen tDak voor de toporr;anen van het bedrijfsleven; zij zouden 
goed doen eens bij elkaar te ko!nen om op grond van de opgedane 
e:r:·varingen tot een oplossing voor. de moeilijkheden te komen, 
v;·ac::r:'bij zij zich de wezenlijke ber;inselen, vJaarop deze bedrijfs
organisaties zijn gebaseerd, dienen te realiseren. 

Er zijn een aaatal problemen, die belemmerend werl~en .. 
IIieronde:e is te noemen de noodzakelijkhei cl van een democratische 
procedure; de collectieve arbe idsovereen.komst heeft inderdaad in 
dit opzicht veel voor op P.B.O.-verordenj.nc;en. Th: vraag mij af' 
- zegt l'rof. r..~olenaar - of mijn sugsestie, om het stemmen zonder 
last of rtlGcespraak te la ten vervallen, niet ernst.ig dient over
wosen te \'lorden. Ook d·e ïTraag von een gequalificeerde meerde·:r:heid 
zowel aan cle zi-j.de van vJerkc;evers als aan die van werlmemers, 
Jr>.Bn aan de orde ViOrden gesteld, v;aarbj_j ook verhog:ing van de 2/3 
moerdc::-heid van alle bootuu-rsleden kan worden overvJOgen~ Voorts 
zal men ook voldoende oo}j moeten hebben voor het feit, dat e:t:> be
halve de nu lorkende vakcentrales ook O:r:';:;anisaties kunnen zijn, 
die men niet bui ton de deu'=' mac; houden, daar een groot deel der 
arbeiders niet r;eorc;aniseerd is. 

Men moet van het standJ;unt uitgaan, dat wan_r:teer wij de 
geest in de gehele bed..,.,ijfstak en in de verschillende onderne
mingen vvilla"l versterken, dan ook die mensen daargij moeten wor
den betroldmn - misschien door hen er in op te nemen - die nog 
niet genegen zijn de gedachte van de klassestrijd van zich af te 
zetten, en dat ook zij en het bedrijfsleven gebaat zijn bij sa
menvverking. Deze elementen, die ver van de geordende maatschappij 
afstaan, de a-rbeiderl, die zj_ch opsluj_t in zijn eigen woonwijk 
- men denke aan Have1aan's 11 De onc;eschoolde arbeideru -moeten 
ook worden betrokken iJ.1. de bedrijfschappen. 

Uat de l)evoegdheden betreft, is het een verstandige poli
tiek deze te doseren. Neemt nen die bevoe;}iheden te ruim, dan 
komt r;wn, zondor dat Ret:,'Grin~ en Parlement het willen, tot kar
telrJolitiek, waa:rdoor de gehele bedrijfsorganisatie zou lrunnen 
mislukken. In deze dosering van bevoegd.'IJ.eden, in de .beperkmg 
van de taak van de E. B.o. vooral aan economi.sche kant, ligt een 
taak VOOl"' het bGdrijfsleven; dit is geen taak voor de Regerinr; 
en zeker niet voor de I.Iinis-'cer van I-Ubliekrechtel ijke Bedrijfs
organisatie. Het doel, dat wij voor ogen_ hebben is, dat het be
drijfsleven naar eigen inzicht, roeping en visie hier een eigen 
opdracht heeft te vervullen (applaus). 

De voorzitter dankt Frof. Molenaar en de sprelcers, die 
aan het debat hebben deelgenomen. Zij waren het niet al tijd eens 
- aldus de voorzitter - doch wij zijn verheugd, dat Prof. trole
naar hen in de gele2;enheid stelde hun standpunt kenbaar te maleen 
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en wij z:r.Jn er zeker van hierover een vruchtbare gedachtenwis
seling te hebben gehad. 

De voorzitter zegt voorts, dat indien Prof. Molenaar de 
doo:r. hem gehouden inleiding op schrift zou kunnen g;even, ·deze 
zou h.'Urmen v.;orden gepubliceerd in he·t; -vveekblad, hetgeen door 
I-ro:e. l\Iolenear vmrdt toegezegd. 

De vergadering wordt dan gesloten voor een lunchpauze. 

Zaterdag om 14 uur heropent de voorzitter wederom de ver
gaderin[j • 

.;~~an de o:rde j_s JJUnt 17 van do .. "l~;enda: Bespreking van het 
beleid de:r Kane:r.frocties, waarvo-~vërsëlï'ITlende sprekers zich 
reeds tevoren bij het secreta ria at hebben opgegeven. 

negens <Jfwezigheid van do vortegenv;oordigors van de afde
li..Ylg Delfzijl kan het door haar opser;evon vraa3pun·t; niet aan de 
orde ko:rae n. 

Ds. J .H. Ri·tzem.a Bos (Doetinchera) zegt: "Uanneer ik hier 
het woo:rd heb se-vraagd bij de besprekinp; van het beleid der Ka
merfracties, den is dat in de allereerste plaats om enige woor-
den van dank en. vooral. grote waa rde:rin:; te uiten tot onze Tweede 
Kamerfractie, on wel zee:t:> in het byzonder tot de heer Ritmeester, 
die bij de begrot:inG van Buitenlandse Zaken op 16 en 17 December 
1953 op zo voort:r·efi'elijke v,;ij ze wederom is or)gekomen voor ·het 
goede recht van onze Jinbonase broe dors. Jtf;:se zien nor; van het 
feit, dat in deze rede de feiten zo sterk near voren zijn ge
bracht, stont het zo zeer tot dankbaarheid, dat de heer Ritmeester 
als uj_t 2;ancçspunt ·neemt het recht en de rechtvaardigheid, de nood
zakelijke voo~w<Ja rden voor een democratische sta at. fu het is met 
het recht, noerc;elo;::;d in internationaal-rechtelijke overeenkomsten, 
dat de vervïezenlijking van. het hun beloofde zelfbeschikkings-
recht der Zuid-Molukkers ten nauvvste verband houdt, zoals .ook 
bij herhaLing is gebleken uit de rech-terlijke vonnissen, zowel 
hier te lande als in Nicuw-Guinea. · 

Hot is dan ook op verzoek van mijn .Ambonese vrienden, dat 
ik hier wederom, namens hen, getuig van mijn oprechte dankbaar
heid voor do vele goede woorden door onze Kamerfractie, bij monde 
van do heor Ritmeester, aan hun zaak gewijd. 

