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'l"':~ GHO>JI~TG~lJ. 
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De Voo::.';_cj"ctc~r, fr-of.I:r, P.J. Oud, OlJent Vrijdc.g 
5 Lur1l 195'l ou 8 uur do varsadering roet eon openingsrede, 

./. welk~ als bijla~u I bij de notulen is gevoegd. 

F'.:~ het ui·~:s~n·e:=eJJ. vo.n ,jcze rede da.J.J~-c:t cle verc;aderiE::: 
de voor~:. i :.~~er nJ~t e3:rl lc::~.{_:cl:lT5~c, davGrc11d aT.-'lJlaus, 
vrt:u?rhij c.~.lcn '?,ie}_ VGn ~~.1J21 zotsls vor:b.effen. 

De "Joo::.'o:j ttc:C' stelt vervol;::;en'; voor hr::t volgende 
tc;lG CrD.f1J D.D.ll . ::_o :.': .• de :~O!lÎ.!.1:j=.!.i. t,3 ~~erJ.JGn: 

11.i'.!'CC'V::c.:-:·,a:::'-;Gn. sn L;c1 en v:3.n de Vol~~s)al'tij voor 
w;-::.,::.j:"F<;.d en ~.Je~·,ccrr>cie, O~J 5 811 6 April 1957 uit 
"D.lle f~trel<:l~r .... dos le.rv~Ls tc:.e l~.lgen1ene ""Ver[~.:: .. ~derin.r; 
11 in Ci·ro:eiiL:~•.m. bij ccm:>..;:·.or"'m, vreJ.J.flen r·wt hot I·loofc!.-
11.bestuu:c vun c:.e v.v.:,). ::J·::e :.:aje::;tGit enEaar Ga-
11zin. Vf)Q]. [::;CJ.uk E;H V00l'~J)0r.:;d_ 811 oetni&::en Of!llie·:t'.V 
tthun crote aanhEt:nknlij L:i.1.eid aan het Oranjehuis • 

Oud 
Dettmeijer 

voorzitter 
alg. secretaris 11 • 

De verguded.nc; betuic;t biennede haar instemminc;. 

Hierna doet cle Voor?.:l.ttéJr ru~dedelinc; van ontve.nc;en 
1!':lricl>.·ten Vcül verh:!.ndorL1::~ vr.tn è.e horen Ir. B. c. v.:;n Bcll'3n 
~7u_l.~c~r, J·.r:.ïi1 .A. Val-L ;Jijl~, 'I',.tJ. T·aijr1stra, Dr. :r.:.:e. Vrij, 
~r. ~.c. ~enJelaar, en leest hij een telegram voor van 
lilevrouvJ L. li'ortanier-de ';{it en de Heer Lir.Jr. c. Ber::chou-

.wer, die als leden van een )arlenentaire delec;atie naar de 
rfe::;t O.[l de tenl;__:reis ::c.ijn en lar~gs deze '.'!e~ hun beste We'!l

sen voor het slaf~en van clo j aarverc;;e.derins ui tspre::::en. 

De Voorz. i tter ric!lt dan een woord van bij zonder har
telijk '.lcll~cora tot de Belc;isclw casten. ~~oals e;ebruiJcelijk -
altlus de Voor::~ i ttr~r - is oo:~ dit jaar vrederor:c een ui tnocli
ginc tot het bij~onen der j~arlijkse algenene vergadering 
gericht tot hBt bestuur van do 3elci~cbe LibArale ~artij 
en va11 l1st ~~i ~era~l .,.Vl,::ta.:·:ls \lerbo~ad Gn tot ')r;.ze z::rote 
vreut;do ?,ijn thans de E·Jer en Lievromr Jan,3sens. en do Heer 
en ï.:evromr ::artin hi2r in ons m:i.dden. D;: behoef nist te 
zeggen, hoe zeer hot door ons O} prijs wordt gesteli, dat 
de Belgische a~gevaarCigden aan onze uitnodiging gevolg 
hebben ge,seven. Eet is een vaste traditie gev1orden, dat 
vrij11el gsen jaarvergo.derinc zonder onze Belgische t:;eest
ver0rulten ~or~t c;ehou~~n. Jit verheugt ons in hoge mate, 
te IJ9er o·:dat zij nu oo2-: in de .::.;elec;enheid zijn kellr:.is te 
Ee.~cen Hot ~::.ê;"c ;:-oo:c'Ce·~l V<li1 0:1.:::: ls.ncl. 3;::•r. stelt het ::J}J !:!.Oe;e 
].=:rijs, d~t C:o :~c:1~~is-:!llc vc:..'\te[3on~·!oordir:ers er de l.J.r..[;o 
rois voor over hoiJbn:l g~}·!(:l.d en coeft 11u.n d.e verzel:e~i:n~, 
J.r,t :3:'...j er t::cen s:,ij t v2n ~ulle::i hebben naar GronLJ.G211 
te zijn cei:o•::::n, ï:8D.t zij sulle:Q benerl:en, dat het :;oec1 is 
de c;a.Jt V&"l de V. V. :J. in Gron.incen te zijn. 