Br is ochter nog een dinc;, waarop ik zou willen ·wijzen en 
\Vel o-p de verkla<:>ing van T·;Iinister Luns, afgelegd op 17 December 
in do ·J:weecle Kar:1e-r'. Volgens deze verJr-.Iaring is de uitroeping van 
de m.::.s niet rechtmatig geweest, omdat zij een verzet betekende 
tec;cn hot v.-otti:;o ce zog van do RVSI, die toen nog bestond. En 
verder, o:·:ld8t de doolstaat Oost-Indonesië' Vlaartoe de z.r.I. be
hoorden, zich bij monde van :b...aar vertegenwoordigend lichaam heeft 
necr:;elesd bij de OJJ.zett:l.ng van de RVSI in een eenheidsstaat. 
Derlwlve hadden de Z.I.I., op ;:;rondvan art. 2 der Over;::;an.gsover-

. eonl;:olast, nj_ct :i.1et recht ei:;em11achtig uit de RVSI te t:.-eden. · 
Gesteld dat dit juist v;are: dan meet de Regerin:::; met ·baee 

:raaton, door de onrechtmatize daad der PJ'.IS niet, maar de onrecht
matise Eenheidsstaat RI wèl te erkennen.· In zijn rede in de 
Tweede Kame!:' van 25 Uei 1950 heeft dan ook Irof. Oud gesteld: 
"r:anneer ru.en ·zou zeg2;en, dat de afscheiding van de z.r~r. en het 
uit:roerJen van een zelfstandige relJUbliek op zichzelf een revo
lutionai-re daad is, dan ben ik bereid dat toe te geven, maar dan 
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is dat een :r:•evolu·t:ionai:re daad door een :revolutionaire daad in 
het leven ge-roej_-:lOn', \vaardoor hij onder de omstandigheden wel
licht antiJ::-ovolutionoir. zou kunnen zijn't. I'.~ moge hier op twee 
dint;en wij zen, temee:r waar st:raks in de Ee:rste Kamer over deze 
aanr:_:;elesenheid v;eclerom zal v;orden gesproken en v;aa.r ik hoop, dat 
dan de heer Luns het an twoo:::-d zal k:r:- ij gen, dot hem in de Tweede 
Kamer n:Let 13e~;even kon ViOT'den. 

'ren ec:rste op de vcrklaring van de Nederlandse tak van de 
"Intc:rnatio:!:léÜ Law Association11 van ;24 Juni 1950, welke verkla
:r:-ing besluit met als m.enin3 te geven: 11 dat de ffi,IS het recht had 
z i;jn onai'l~anl::el ijkh.eid uit te roe}; en e:!:l dat hij deze onafhanlcel ijk
heid rechtrnt?tig mag ho.ndhaven tegenover D lle partij en teneinde 
het recht te efiectueren hun verleend j_n art. 2 Overgangsovereen
komst om te onderhsnclel en raet de RVSI en het Koninkrijk der Ne
derlanden betreffende een speciale verhouding tot deze beide 
statcnu. 

?en tweede op het feit, dat de gomeenschap der Z.H. bij 
besluit van do ee::c-ste Zuid-L~olukJ:on:t:'aad van 11-3-19.47 slechts · 
VOORGOl· IG toetradon tot de deelstaat Oost-In.donesie, onder voor
behoud dat deze staat zich feitelijk zou lrunnen handhaven en on
der voo:r:-behoud v;eder uit te treden, v;anneer mocht blijken, dat de 
Zuid-; . .:tolukse belan~en door do regering van Oost-Indonesië niet 
volcloende beha~tiscl zoticlen wo:rda."l. Dit voorlopi(:je besluit is niet 
gewijzigd, zodat dus de Z.I.I.-raad e;cnoemd voo:t:'behoud bij do uit
:r:-oeping van deze zelfstanrlige republiek heeft let.UL"I1en gebrt;t,iken, 
toen aan het feitcli~jl-:: bestaan van do staat Oost-Indonesie een 
einde werd ger.1aakt door de landinó van T.H. I.-troepen. 

ConcJusic: in togenstellli13 tot de in verdragsschennis ge
bo~C'en, Ol1Viettige R.I. bad de H.T,r.s. wel het recht zijnonafhan
kclj_jlcheicl uit; te roep en en heeft hij het (50 cd recht bij deze on
afhan2'::el ijkheid te blij ven. r.!oge derhal vc uit liberale mond in de 
K.srne:::-s te·r·wille van het recht van een volk, dat het onze 3-} eeuv; 
-'GTOUVi betoonde, mot een varj_ant op Cato's vloorden steeds het: "et 
ceterur.1 censeo Ambon esse libe:t:'anda::n11 blijven klinlcen totdat hier 
recht en vrijheid werlmlijkb.eid zijn goviordenu. 

De lJ-ce:t:' H.J. Gerharz ('s-G:cavonhage) heeft 2 kleine vragen 
op het ha:-:-t. J.n de eerste plaats: waarom acht men het verst:r:-ekken 
van nrenteloze voorschottenrt ten behoeve van de studie aan een 
unive:rsi tcit 11 j_m.Jiloreelu? Spr. acht de moz;el ijkheid tot he·!; volgen 
van studies aan een unive:rsitei.t, zeker voor de meer begaafden, 
t;olijl':: te staan aan het vey:owc:rven van een buitene;ewoon duurzaam 
Vie}:okkapitaal, vvaa-r:.ûl.edc de mens die het heeft vervvorven, als per
soonlijl:hoid j_n de ~naatschapl)ij zijn eigen kracht kan ontplooien. 
Behalve ver-\ïOJ:"Vcn kennis bestaan er nog vole andere soorten werk
kapitaal, die jonge mensen behoeven om zich te kunnen ontplooien. 
S})r. v:raa:;t, Vlaarom. de f1:'acties alleen voor studiebeu1:'zen ijveren. 
Hot is ju~_st, dat Yiiij opkomen voor gelijke kansen voor de jon
geren, die oe~~ unive:r:ositüi:':'C studie vJillen en lrunnen ·volgen, on
geacht :aateriele :9ositie en maatschaj:Jpelijk milieu. Spr. acht 
het ve:rstïreldwn van dergelijke voorschotten niet immoreel. 

Een t··v;eede punt is de defensie van ons land. Spr. naakt 
zich cmstiz.; o:Q.::;eï.--ust daa"t:'ove:r:- en vraagt of niet een te r:,."":'oot 
vertrouwen :.;esteld v;ordt in de D~:oactische waarde van HATO- en 
1!1DG-ve:i:'d, .. asen· 1:1et betrelckin3 tot de ve:t:'dedie;inc; van het Neder
landse srond::;ebicd; dit zou wel eens tegen h-unnen vallen. Mis
schien zou de toestand nog wol eens veel ernstiger kunnen vvorelen 
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dan de woordvoerder van onze f:r:-actie in de Staten-Generaal heeft 
aangeseven. De verdediging van het lTederlandse f).r:-ondgebied acht 
spr. een uiterst probl,ematiek vraags-tuk c;eworden en ons land zou 
wel eens in het hoekje kunnen komen te zitten, waarin de sla Gen 
vallen. Blih~en het defensiebeleid acht spr. het ook van g~oot 
belang, dat élan' de bur:::;erltjke defensie de volle aandacht ge
schonken word:t. 

kend. 
IIie:ena rr1aakt de voorzitter de uitslag van de stemming be-

l!antal uitc;ebraclr!Je stemmen 
Ongeldies 
Aan tal celd ige stemmen 
Vols t:eekte mecrde1:-he id 

Uitge1n·acht op: 
Iür. J. G. Bett inl~ 
EeVJ:Ol..1'iV .D. :Slema-Bal:kc:r 
Mr.D.J.van Gilse 
~T. c. J .I.iens 
Drs.c.A.Honster 
Ir.L. G. OldcnbaYlninc; 
H.r.LT.van Os · 
Ir.I.I.J.3toel :B'euerstein 
J.Ie j. l.I:r.'. J. L. r.:. r:-co:-:opru s l ott 
1-.:evr.H.ll..i'uL.de V,:-ios-vBn der 

277 
1 

276 
139 

23 
20 
62 
18 

7 
116 

19 
260 
ljl 

Hardt Aberson 70 
Dr.hl.F.Vrij 261 
I.I:r.s.r:illinc;e Gratama 117 

zodat de aft:.;edende Hoofc1bestuuJ:sleden, de heren Ir.:M.J .Stoel 
Feuerstein te Goes en Dr.I.'I.l). Vrij te Eindhoven, zijn herkozen. 