De Rger :Sr:1.iel Ja:nssens, naEtens de Belsiscl""!.e af;ovaar
di.:::;den h·:::t ,.-oord vorsrencl, herinnert aan een ui tsl'raalc 
va.11. de. ondervoorzitter van de Bel.:;ische Li bDr:1lo l'a::.'tij, 
do Heer ~ictor Sabbe - die helaas verhinderd is hier arul
vrezits te zijn - volgons welke, nu door de i3e:l0lux ·.'elcië. 
en i.Jcderlanci. eJ.::aqr beter !:F1bbe::.1 ler·2n kennen, sa!"enwer
kinc; tussen l:lt-üc;ische en Nc~derlandse liberalen ten ze<3rste 
(.;eYrens t is. 
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Spr. stelt het zeer O}J prijs, dat het bijwonen van c1i t 
congres de gelegenheid biedt een nader inzicht in h0t po
litieke leven van Hedorland te verkrijGen. Srr. moet met 
mt~.t;e sc-;-,,,é_··te be':cm•·-::n, dat do lib8re.le partij in Belsië 
tot ci·:o: r•:o:uc,riEG b·:olwort, doe;lJ \f:Ï.l daaraan toèvoecen, èat. 
dOOl' J.•.f:t ()P;;;c:l.il~~;:c:m OV')X' Z,9VGll l)Ol'tefeuill.es ell:e I~loc;elijk
lJ.Öici '.'.'Ordt [~.f.Jl::O.G.Zl'Ol~ea 01:1 cle j)Olitie:;: van de social:!.E;ti
sc~IJ.•.; r·a:c~Cij ,,,·,·a_t i!l te toriCJ1. I~c;t; i~: D.U 8Cil1'1aal zo - aldus 

;~nT-~~~~t~; ;~~~~i~j-~S G; ~-~~ i~~u~~~;~~:~ s ~~n;,Îj1 ~~~!t~~ ~~Îe~ror.:en 
v2a~~2ru~ blijven 00 dit to belatt~n, niet omdat dit oen 
}'l.,O:_~ral·~--~~ .. -~·:;u_;_·.L-t \r.:~.11 do snc~L~:J_j_s-~i~~~cJ:~.e 1)artij is·, maar or.1è.at 
do vcr··.-.:-~<~~;r.:.l~~-j~;:::l_::c ~~j_c:--v[~n r:j_ut3 claJl l:oE1r:1or en. ~orc voor 
de nL:.tif) ~30ll tc"~ . ..-::;~c bl,(:;:JlLcr:L. D.)~aror1 ~011de!1 de Belgische 
li1-;f~r0.l~:J li~J-\'·~~:c j_rl ( c sc:-:.nG::n.Gn van c.1e l·re:derlan.dse li br:3-
r>.i.1·Y··. st::,:-:n .;.:'.n over c'.evc::l .:.'o,_,·~efeuilles te besc:':LL·:}··~en, 
1.7c~rlt het Cl~·:c~l::J.t:::J:1t0Jl a8.~:. f::er1 r:.:~c;erinz brer1ct [~rote ve:r:aant
v.roorcj.c.:!lj_jl·:heid n1c~t zicl'lo 

S'!)j' • )i1.'')S'nt voorts, dst b.ct Ve.n het S1:·ootste {3;0'\Ticht 
is, dat d8 li~erale ~artijen van West-~uropa elkaar niet 
alleon Ol) jL.~s.rvere;aderingen ontrr:oeten, mal".;r b.v. ook op 
stftdiecone;ressen, omdat te allen tijde vermeden moet wor
den, dat do Unificatie Ven :3uropa ~"OU leiden tot 8€11. [;e-

. et'"·t:ls•"er·cl ::::uro~)a, zoals do socialisten voorstaan. Je 
l:L baralen '.r:J..CL alle lrüldon d:i.c:nr-.:n ervoor te Vli::J:en, clu t de 
belan~en van de kleine l~1dsn niet vergeten worden. 

lTar::en3 de Bclc:;isc!1e lj_br~r>llen brenct S:?l'. hulde aan 
do Voorzitter voor ~ijn gesl~asde rede en het beleid dat 
hij voorstaat. C:o}: in :3el.::.;iö is de partij ve.n Prof. Oud 
een becrip CffiiOrJen, naarvan ieder ~eet, wat zij beooct. 

[),_:> ·r ;c~r cTi:cllc3!i8HS DOSlUit net de hOOp Uit te Spreken, 
dat 11~-. _, lleen door c>:~~~e ve1.,:·>~1deri11G, r.laar ook àootl het 
orr,anL.:-. -:•Jn Vi.L11 studieda.::.;en, eerst in Benelux-, later in. 
3~ro~ee~ verband, met ijver on toffilijdi~s de verbreidinG 
ve1 de vrije G(ö•:1.o.chtc;, nas.raan ',Jij allen zozeer gehecht 
zijn, zal ··.rordcn beuer~:r>talligd. 

Nadat de Voorzitter do persvertecenwoordigers heeft 
';ielko:1 ;_:;sl;.:;'G2n en c~'J niet-part:i.jleden h0eft verzocht de 
bij B'32'1~:o::.:;'j te verlaten, r;o~·dt overe;eeaal1 to·~ de huishou
delij~.:8 vercaclcrir1s. 

Aan c'le orde is nu-="l.'t..3 Vé~_n de Ae.endA.: Verslag Va..YJ. 
de co:.:r.:.iss~e voor de ~~CJtulen van de Jaarlijlcse ~';.lgemene 
Vergador·in:...; van 13 en lL-t- April 1956 ta ~.;.msterdarn. 

==evrowT 1-~r. E. de LangfJ-van Raalte ( 1 s-Graveru'J.age) 
deelt ne.:-:1.ens de IIotule:a.co:."::Ls;]ie nede, dat de notuJ..s:n van 
de ~"l~;a:-:•.:m~ Vor;;::-cied:l:::: .. v:~n 13 en lL~ Ap:t.'i~ 1?56 zijn na
g8i3len on 1n orue bovonc.eE,- zodat de com:t1ss1e in over.re
giJ.J.S ceaf"t daze :.=oecl te }:eu::.1 8l1g 

Je Voors i tt,:)r dankt de i:otulencon:missie en de 
s.s.r.::o:l.s t ,;l;; ter vocn~ ::l.0 verr:t eh t 3 werkzaa:.lhed en en stelt 
v•Jor de no'~ulen ~o,.~d te ~:,-::uren, vraarneda de vergado?.'ing 
inste .. :-'c. 

::?u:":_y _ _!I:.._van __ d'-" _::~·-~e!lda luidt: Voorst el ve.n de G.f'deJ.:tnc 
Apeldoorn or,l è.e notul:m van de Alge,1ene Ver~ader:'..Ec;, ::o..a
dat deze door cle 1·iotulencourüssie ~ijn c;CJedc;ek·enr:l, toe 
te zend0n aa11. alle af:::!,;eve.ard:i.c:clen die de vergaderins bij
woonden en aan alle secretariaten van Centrales en afdci
lincen. 
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De Voorzitter deelt Bede, dat het Hoofdbestuur 
meent aannemins van dit voorstel te moeten ontraden, 
aangc:üen het de extrakosten on het vele werk, aan de 
ui tvoerine; daarvan verbonden, niet in overeenstemrrü:n.g 
acht rr..et het door de afdelinG .Apeldoorn beooDde effect. 

De vergaderinc is het hiermede eens. Het voorstel 
wordt niet aancenomon. 

Overe.:;ec;aan vlorelt tot J?.l!...~l\:..5 van _d_e _ _k~_da: 
Benoemin;.:: van de ;rotulencomn:i.ssie voor de vergaderinG 
van ~:; en 6 Avt.'il 1957. 