Bij herstemming vJerden 269 geldige stemmen uitgebracht, 
waarvan op: 

Ir. L.G-. Oldenba lLYling 
Llej ._ür.J .L~LI. 1l'oxopeus l)ott 
Lir.S. ·;-.illinge Gratama 
Mevr.H.A.A.L.de Vries-van der 

· Hardt Aberson 

153 
148 
ll~3 

94 
zodat·:ï-.1eju:ffrouY; Br.J.L.tl.Toxopeus lott en de heer Ir.L.G.Olden
ban,_"ling zijn gel~ozen. 

De voo:r-zitter bren:.:;t danl;: aan de beide aftredende Hoofd
bestuursleden, dje zich niet herkiesbaar hadden 3esteld, hievrouv; 
Dr.I·:l. Hartc;erin.k-Koomans te G-r:oninc;en en de heer W. Inden te Ol
denzaal, voo:r- cle aan de :partij bev;eza."'l diensten en de buitonzewoon 
aan:::;enBr.1e \7ijze, vJaaf'Qp het Hoofdbestuur met hen heeft samen se
werkt, on fel:Lcitee-,:-t de her0nnoende en nieltvv--·benoemde Hoofdbe
stuursleden. Ook dankt hij het stembureau voor zijn bemoeienis. 

Hierna voe~t do hee,~ H.J. d.e Ridde-r' (Heelsum) nan.ens de af
del in::; 3.cn~\lllî1-~-Ieelsu:l-Door"l'ie:eth het v;oo:rd en vraagt ophel deri.t."l3 
inzake de aan· de zeelieden uit de ·,Je,....eldoorl 00 1939-1945 toeso
kende ·nensioc:1en • .Joze zeelieden - aldus so-r. - woroen bedankt 
met een pensioen van f.2.88 ·per v;eek •. r.-aar~oni is de--Kamerfractie 
hiertegen niet in verzet 3ekÖmen? r;at v.;aren de redenen dat hier-
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tegen niet :±xr~ werd geprotesteerd? Een dergelijl\:e ui tker:ing 
is een beledigin3 voor die zeelieden, die z,edurende de oorlog 
1939-1945 hun vaarplicht ten volle hebben vervuld. Indien de Re
c;erjng in Londen in 194-3 oen dergelijk fabelachtig bedrag had 
durven aanbieden, zou er dan nog één schip naar zee zijn gegaan 
om do oorlog te helpon Viim1.en? De zeelieden wisten wel, dat de 
vrijheid van Nederland niet veel vvaarde had behalve :in kranten en 
toespraken, maor dat de waarde van de bevrijding, waarvoor zij 
zes jaren van hun leven hebben c;ogeven en die zij vaak met afge
vroren ledematen en rheuma hebben moeten bekopen, slechts mot een 
uitke:r?ins van f. 2. 8$ l;ex· weck zou v;o,.,den r.:;etaxeerd, dit overtreft 
allef; v;at; zij nog hadden veJ:wacht. Het is bedroeVGJ.'ld te ·erva:ren 
hoe snel belo:Cten, in tijd van nood gedaan, vergeten worden.· De 
J.Come:rleden zouden er goed aan doen het bock "The cru el sea11 van 
de l"J:l:';else schJ:ijver 1\'Iontserrat eens te lezen o"C de golijlmat1ige 
film te gaan z 5.on, dat zou bun ge hou gen oen beetje opfrissen. De 
wet is reeds 1 Feb:tu.ar:i :i.n werking getreden, dus zal er nu wel 
niet veel meer aan te doen zijn. 

De heer .li.G.Cr0vecoeur (Voorburg) vraagt de aandacht voor 
drie concrete vragen. Ten eerste: Is het de Kamerfractie bekend 
in hoeverre er uitslui-t~:::.>el is gegeven inzake de kvles·lïie Ambon? 
Er is destijds door de v.v.D. voor zelfbeschiY~ingsrecht gepleit. 
\'Je leven nu in 1954 en hiervan is nog niet veel te:recht gekomen. 
De tr;eede vraag van de heer Crèvecoeur betreft de t\vee schepen, 

- de Blitar en de Talisse, welke met lru.n ladingen op weg naar N:Leuw
Guinea door Ji1.donesië in beslag werden genomen. Is het de Kamer
fractie bekend hoe het r:wt deze schepen is afgelopen en wordt hier 
\Vel 1:wndacht aan besJGeed? De de:r:-do vraag betreft de positie der 
Node:danders in Jhdonesië. Er zitten nog al tijd de nodige Neder
landers in, rn.aar ool-t hd.ten Indonesië. Zij, die buiten Indonesië 
zitten, de gerepatrieerden dus, verdeelt men in tvvee categoriën, 
do ambtenaren en de particulieren. Nu is het spr. na de souvereini
tei:t;soverdracht opgevallen, dat men meer opkomt voor de belangen 
der a11btenaren, dan voor die der particulieren. Deze particulieren 
toch hebben jaren lang hun tijd en hun energie besteed om tot een 
bepaald resultaat te komen voor hun levensonderhoud en door de 
Ropublik Indones ia worden nu de door hert. bijeengespaarde 1:::e dra-
gen of de huizen, die zij bezitten, rustig aan geconfiskeerd en 
opgesoupeerd. Hun bezit werd eerst gehalveerd, toen op een· derde 
en nu ·op een vijfde gebracht. \'!ij hebben horen spreken over be
dragen van f.so.ooo.- en men is nu al zover, dat men blij zou 
zijn, i..ndien 1:1en van die f.öO.OOO.- 13& rente maakte. Een dorge
lijJ;:: bedrag is nu ge"l:'educee:!:'<l tot 80.000 Rps., zodat .men van dit 
grote ver.moc;on öOO Rps. rente trekt, waa:r:-van men uiteindelijk niet 
kan leven. De Nederlands-Indonesische Unie beteJ:cent niets meer. 

Spr. danlet ook de heer Ritln.eester, die als Kamerlid in de 
laatste tijd op voorbeeldige wijze de belangen van deze oud
Indisch saston heeft behartigd. Spr. hoopt, dat niet alleen de 
heer Ritmeeste::r:-, maar de complete fractie met kop en schouder 
hie:r~·achter staat en op dit grote belang ~t;·t;ont blijft .. 

De heer H.J.Stembord (Voorburg) zegt, dat uit het verslag 
der behandeling van de Rijksbegroting :in de Eerste Kamer wederom 
is gebleken, dat men niet heeft kunnen ontkomen aan een doublure 
van de behm1.del ing in de Tweede Kamer. Hot g:ing hier zelfs nog 
gemoedelijker toe. Spr. laakt de onvoldoend critische houding, 
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welke te~enover de Re6ering is ingenomen. Uij ZlJn buiten overleg 
gehouden°bij de samenstelling van deze Regering. \7ij hebben grote 
crj_tielc Ol) deze RegerjJlg, zodat het ons buitenc;ewoon heeft verwon
derd, da.t ook }rof. 1Iolenaar deze Regering "aan zijn borst heeft 
gedrukt 11 • Heeft hier enige aanleidinG toe bestaan? 1iJij gelden toch 
als een O:Pl)Ositiepartij en door ons moet toch iedere gelegenheid 
worden aancesrepen om de Tiegering de voet dvvars te zetten? tlaarom 
zijn wij het dan daarmede zo roerend eens? - vraagt de heer Stem
boJ:'d• 

De hee,: A.J.Tom (Zv;olle) sluit zich bij de vorige spreker 
aan, zodat zijn spreekbeurt hie:r.:mede ver:'Valt. 

De heer T. vru1 den Berg Azn. (Boa~oop) vraagt of de Kamer
fractie niet ie-ts kan ében aan de bestaande discriminatie t.a.v. 
de zelfstondif;en. Ll. fiscaal en sociaal opzicht worden deze bij 
de loontJ:'eldcendcn achtere;esteld. Loontreklca..r1.clen betalen b.v. geen 
belasting ove:r:- de doo-r de weJ:'l;:;.::;eve-r:- ve,...sc1:uldigde pensioenpremie. 
De zelfstandigen kunne:i.1. zich bij de bed:cijfspensioenfondsen niet 
bijverzeke:een, zij komen niet in aanmericing voor de .sociale fondsen. 
Ytaa:r.om zijn de polissen en de uitkerin2;en van oudememers wel vat
baar vooJ:' besla0 en de sociale uitke:r:-ingcm de:r' werr ... nemers niet? 
Er is voor hen g-een goed· ge:t:'er;-elde oude:::-domsvoorziening. D\: zou 
- aldus spr. - het HoofdbcstuuJ? willen vr.sgen of het niet nuttig 
is een verc;adering te beleggen teneinde de toestand der zelfstau
digen onder de loupe te nemen. Br wordt veel aandacht door de Ka.,.. 
merfJ?acties aan de handel d:rijva.'1.cle middenstand geschonken, waarbij 
er naar zestreefel dient te worden de omzetbelasting voor de han
dold:rijvencle micldenptand af te schaffen. Het is reeds gebleken, 
dot bij de herziening der omzetbelasting de ambachts- en dienst
verloningsbedrijven on0unstiger zullen wordon behandeld dan de 
winkeliers. Ook hiervoor vraagt spr. de a anclacht. 

I\Ievrouw I.Tr.M.L. Buschkens-Dijkgraaf (Rijswijk): In de afde
ling Rijswj_jk zijn enkele problemen gerezen, die ook in andere 
afdelingen zouden kunnen zijn opgekomen. LYl dergelijke gevallen. 
vraagt ::aen zich wel eens af: tt-\·:at zegt de }'artij hiervan11

• T(len 
weet dat dan ·niet en komt zodoende niet tot een oplossing. In de 
Vrouwen~-;roep Hijsvvijk is behandeld de verandering in het Burger
lijlc Y.retbook met bet:r:-eklcLng tot het erfrecht, welke veranderingen 
voor de vrouw van groot belang zullen blijken. Ook de herzieningen 
van de lachtvlet en het Lanàb ow.vonderwij s hadden de aandacht. 
\ielke raeninG heeft de lartij hj_erover? Zou het; niet mogelijk zijn, 
dat in de 1-a:!'tj_j een OJ?ganisatie komt, vv-aaraan deJ:gelijke problemen 
leunnon v;orden voorc;elesd en die da"Yl deze p:t'Oblemen van alle zij
den bestudeert en de afdelingen van voorlichting dient? Dit zou 
dan een instelling in de l)artij moete..11. zijn, die haar mening geeft, 
waaraan alle afdelingen zich lrunnen toetsen en dit kan ook zijn 
nut heb ben voo:r:- de fractie, die op deze wij ze weet, wat in de af
del:Lnc;en leeft en naar voren v;ordt gebJ?acht. 

De hee:r:- J.C. J. :.:ens (Neede) \Vil niet zo zeer een vraag stel
len, dan 1vel de Ka1~1e:r:-f:r.actie een verzoel\: doen. Het is de Kamer
f-ractie onc;etviijfeld bekend - zegt de heer A(ens - op \Velke wijze 
op het ogenblik in Rederland gebou·wd wordt. Het is n.l. zo, dat 
elke gemeente een zekere hoeveelheid bouwgrond krijgt toegewezen 
en nu is mijn grief en die van enkele van mijn collega's dat, 
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wanneer men de bouwplannen bij VI ederopbouw :indient, men soms 
maanden moet wachten alvorens men met bouwen mag beginnen. 
Dit ·wachten V.wrdt gemotivee:r.d door tvv-ee argumenten, en wel 
ten eerste omdat men bij de huizenbouw een verdeelsysteem 
moet toerlassen, teneinde niet een bepaalde W?rkloosheid te 
kr-ijgen, en ten tweede door het gevaar, dat m bepaalde de
len van ons land zoveel -vverk komt, dat opeenhop:ing van are 
boids1<::::achten ontstaat. 

y;at het a::t:>Q.l.I1ent der vve:r.kloosbe id betreft, daar ben 
ik zeer beducht voor. Volgons mij mag het woningtekort, dat 
ik zie als een vaYJ. de grote sociale problemen van deze 
tijd, niet o:pr;ehant.jen Vierden aan de vJe~loosheidsbestrij
dj_nc;. .De vmnin.gnood is grote!:' dan de v.;e:rklooshe id. 

y;at het tv,·cede aróUment betreft, er is zoveel te 
bouwen en ei' wordt zoveel gebouwd, dat er een telcort is 
aan bouv;ers e..."l a:r'beide::·s, zodat; wij d_j_t risico wel h."U:tmen 
nemen. Aaru1.emcrs kunnen vdj er noc; bes·t -vvat bij hebben, 
er is nood aan wonin::;en. 

r:anneer men weet, dat een gome antebestuur zijn plan
nen heeft inc;ediend en moet wachten omdat het nog niet aan 
de beurt is, dan is dit geen juiste wijze van bes·crijd:ing 
van het vvoninztckort en dan zou ik hiowoor de a anclacht 
van Zijne :G·'xcellentie de J'.Iinister van r:ede!:'Opbouw willen 
vragen Oa:t;plaus) • 

. Als voorzitter van de Eerste Kamerfractie verklaart 
J::'rof.Lir •. A.U.I';Iolenaar, dat de 1::\vestie der Zuid-tloluldcen, 
ter sprake gebracht door Ds. Rittema Bos, nog de volgende 
maand bij do behandeling der begroting van Buitenlandse 
Zalwn aan de orde zal komen. Het ligt onge·twijfeld in de 
bedoeli.."lg van de heer \"iendelaar dit onderwerp ter sprake te 
brengen. 

De heer Gerharz antvv-oo:r:-dend zegt spr., dat "rente
loze voorschottenu :inderdaad door hom in de zin als de heer 
Gerharz opmerklïe zijn geka1.schetst. .Als studerenden steun 
nodiG hebben, noem:l:ï men wat ze krijgen vaak beurzen, ter'·Nijl 
het in feite renteloze voorschotten zijn. In verschillende 
opzichten h."Unnen deze ra.."lteloze voorschotten voor de afge
studeerden nog jarenlang een druldcende last betekenen. Zowel 
I\Tevrouw Fo-et.::mier in de Tweede Kame:r. als spreker hebben ge
pleit voor belangrijke uitbreiding van het aantal werkelijke 
studiebeurzen. 

De heer Crèvecoeur antwoordend geeft Prof. Molenaar 
toe, dat het Indonesisch beleid van de Regering veel te wei
nig positief' is geweest, v,;aarop door de Eerste Kamerfractie 
herhaaldel ijk wc:rd gewezen. 