De Voorzitter stelt voor in de Notulencommissie te 
be'.l.Oe!wn: 

~evrou~ Er. M.L. Buschkens-Dijkgraaf 
De HcH'lr J.C. l.IaJ.nso'.l 
De Ee\:3l' :.:r. l'. Nagtot:;aal 

Rij svrijk 
's-Gra.venha.e_:e 
.Amstel'da!'1 

met ï'!ell:- voo:,-:>stel de verr~e.dering zich kan verenic;en. 

Vervol2/m:; is ::::2.T.!:.t _§_ __ v..:~!l O.e Ap;end3_ aan de orc!e: 
Jaarvorslag vun de Sacreteris. 

lJEH:U' cl i t j .sarversl:tc.; tevoren a.an alle afde1in:;en 
vve:r.·c~ toe~,c;::wn.cle;:cJ, ~Ionl t van voorlezinG afge,üen {T:lij la
ge II). 

De Voor~<LttéH' chelt r:ede, dat de 9assago op )9.2:. 3 
van h0t varslo.c bstreffonde do gedu~~nde het verclagjear 
Jl~eU'.r op~erichte A.fclelLli.3Ull dient te worden aD.n:.:;e'!Uld 
:r.1et do .::dclelill~'/"::11 Laarc;:;sn., Hh.enen en Stell9ndav, trJr'.Iijl 
in pl,;,_;_,ts Vall ,)e s.f:1.cli:>'l;~: Eloosterburen, die vrel als 
n:i..eun ',Forclt ve:<:':'leJ.d, [;8lozon l~!oet 11orden de afdelin.::; I.iar
ne, well:e oen GQr::mtvoec;in:.:; is van de afdelingen :Cloost'Jr
buren, Loens on Ulruq. 

Ha em1 uoorJ. ve.n dan': aan do Heer ::Jett:,1eij er voor 
hGt ui tb:ï:':J::lc;en van het j e.arversla~-;, stelt de Voors i tter 
voor dit jaarvorslag goed te keuren, waarmede de vorgad~
rint:; inste!:l.t, 

lJe Voor"; i tter gaat dan over tot punt 7 VE.'.n de 
.AgenÇD.: Reke:rünc:; en verantwoordins van de l)ennine;ueester. 

De pe:miEc;::eester, de heer S.J. van den Berc;l"l, leest 
dit versla::; voor (zie Bijlage III) • 

De Hoer B.J. 1'Iuste:c~en (Dordrecht) deelt rr..ede, da·t in 
een oillancs sehoud8n voreaderins der Centrale Jord

rech.t de ::.;.J.r·~ij i'~_n.~-·~J.J.ci~I~ .. ter s:.>ra~:3 zijn so~::o~·\'le~1. St:;:_::G1ld 
~a3, dat de fina~~i~n d2~ Fa~tij er niet al te zosd voor 
staan sn een der ~oordvoe~ders in die vergaderins verze
looJ: :wt =-i,)ofi'osstuur raot ouders en de EJè.elirlcen met 
k:i::~ctsj~·Jrl. Guders ';:illen e.l tijd alles doen voor hw1 };:inde
r2:l, :·c,l[~r 0'.-:.;e:.-~eerd ko:.::t er vaak ':reini::; van ter2c~~.t. iJe 
Ce:ltr,üe Jol'G.r3cht '· 5.1 hiero;_"J een ui tz.ohd·e::.·inc vo-::: '.cC!. en 
het is 1~.a-s.1""~ J.;J.r'.l"'On 2cT1 ~2:1oecen 11et Hoofdbf~stuur t:..:; }:unnr~:::: 
mededelen, dat hierbij aan ds penninc~eester ter verstar
kin::; vo.n cle ka.s:,iosj.ti8 e<.m c:':J.Gque ten bedrace van vier
duizend gulion uorit overhandigd. 