Het door de heer- van den Berg Azn. aangeroerde on
der\ïer:p noemde l)rof. l,Iolenear te ingmvikkeld en te technisch 
om op een ver:::;acler:ing te behandelen. De heer van den Berg 
had hom over de problemen betreffende de sociale voorzie
n~~con en de belastLngheffing voor zelfstandigen reeds eer
der geschreven, maar spr. heeft hem toen seantwoord, dat de 
materio ziçh er beter ·t;oe leent om er eerst een artikel over 
te schrijven, dan kan het onderwerp later nog eens bespro
ken wox-den. 
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l\Iet de door de heer Stembord gemaakte opmerking als 
zou hij de Re,gering a en zijn. bo:r:'st hebben gedrul:t, is sprr 
het niet eens. Als de bedoelmg was de vergaderJ....'Ilg onder de 
ind-ruk te bren:::;cn, dat spr. bij de alsemene beschouwingen 
slappe koffie heeft gesch~nken, komt J::-ij daart~gen met . 
k,...acht op. m het eerste Jaar .na. de nleuw,e lcabmetsform':'t~e 
- aldus 1):-::of. i':lolenaar - heb ik m een scnerp betoog crlt lek 
op de kabinetsformatie geoefend. De tegenstelling li"J?~raal 
of socialistisch lmaagt ook aan de oude rechtse pa rtlJen.; 
ik heb dit het vo:r:-it:; jaar voldoende in het licht gesteld. 
Hiero-o is in de alr.;e:swne ve:r.;:;ade:r:-j~13 von het; vorig jaar dan 
ook c;êen c:r:-itiok :;eoefend. In de Eerste Kar:1er verlopen de 
algenene beschouwi':l~jen in he-t tweede en derde jaa:t: wat rus
tic;cr; in het vie:r:-cle jaar kan men cle messen weer slijpen en 
t,...om·---o-roffel laten ho:ron om kieze:rs te trel~cen. Uiet-t;emin ··- u .. 
zest srn'. nad::'l11dcelijk, .dat hij ook clit jaar veel critiek 
zal lGten horen. 

Het buitenlands beleid had de Eerste Kamerfractie 
aanvankelijk [;een aanleiding gegeven ontev:r.eden te zijn. De 

· rede, ;_;ehouden door trinister Be;yen te Maastricht, had onze 
instemming. I:Ioar toen ik de Handelingen van de Tweede Kamer 
las bespeurde ik de :Lnvloed van de I'.v. d • .A.; deze \Vas ej_gen
lijk gekant tegen de voo,:-r:>ang van economische i...'1.tc;-rstie 
boven pol i ti.eke j~1tegrat ie, die de R.egeriilG voorstaat. Th: 
vond het antwoord van ·Einister Eeyen minde:c> posi·tief' dan in 
I~,iaastricht en daar lDrvam nu ook Liin:Lster:> r.ranshol t j~1 ra rijs 
precies het tegenovergestelde van zijn collega newen beweren. 
Ik heb toe:n. om opheldering gevraagd en ziet, wij hadden 
succes. I.Iinj_ster Drees deelde het I~.Iaastrichtse standpunt van 
Einister Beyen. 

Oolc de binnenlandse politiek gaf - e.ldus Prof. Mole
naar - de fractie aanleiding tot cri tiek. r.:ij oefenden cri
tiekuit op huur-, loon- en belastin.gbeleid, op de weinige 
bezuinigingen, de moeilijkheden van sr...aaroers en midden
groeT'en, 011 de f';r<?,te onrechtvaa-rdi:..:;heid bij de uitvoering 
van de ·:;et Liateriele Oorlogsschade. ~~-at het financieel be
leid betreft maakte ik mij zeer bezorgd over het tekort van 
bijna vier nj_llioen bij het .Ale;omeen Burgerlijk Pensioenfonds, 
de teko:rten bi~j de ouderdomsfondsen en over de 20 millioen, 
die de .l?olynorm-affaire de Staat heeft gekost. Verder toonde 
ik aan, dat de veTinogensbelasting, nu het tarief zo hoog is 
geworden, o:p een fiscaal w<:mbe~-;rip berust. Over al deze on
de:r:-we:r-pen heb ik namens do fractie critiek geleverd. Het be
leid van de Llinistc:r:- van ]'inanciën is de hoeksteen van het 
Roser:Ln:;sbeleid on hie.,..,op bad ik zeer veel aan te merken. 

De v;onin;_;bou-..7problemen en de voortdu :rende aanvallen 
op de particuliG:t:>e onderneme:r:-s gaven de heer De vos van Steen
wijk stof voor een zee,... :Sedocu~:wnteerde rede. 

Bij de bohandelLng van het vestiginssbeleid heb ik 
aansetoond, dat -v;ij lcn~zauerhand d.e vv-eg opgaan, dat dit be
leid c;oheel en al in overheidshanden komt. Ook de arbeids
markt wordt dirigistisch :::;e:r-icht, waartegen wij principieel 
bezwaar hebben. Spr. verzoekt de vergadering ool-c VOO!:' het 
volgend jaar vertrouwen in het beleid der Berste Kamer
fractie te stellen en hoopt, dat een critiek, als de heer 
Stembord dit jaar liet l~ren, niet meer zal worden vernomen. 
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Do heer G. Ritmeester, lid van de Tweede Kame~ der 
Stat en-Gene:r?aal, dankt de heer Ds. Ri tzema Bos voor de vrien
delijke -~iOOJ.:-den, gov;ijd aan het beleid dor 1l'weede Kariler
fractie bij de behandel inö de:r- kv.;est ie van de Zuid-Molulr..ken. 

n1 de loop va~ deze st~ijd voor de vrijheid, het 
:eecht en de rechtvaardigheid - aldus spr. - heb ik Ds. 
TI.itzom.a Bos leren kennen als een :t.-.echtvaardig en onvermoeid 
st~ijder voor de :r:-echten der Zuid-Molukl'.:ers. Wij allen ho-
1)en, dat de Zuid-I:Iolukken eenmaal weer vrij zullen zijn en 
dat onze I.Iolukse vrienden dan weer naar bun eigen land rul
len l;:un.nen tom:.çke:ren. 

De hem:- Rit~:wester gaat dan over tot behandeli.~g van 
de door de af del inc; Henkum-I-Ieelsu.m-Doorrverth gemaakte aan
r:le:ckins op het ·bale id van de 'l'vieode ICame"Y'fractie inzake de 
aan de zeel ieden-oo:r?lo :;sslachtoffe:c-s 19.39-1945 verleen de 
pensioenen. Deze zeelieden-oorloGsslachtoffers zouden voor 
de ann het vadereland ·bewezen diensten bedalliet worden met een 
pensioen van f.2.SS per week. 