Je HeGr Van den Berch toont c'<ijn c;rote vreu:::;·:l.c:: 
over è.eze scJJ.e~:l:in;:; en dankt de Centrale ~ordrc~cht ~;eer 
ha:rtelij k. In dit verlciozillt:;Sj aar zijn bij zondere c:~.ften 



voor de Partijkas al bijzonder welkom. Maar ook voor het 
volgend jaar houdt srrel~er zich gaarne aanbevolen I 

De Voorzittor sluit zich aan bij de woorden van dank, 
door du penninc;m·~r:;s~er tot, cle C·3ntrale Dordrecht [jer:l.cht, 
cm wekt de vergact•"rlnt; OIJ net voorbeeld van deze Gen.trale 
to volc;e'-'·· Voorts dankt hij do penningmeester voor h0t 
door hom sovoorde beleid. In deze dank betrekt hij ook 
de Hei'8Il I::7. :F:'.·,r.c. Blom en I:l:e. W.H. Fockema Andreae, die 
heo bij dit vork krachtig hebben gesteund. Wij hebben -
a:l_dus de 'JoorzittGl' - eon voor·treffelijke per> . .:rün&;:lsester. 
EJ.j hen ft ons in korte ':;oorden e;eschetst wat ten aanzien 
v.?..H Lle :t.Jc.rtj_j financiê~n c;ebeurd is en r;ebeuren moet • 
.S.rn•ck.0:t' L>l~.ü t zich ;:;::,a_rne b:i.j deze ui teenzetting aan, riaar
bij hij t'Clvens ,·;il 7Ji;j zen or clr) e;oede e;ans van zaken op het 
Alt;e'·1Cè.ln 3ec:r:ete:>.'io_at. Hij deH1:t hierbij in het bij:0onder 
aan à e Heer Dett.'lrJij 8::7; het verheue;t de Voorzitter zeer, 
dat cl.e ~~,;.:.;:c J2tt"Füj er t~1ans 1Jeer hersteld is van zijn 
;::i..eJ:te, v.c.Tlt clc )~'trtij 1':<nl de boe;eesterende vr:i.jze, V·raarop 
de J>cer Dett:neij er cl.e zak8.n 0}) het ale;er:oen secretariaat 
in het cc>oot leidt, n:i.c,t 1üsseJ1. Daarnaast past een vroord 

·' . -· . ''-" ., . . d p ycm. ''~~ilru.~~ll!.C: voor, ':~<JUl.L~'OU'.! van J"vero.J.ne;en, e .. eer, 
Van v .i.'?J,è:CC• :L" . ..-:;en Em Cle OVGr:'.[:;fJ ;10dewerJ:.:sters en medewe:::>.t<;:ers 
op het partijsecretariaat. 

. Aan c'te ord:, ~co~!t -yorvolc;cns ~l1--~-Y.I;,l'· de Age:;d a: . 
Versl:>~g ve.n de v0'1LllSSle va.n voorllcctln::o; over de rLekenu1g 
en V<:H'i:cr,tv;oorJin[:; van de :i:'enn:Lne;meester· over het jaar 
1956. 

J./lejuffronw r~:r. ::.::.r. van Everdineen leest als Secre
taresse dit vorslag voor, dat als bijlae;o IV bij de notu
len is c;ovoec;d. 

Do ver:;;::derinz hoeft e;een opmerkingen. De Voorzitter 
stelt derhalve voor déc;·lar,so te verlenen aan de ?enning
meeste:>.' vu11. de ~?::.trtij on van do Stichting "Vrijheid en 
Denocre.tio 11 voor hot door hem e:;evoerde beleid. 

Pun'L_9 VEc_J_'l cl~.-4E'&lfda luidt: Benoenin13 va..11. een Corè.r:lis
sie van drie loden ter voorlicb.ting van de Algemene Verr:;a
derinc; bij de be 118.ndelins; van de Rekenin13 en Verantwoor
ding van de Perminuneester over het jaar 1957. 

Voo:c-gesteld rrordt in deze Commissie te benoemen als 
leden de Heren: 

Mr. D.A. Delprat 
J. ~a-. n:uplç:es 
Ir. B. H. ter Kuile 

- Amsterdam 
Eiddelburg 
I-iengelo ( 0) 

en als plaatsvervungende leden de heren: 

·;;.A. de Jonce 
Ir. J.C. Kaars Sijposteijn 
Ir. K. van der Pols 

Geldrop 
~~ro,~menie 

Rotterdam 

De vergaderinc; kan zich met dit voo~stel vere~i~en. 

Punt 10 van d9 Agenda ko1.:.t vervoleens aan de orG.e: 
Voorstol van de afdelinr; Hilversum tot wijzizinc; van onise 
bepaline;en in hst Huisboudelijk Reglmwnt e:1 het :rteslenent 
op de cc_ndidaatstellinc; voor L'3den van de Tweede AeJ'J,er der 
Staton-Generaal (zie Bijlage V). 

Het Hoofdbestuur adviseert dit voorstel in hand.en 
van een. commissie te stellen, aan welke commissie de op-
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dracht Dare te verstre~keh de reglonenten der Partij nog 
eens in luln schoel te bezien. De voorstollen dezer oommis
s ie zowlen dan in de cer:-;tvolcende jaarlij kso Algemene Ver
gc,J.erinc; in 'oelc.o.nd cline kmmen Yl orden genomen. 

jJe o.fdolinc, Eilversun ~can zich met het voorstel van 
hot Eoofdbostuur verenigen, doch zou het op prijs stellen, 
indien het lió der afdeling, dat deze wijzigingen heeft 
voor[~eGtclC:, in deze ecumissie zou worden benoemd. 

De Voorzitter meent, dat hiertegen geen bezwaar behoefi 
te be~';tfJ.&n en Vf,j~~-~oekt do afdeling Eilversum de nae.m ve.n 
h3t betrof~ende lid aar• het Iloofdbestuur mede te delen. 

Vervc:Lgens ':Iordt aan de ordo gesteld nunt ll van de 
Lce'lc;a: Bef;pl'eU.nc:: VL>.E !.let belëid van het Y::oöi.;-Ci:b_e_8_Fu1ïr-::-

De Eeer ~~:<:'. ,T .,T. Kamp (Hotterdaru) zou de redactie 
vs.n 11 Vrj_jho:i.ci. e:•l ::l•:èl:'Ocra.tie 11 vrillcm voorstellen in hnt ver
vo1s de vc·rslacon van do iCa;:Jerz~~ttinc;en in het vreek'blad te 
doeil verva:Llon, o8d2t de abonnS 1 s deze versla~cn toch ook 
in de~ de.: __ )!J.aclen kl;_,men lezen. D0ze ple.atsruü1te zou c1 an 
kunnon v.-o:rd,~n benut voor bot 01memen '!an liberale be::;chou
.winc;en. 

De Eeer :E. Sr~uües (iiaarlon) is van mening, dat hot 
Hoofdbestuur te r:einic; initiatief on.tYrikkelt ten aanzien 
VB.n d:~ radio-zeneltij cJ::<.:-.-Ie:ctic. li·:ot verbaast srn:•eker, dat 
het HoofdboDtuur do loden d·3r ::r:;artij nj_et meer O}JVrekt naar 
buiten op te koDen voor gelijke rechten in deze voor de 
V.V.~., C.E.U en ~.R.P. 
Dit ~ou de zaak zeker in be0eginc; brengen en meer aandacht 
op de liberale ~ansen vestigen, hetgeen wel buitengewoon 
belancrijk is. 

Do Hoer H.A. Cad~e (Haren) wil slechts een zeer klein 
onderdeel van het beleid van hot Hoofdbestuur ter sprake 
brengen. Dezer dagen kreoç; spreker in handen een nur:m.Gr 
va.."l 11Vri;iheid en JJemocratietr, ':raarin hij las, dat door de 
Partij is j_nc:esteld een Conmissie voor Culturele Zal:::en, 
bestaande uit 18 leden. Spr. heeft veel respect voor 
en vortrom:::m ln de leden dier commissie, naar het heeft 
wel zijn aando.cht c;otro]:kcn, dat van deze achttien leden 
er zeventien wonen in de randstad Holland en één in Zwol
le. Een is er in de Partij zear gevoelig voor, dat ook 
rekenins wordt gehouden met de provincies die boven 
Zvrolle lic:gen en beneden de T.~oerdij k. Bij de aanvang van 
do vcre;ac1.eï.'irtc; heeft de Voorzitter gezegd, dat het Gro
nine;er land e:::m e;&stvrij land is; Spr. wil erop vrij zen, 
dat in het :l'Joordcn van het land een cultureel centrum 
ligt en hij hoopt, dat dit voor het Hoofdbestuur aanlei
dins zal zijn te ovor.,c;e:;en de Conmissie voor Cultnrole 
ZçJ~ç,n alsnee met Gen lid uit de Hoordelijke provinc:Lo:s 
uit te breiden. 