In dit verband VIiijst de heer n_;_tneester op de ille
galen uit het verzet, die b.v. ook hun zvmre offers hebben 
gcbrc..1cht voor onze vy-ijhcid of die voor het vaderland hun 
leven hebben e;ooffe-rd. Inde:t.:-daad, de st:eijd in Nederland j_s 
even hard gcstreden als die op de zee. 

t·a·t de oorloc;sslachtoffe:r?s van de Koopvaardij betreft 
is de afdeling Henkum toch wel enigszins onbekoolctï in de 
bezv,;oren, die ter kennis worden c;ebracht. Er wordt gezegd: 
De Kanerlede.n. moeten het boek "The c:ruel sea" van de Engelse 
sch::-ijvor I.ion-tserrat maar eens lezen of als hun dat te veel 
is de film maar eens gaan zj_enn. Hu, ik heb dat boek gelezen, 
al ver vóó~~ il~ dit verzoek kroeg. Tic heb het gelezen en ik 
heb 0econstateerd, dat dit boek in hoofdzaak gaat over de 
b'ngelse oorlocsmarine. Liaar of viij dit boek gelezen hadden 
of niet, wij hadden toch niet voor deze mensen op kunnen 
komen, want de betrç;')ffcnde wet dateert van 11 December 1947 
en toen \ïaren U, mijnheer de voorzitter, en ik zelfs nog 

. niet in de Kamer. Tic ma.; toch deze vert;aderinr; wél medede
len, dat deze wet ten doel l:>...od blijvende pensioenen voor 
deze oorlogsslachtoffers. Hie::eop zal ik nu niet verder in
c;aan. F.2.88 :per v;eek, dat mag dan. mogelijk zijn, maar dan 
zal dit li1de:r:-daad tot de zeer stcn .. lce uitzonde:r:>inz;en behoren. 
\.'ij l::re:::;en op 4 I.Iaa:rt; j .1. vanren advocaat uit Haarlem nog 
het verzoek om op te t:r·eden voor:> iemand, een oorlogsslacht-

. offe:r? van de zee. Deze senoot vol;;ens uitspraak van de ldi
niste:>:' vGn Ve1:'keer en \;aterstaat een pensioen van f.4500.
l;e:e jGar. ·Dit is toch viel enigszins een ve:>:>schil met die 
f. 2. 88 rer v;oek. En dit is niet het enige geval, zo zijn er 
tien-tallen. ~::annec:n~ wij een onderzoek inc:;esteld hadden, dan 
zoudon v::~j clo afJ.elillG Renkum geheel en al hebben kunnen 
voor.lic:.rten. l.:en mas v;el aanneraen-dat, lildien aan iemand 
f. 2. 88 110r v;eek pensioen wordt uitgekeerd, dan zijn onge
schiktheid ook wel zo sering zal zijn geweest, dat deze met 
een uitl::e:':'ing van f .150.- pe:r- jaar door de deskundigen en 
doktoren :in verbanel met zijn tegenv;oordige invaliditeit als 
voldoende betaald werd beschouwd. Het door de afdeling Ren
kum ter s:;_yr.ake gebrachte acht ik dan ook een onjuiste voor
lichtins van deze ve~gaderinG en ik moet dan ook namens de 
Tv,;eede Kéc.:wrf"l:'actie deze bezviaren van de hand ·wijzen. 
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Nu nog een enkel woord naar aanleiding van de opmer
kin~en van de heer Mens over het woningbouwvraasstuk. Jaar 
en dag wordt er cesproken ove,... de woni21gbouw. \7ij hebben er 
op c;ev.-ezen, voordat l·.Iinister Joris :in 't Veld voornemens 
v;as tot afbraak van de krotwoningen in Nederland over te 
gaan. 

tr11 een van cJie besrrrekingcn heb :Llc de rJ:inister toege
voesd, det hij beter in .~nsteroarn. kon gaan kijken naar de 
toestand deze,_..- krotv;ordngcn dan naar:' vc::-e;aderinz;en van. zijn 
partij te gaan om daar te vertellen hoe goed hij het deed, 
dan zou hij beter:' v;e._,-.k VC:":><'ichten. Na die tijd is zo lanGza
me~dland jn cle i'ortij vr:m de .cl1"beid oolc actie gevoer-d voor 
hot o:::;"'llilJ.cm de-c- l:::rotv;onin:;en, zoals ook bij de laatste ver
kiezin2;en. Het bc·,.-ouw 1W!i1C ecb:i:;er \':el een beetje laat. ~)ij 
moeten o-,-.vcm ovc,-.tui::;d zijn, hoc rJ.oeilijl:: het is inde<'daad 
in te . G"l:"ijpcn. Lon Iüa.L:c zich daa:r-ovor niet te d~k; vóór 
1960 zullen vïij raet de k<'otop~Ll i>J.inz; niet lmnnen be :;innen, 
omdat in 1960 :iJamers de woninD.'lOod ten einde zal z:Ljn se-

. bracht. 11 'Jic clat-; gelooft, 1,-·;o:r:-dt z.ol igil, zeg:;on de Katholieken. 
Tic zal, Eüjnhecr de voo<'zitter, nj_et lanse-r over deze zaak 
sr)rel:en, omelot dit vraa0st-uk niet in· enkele minuten is op te 
lossen. Er zou voor dit doel een \;·oni:J.:::;con[,!.'eS moeten konen, 
waa:ro1) \'iij al onze boz·~·ia:ren zouden lrunnen uiteonzetten ten
einde og deze wj_jze de vv·oningbouw in Nederland in de goede 
richting te stu"'('en. 

De heer J.G.H.CoT.nelissen, lid van de Tweede Kamer, 
spreekt ovec-: de verhoudinG tu.ssc..11. werkgever'S en v.;erlmem.ers. 
Inderdaad zijn er - aldus spr. - vooral op sociaal en fiscaal 
gebied nog tal van onop2;eloste middenstandsproblemen. Het 
moet niet alles van één kant konen, ook bij de midde:nstand 
zelf moe·c activiteit en :ruggec;raat zijn. Steeds sterker wordt 
de aandrans van de werlmemo:r:-s om loon zonder enige aftrele te 
ontvan:;en, hotseen iD.houdt, dat allo sociale en fiscale lasten 
op de workgeve:r:> worden af:::;ewonteld. Ji1.dien de onde:r-nemers 
hierop inz_:;aan, worden do bedrijfsJ:-csu.ltaten hierdoor onGuns
tig, zodat Viij hieraan niet moeten meewerken. 

wat de herziening van de omzetbelasting betreft, kan 
spr. ho:t de heer van den Berg niet euvel duiden, dat deze de 
40 pac;.:ï_na's tellende I.Iemorie van .Antv;oord niet van A-Z heeft 
doorc;elezen. De :ind;:uk van deze i.Iemorie van .Antwoord is toch 
wel, dat ten aanzien van het i.nsediendo wetsontwerp iets is 
bereikt, daar de I.:inister van ?inanciën ervan heeft afgezien 
de percentages voor a:abachts- en dienstverleningsbed-rijven 
bij loverins oan het publiek te ve-rhogen. Hierover kunnen 
vlij dus tev-r·eden zijn. 1.'.-at de omzetbelastins op de provisie 
van handelsa(.;enten bet'-'eft, dit dient nog nader behandeld te 
worden. 3:r:> zal .sandacllt besteed mooten v~ordcn aan de midden
stand en de middenklasse. De Lendel ijke L!iddenstandscom.missie, 
die in onze ya~ ... t ij lx~s-caat, zal de Kame:t:-f<'actie van advies 
dienen, evenels over de Middcnstandsnota.. Echter is niet te 
ontdekkon, \'i.ell\:e de richtlijnen voo:r:- de middenstandsnolitiek 
in de toekomst zullen zijn. Ook plaatselijk dient neÎ'l meer 
aandacht uan de middenstandsbelangen te v;ijden door in elke 
pa:r>tij-afdel in(; een middenstandscommissie op te richten 
(applaus). 
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Prof .Mr.P. J. Oud, voorzitter van de Tweede Kamerfractie, 
merkt op, dat na hetgeen door r:rof. MoleJ?-aar als voorzitter. 
van de .Ge:r.-ste Ka;ne::-fractie en de heren R.J..t:ueester en CornelJ..s-· 
sen narLwns de ~vmedo Kamerfractie is geantvioord, er:- voor hem 
niet zo he el voel me er te behandelen overblij ft. Het is ver
heuc:;end - aldus de voorzttter - dat men over het algemeen met 
het beleid de'!' Kame-rfracties wel kon instem.men. 