De Hoer E.i,:. jJiji:nan (:;2;de) zou gaarne het volgende 
willen OlJrw:;_~Jcen. 

'i/ij geven zo zeç;t hij per jaar onstreeks lt miljard 
uit voor de ciefensie; è.at komt neer op een bedrag van on
geveer 6CO gulden per gezin, een zeer aanzie!1lijk 1)edJ~ag 
dus. Bovendien heeft een groot deel van het Nederlandse 
volk rechtstreol;:s te T'l2.ken net de militaire problor~cm of. 
er aede te maken gehad, het:üj osdat zij zelf in uie1wt 
r::oesten, !1.etzij als reserve officier, hetzij als ouclers 
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van dienstplichtige kinderen. In ons Dalltschappelijk be
stel ~rijpt het militaire vraagstuk, aldus de heer Dijk
r~an., diep in. 

Eon politieke partij als de V.V.D., die volledig de 
noodza.::k erl:cnt en aDnvaarclt van het in stand houden van 
een e;ewa~r)end.e macht, dient ook ten op;üchte van de mili
taire probl~nen een actieve belangstelling ta tonen. ~ij 
voeran als ~olitieko partij in onze naam de uoorden vrij
heid cm dnuocrat:Le, on~e ~:;t;rijdkracl1ten hebben deel aan 
de be~;cherminc va.n vrijheid en der:wcratie in ilest-3uropa. 

S11I'. is bijzonder cknl-:baar, dat bij alle polit:l.e~: 
vrij zi,~nit;cu sü,c~ s e;eruiE1 G tij cl dezelfde opvattine;en heer
sen ovrJr cle noocl.~~aak Vé:tTl hot handhaven van een gewa:ç)(3nde 
rw:tcht, nc:.._;;_r deze eonsgez:incle DIJVattingen zijn passief op 
zj_cl.J.z.elî. 

Gc.arno zou spr. in de V. V.D •. , oen meer actieve be
lencsteJ.lin:_; oy1 cU.t punt >den. ~..en zal he!ll vrillen tegen
voercon da.t hot n:i.litaLr:e vra.e.c:stuk een J;:oer tecJ:m.io.:Gh 
:p:colJle0m i1>, Eij 1:il C.it niet ontkennen, na.élr heeft elk 
maat::;ehe;Jpelij]:;: vreac:c-;tuk niet een teclmische kant? Daar
naaflt zijr1 er toch ook vele };.lroblet•en op het gebied van 

· de verdcóising, ~~arover do liberaal een eicen maning 
heeft. Sprc!·:er dertLt b.v. aan de bur:::;erlij l<:A verdedic;ins, 
de nationale reserve, het personoelsprobloem, de verdedi
ginc: van lHouvr-Guinea. 

Nu zou spr. c:a.arne oen beleid van het Hoofdbostuur 
zien, dat de actieve belancstollinc: van de leden van de 
V.V.D. ton opzichte vo.n de militaire vraac;stukken %OU sti-
mulerc~n. .I 

Hij kennen in do partij allerlei specialistische 
co~~issies on in ~it beleid zou naar zijn monine; goed 
passen een eo!Y;missie voor militaire zaken of vrelke naam 
men daaraan zou Yrillen goven. 

Hen praat op het moment in de sfeer van de bestedines
beperking veel over de efficiency in de strijdkrachten. 
Naar spr. 1 s mening praat men daar niet ten onrechte over. 
Nu zal een üore;elij~·:e commissie zeker niet die efficiency 
prompt kunnen verhogen, maar enerzijds zullen vrellicht 
nuttic;e za::~en aan de orde •;Jorden e;esteld en anderzijds 
zullen misverstanden uit de neg kunnen worden geruimd. 

'i{ie zouden nu deel moeten ui tr2aken van een dergelijke 
commissie? Zeker niet allemaal generaals. Ja, spr. zec;t 
dit in het bijzonder tot een bekend staatsman, hier in de 
zaal aamrez:i.[~, die naar hij r:l8ent bij de verkiezins van 
~isanhouver in 1952 hiero~ reac;oerde met "Ik houd niet 
v&n eeneraals in de politiek". Spr. weet niet Yïaaron die 
politicus dit zo fornuleorde, maar misschien is hij in 
het ale;m;~oen wat bevreesd voor machtsusurpatie van hoge 
militairen. 