"Jat de ba est ie der "renteloze vo o:rschotten" betreft, 
dOO:r:' ClO hee·c GoJ=-horz ter S})rake cebracht, deelt Irof. Oud 
modo, dat r.:cfV'J'.'ouv: Foï:"tanj_er deze kv; es tie ?;a a-r>ne zelf had be
handeld. .JDDT' zij echte,., we gen s het bijv;onon van een commissie
vcn=-c;adcrin;:; niet aan.r.;czig kon zijn, had l.Tevrouw Fortenier de 
::sa:.ml~r •. :k.;-;:Jrmr voo:rzitteT' verzocht ·coch vooral nogeens de aan
dacht van de ver;:;ade:ring erop te vestigen, welk een zware 
druk deze voo-,=-schotton soms een leven 18116 lmnnen blijven uit
oefenen. Irl.dien r.1on oen grote p::-actijk 1;:-r:-ij~;-t;, dan kan men 
zo[ zenal;:lcel:L~jk to-ru3öotalen, ma a :t' dat irJ lang niet al tijd het 
geval. :;:~~;::- zi. jn ooJ:: r.;etcnscha}!J)el ijke b.::"oopen, die volstrekt 
niet zo 1 n lucratieve opb:ren gst hebben. En dan zj_jn er tegen
v;oordi;:; ho;:;e belostin~~cn. Het verst:re1d;:en van renteloze voor
schotten is een s:;rstecm - aldus SJ?,:-. - vwa1rJ.en jaren en jaren 
ondeJ::- r;cbulct kan 2'~aan en spr. celooft niet, dat Vi ij daaraan 
mee moeten doen. 11;: acht het oen noodzaJ;:el ijJr~.heid - aldus de 
voo:r'zj;t;to:r- - dat C't::' :;olijke lmnsen naa~ ieders bekvmamheid 
bestaan on dus dat deze kansen niet bedorven moeten y;orden 
door de bez\.:a:ren, ve:t:bonclen aan deze voorschotten. Een voelt 
deze niet altijd- als 11 i:~uno:reel 11 aan, dat is een persoonlijlr 
inzicht, maar het st-reven moet gericht zijn op een :ruimere 
beschikba arstell-i'ló van studiebeurzen. 

De voorzitter gaat dan over tot de problemen der af
delin(; Hijsï;ijk, naar VOJ~en z:;ebracht door:- Llevr. Buschkens
Dijkg,:'aaf. Bij deze problemen is de partij-opinie niet altijd 
nodi:;. r::ol is het voo-r de partij van belans te '\Tieten, welke 
moeil:Ljk:i.lod.en raen in de afdelj..n;en ondervindt. I.Ievrouw 
Bu.schkens ·heeft gesproken over het erfrecht en de pachtvvet~~ 
het ':':'D:?f'O:::'t van de 3taatscor:Jmissie over dit laatste onderwerp 
moet nos y;o:r"den af::;ev.-acht. Dit vraagstuk ·wordt nog bestu- .. 
deerd; het heeft alle aandacht en als de h.'v;estie door de Re
gerinr:; aan.han::.;ig \·;ordt gemaakt, zou dit onderwerp in een spe
ciale studie-conîerentie of in de }a:r:-tijroad kunnen worden 
behondolJ • .Jit is c;een werk voo:"" de ~elde-nsstichting, die 
co en i.Ylstellin;:; is van de partij. In een speciaal studie
cent:ru:o. zal aan al deze v:r.aa gs-tuldcen a anclacht moeten worden 
besteed. 

De c1-:-i-de-coeur van de heren Crèvecoeur en Ritzema Bos 
noe:nt de voo:;.-~itte:r:- uit het hart gegrepen. Ha de souvereini
teitsovercb::-acht is - aldus spr. - het. gevoerde beleid lang 
nj_et zo gey;oest, als dit naar onze menins gevoero had dienen 
te \Vorden. 1 

•• ij hebben dit ooli:: :reeds in de vor:-ige parlementaire 
l)CI'i<?de z~er. duid cl ijk doen blijken. Ds. Rit zema Bos zegt, 
dat m I,:o:t. ~950 een motie werd voorgesteld, \vaarin wij ons 
vert-romven ~1. cle toenmal igo Lliniste r van Overzeese Rijksdelen, 
de heer van "~~aa~sseveen, OilZegden. Deze motie werd ver\·ïorpen, . 
m~~r een kl~J..n Jaar later was die Eiinister van Overzeese 
RJ..Jl~sdelen 1;0ch verdv..-enen. ·:ren aanzien van het Nieuv;-Guinoa-

.. 
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beleid hebben wij ons doel toch bereikt •. In \Januari 1951 had 
de Rer-erinr,. besloten de souveroiniteit ove:r. Nieu1N-Gu.inea op 
te drac;en ~an. de Necl. -L1.donesiscl;.e Unie. rii~ J:ebben ons daar
tegen met hand en tand verze·t. Dlt heeft geleld tot de be
kende kabinetSCl"isis; de motie werd met grote meerderheid ver
wor}:Jen. '.:ij moeten Ned. Hieuw-Guinea vasthouden; wij hebben 
01) dit standpunt gelJ.jk gehad, zog;en \V~~ ac:t;.~er~f. Met .~e 
.Ambonezen en de Iitdische Nede-r>landers ZlJn \VJ.J nlet al tlJd 
zo ,:-;-eluldd.g t;evïees·tï, dat wij de politielc, die wij wensen, 
konden doorzetten; als oppositie-pa:rtij zijn wij slechts een 
kleine ;::;1.:-oep. ':.-ij blij ven echte:::- voor deze zGak op de bres 
staan. -~.at ~:inistor Luns heeft gezegd over de zaak van de 
Zu icl-Uolukl:cn, h:Le:rte;;en zijn vele bo zv;a J?en. De heer Crève
cocu:r stelde voor niet a 11 een de hoer:' Rit.tneoster hiemede te 
belasten, ma ar dat is ob.mo;:;el ijk. '\i:i.j lrnnnen deze zaak niet 
met :z; 'n ne::;onen te celijk oe rondel on. .ûe tj_jcl~ die ons door 
de I~m:aer v:ordt toe:::;emoten, is on-~zac;selijk beperkt. hlen 
l<;:r ij st soms sl echt;s een paar minuten om eon bepaal cl onder
Vier-p te bespreken .. I-Iet is volstrekt niet mo2;elijk in die paar 
rrünuten alles te zoggen v;at 1:.1en wil zec;c;on. Y;ïj doen dit zo 
goed mo;:::;elijk door het licht te laten schijnen op bepaalde 
punten. 

\:at het vechten in hor:ld.smouvJen bet-reft - fisuurlijk 
be cloeld - nu, dat doen v; ij al tij cl. Do hee:r:- D:r:-ees heeft mij 
wel eens ver';;eten, dGt ü:: a.ltijd zo onv:rj.endelijk was; dit 
is con andere manier om te zeggen: waa:rom vecht U in hemds-
moo~~? · 

Het defensiebeleid, ter Sl)fake ;::;ebr.acht door à.e heer 
Ger.harz, baart ook mij g:rote zo,"cJ8n. De heeJ? Ko-rthals, die 
het defensievraazstul<:: namens de frflctie in de Tweede Kamer 
behandelt, steekt deze bea orgdheid ook nim1:10r onder stoelen 
of banlcen. ,:.'ij hebben niet de overtuiging ;;ekregen, dat; I.li
nistor Staf in alle opzichten is opgewassen tegen de belang
rijke taalc, die op zijn schoude,-.s is gelogd. Het defensie
beleid brengt ontegenzegc;elijk gr-ote moeilijkheden met zich. 
Men moet ook goed be;sL>ijpon, dat zelfs al is er een .Minister 
van Oo:dog en L1ar:i.ne aan het bewind, waarin men het volste 
vert""''uwon stolt, dan no;.s kan deze niet alles bereiken wat 
hij wil •. Dat is on.mogelijk. 

Van de RegeJ:-ing moet worden verv;acht, dat zij alles 
zal doen v;at moe; el ijle is om te voorkamen dat, wanneer er oor
log zou uitbreken, ons s:rx>ndc;ebied door- de vijand zal wo:rden 
bezet. r:ij hebben dit echte·e niet in de hand • .Amerika heeft 
dat niet on onze partners in de b'u:ropese Defensie Gemeenschap 
hebben dat ook niet in de hand. l..îen weet niet wa1meer er een 
oorlog zal komen. Hie:rop heeft de heer Korthals reeds gewe
zen op do voJ?igo .Alc;emene Vergadering. ;:aru1eer er enig uit
zicht zal zijn, dat ons Gl'Ondc;ebied niet door de vijand zal 
worden beze-t;, dan zal Host-Duitsland bij de defensie van 
Uest-::.:.'u!'opa moeten v;o:r:'den inó'e scholceld. r:anneer de vijand een 
rustige Ol)mars heeft tot aan de Rijn, dan ziet het er voor 
ons niet goed· uit. Niemand van ons zal zeggen: vvi.j moeten 
aan de verdediging niet mee doen, zelfs niet wanneer wij 
niet in staat zouden zijn een tij del ijke bezetting te voor
komen. In dat ceval is het van d'OOt belanr.-··, dat dit slechts 
een tijdelijke bezetting zal zijn en dat wij weer een vrij 
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Nederland 4ullen worden. 
30 Jaar geleden heeft Colijn een rede @ahouden, waar

voor toen veel waarder:i.ng bestond. \Jij moeten het uit ons 
hoofd zGtten, zeide hij, dat wij ons grondgebied lang zullen 
1rum1en veTdcdi:;en, maar \Vel is nodig een apparaat om onze 
vrijheid eventueel buiten Nederland te handhaven. \lij moeten 
goed begrijpen, dat het zelfs z~ zal zijn, dat zelfs al zou
den onze jon(jens bij de lyreneeen moeten vechten, zij dan 
toch noeten weten, dat zij vechten VOO'!' Nederland. Om de 
besto v.-aa)-:-bor;:sen ·te scllcp1)en, dat dit niet zal gebeuren, 
dat \ïij v'!'ij z,ullm blj_Jven Vêtll vijandelijke bezetting, is 
samen'werk:i..n:~ net m1deren noodzakelijk O!!l zo de defensie van 
het '.:esten op te bouvmn. 

Ondanks alle bezvi3:r:-en hebben wij toch onze st~ ge
geven aan het tot stand lmmen van de ~'uropese Defensie Ge
meenschap, o:1dat \'ïij de volst~ekte noodzaJ:clijkheid ervan 
inzien, dat deze samenv;orlcLng hier komt in het \lesten. 
Echte)? is dit niet mo~,;el ijk zonder j11schc.lrel ing van Uest
Du.itsland. \·:ij moeten echte:r- hopen, dat wij ook Duitsland 
voor goed zullen kum1en houden bj_nnen de lering van demo
cratische naties. Zou dit niet c;elukkon, dan zal het er 
voor :;_~'u:'C'OIJa bultenc;evJOon d.'!'oevic; saan uitzien. Risico is 
v;el verborrelen aan deze insclwkel Üîi!,, maar doet men het niet, 
dan is het '!'isico nog gDJter. 

bit is do lijn van de buitenlandse politiek, die de 
f-ractle heeft gevolsd. 1.JaYLYleer de heer Gcrharz spreekt over 
het grote belang van de Bescherming J:3urc;erbevolkin.g, indien 
wij ons 6J:'Ondgebied willen beveiligen, dan is dit, omdat die 
instelling ook zeer nodic; is, buiten EDG- en NATO-verdragen 
om. Deze zal zo goed en zo doeltreffend mogelijk georganiseerd 
moeten zijn, hierin 1 irs"t voor ons een grote taak. Niemand 
kan in de toekomst zien; niemand kan zeggen, dat veiligheid 
en vrede voor ons volk al tijd zijn verzekerd. y;ij moeten kun
nen zegc;en, dat wij niet in gebrelce zijn gebleven, dat wij 
alles hebben geelaan om voor het Nederlandse volk het beste 
te ve:rzekeren. Hoe beter wij in sta at zullen zijn met behulp 
van anderen de ve:r-dediging van het r!esten op te bouwen, hoe 
minder effectief de aanvallen pp de vrije wereld rullen zijn. 
Ik heb de overtui[;ing dat' ·wanneer men lll de jaren tussen de 
beide wereldooJ-:-logen lil, toen in Duitsland het nationaal-
sec ial isme in oykomst was, dit systeem had opgebouwd, er een 
grote kans zou zijn geweest, dat de ~veede wereldoorlog ver
meden had kunnen worden. 

Tic v;il U nog zeg:;en: wij zijn zeer erkentelijk, dat 
geen critiek van betekenis op het beleid der Kamerfracties 
is uitgeoefend. 

Y.'ij zijn erkentelijk voor het in do partij gestelde 
ve:r:-t1:-ouvicn en wij hopen op het nog groter vertrouwen van het 
groeiend kiezerscorps. 

\'Jij hebbon nu t\-vee. dagen op deze Alge:nene Vergadering 
doorgebracht. Er heeft een prettige sfeer geheerst, de ver
schillende onde::vierpen zijn op rustige wijze afsehandeld en 
op rustige wijze heeft een ieder, die wat op het hart had, 
dit gezegd. Het is een goede gedachte gebleken de vergade
ring eens niet in het cent:rum te doen houden, het is wel eens 
goed ook eens elders te komen. nc hoop' dat de af del in.g' die 
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. hiervoor het volgend jaar aan de beu "J:"t zal ZlJn, een voorbeeld: 
zal nemen aan de Gentrele en de afdel:ing ~"irnhen.. 

De voo:r:-zitter spreekt hier>na nog enkele op-vvekkende 
woo-rcle:n. in verbanel met de komende l'rovinc ial e Stat enverkie
zin2;en en hoopt, dat men na deze verkieziEgen zal kunnen 
zeg0en: de V.V.D. is opnieuw sesroeid. . 

Staande dankt de ve:r:-gadering de voorzitter voor .zijn 
rede en b:t:-(;mst he:rn een ovationeel applaus.. · 

fUerna slu:i..t de voor.zitter om 3.L~5 de vergadering. 
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