Nu hebhm '<ilJ ln het bij zonder in de naoorloc;se tijd 
:rn.eer een me:.cl:tsconce:ltratie gezien bij de al'l"otenaren van 
Financi~n aan bij de c;eneraals. Men denke hi~r slec~ts 
aan de fiscale recherche. Toch ~ou spr. niet c;raac; zec;gen 
11 ik houd "J.iet van inspeetours van :?inarciën" in de :poli
tiek, wa.nt dat zou rechtstreel-:s op die b2:~ende staatsn;l".n 
h'"lmnen slaan, en spr. zou l1et in hoe;e mate he"oben betreurd 
als do~;e niet in de politiek ?:ou zijn e;ec;aan .. 
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Liaar terugkomende op de samen.stelling van die comnis
sie, me~mt spr. dat het niet :3u:Lver een militair techni
sche commissie zou moeten zijn, vraarvan hij overigens de. 
sa1:1enstelling c;aarne wil overlaten aan het beleid van het 
Eoo f(). bes tuur. 

De Voorzitter antvoor~t de heer Kamp, dat hij het 
zeer zou betrourcm, indier1 de reamerverslagen niet uner in 
het '..'C;Eli:blacl zoucicm. voor:cor:-:co:n. Inderdaad kan men dG ver
sla.cen ven de ~·:3.r:wr.zi ttin:,c:cm ook in de dacbladen lr,zen, ma. 
vele kranten geven de se zeer belmopt weer. Ook in e,'lll vori· 
r:,e vo:cc;aderinc; is d:i.t lJ'llnt al eens ter s:pral:e gebro.cht, 
uaa.rbij s~jr. erop c;e'.<ezen heeft, dat juist die Kanerversla· 
gen in hot ueeKblad een duidelijk beeld ~even van uat er 
in de, Lan,er behctncleld '.1ordt 1 hetgeen. ook voor de pro;_Jat:;e.n
da der Partij van zeer veel belanc; is. 

In. antwoord op de door de heer Smedos cestelde vraac; 
zo:::,t de -voorzi tto1~, dä.t aEDl do radiozeD.dtij c1-l07ostio on
zerztj6s alles is [>J~J.D..a:n. ;,·,~at r..·1ocolijk -rras. In de IC3.raer 
lïO:t'dt l.cij ·,~L~e vuo:dcouenc>.o c;el::oco:n.heid op t;elijke rechten 
voor alla politieke partijen ~an~odroncon en de he3r 
Dettneijor heeft dostijds GO:n.tact hierover o}c;enomen met 
do Iladioraa.,i. Ja.:cenlanc r:ord t E.:r dus al aan e;eweri-;:-1~, dD.t 
de v.v.:a. zendtj.jJ ~/,al verlcrijc.;on; neer ka.11. er niet eedaan 
wordeïJ • .S:J'-'• e.cht het; '\Tc]r·,•ijt van de heer Smecles dan oo~: 
beslist cncesrond. 

',/at het V8r;;od: Vfl.n de hoor Ce.dée betreft kan do Voo-:"
zittGr l!~Cc~odeloJl, ciD."'G ool\: l1.et !.Ioofdb('H-JtUtlr cle eenzijdige 
s ar-:1Sllr~ te 11 iJJ ~~ v a}l 0 e CoL1rtJ.i ~:;si e voor Cu.l tllrele Za}(CJ.l J''~ ee û s 
vras o_:~~CVE.Üle:,'J., :;-;odo.t het :1oofdbe~;tuur cle héJer Dr. ~~. van 
Dijk to Gronincan raeds heeft uit~onodicd in de CODRi3sie 
zittJ..r1~ to jléJ~:-'t::::r.t. 

·Jn,t de heen· Cad~o opnerkt over Groninc;en a.ls cu.:Ltu
r.eel cc!l·crc~m in :C1et iJoorC.en dc.'s lands hoeft spr. t s voJ.liJ
di:::;e instor:n:Ln,s. Eij hooft hioraan nooit getïiij feld en 
altijd e:;cwotan, dat Gronincen een ster~ liberaal-cultureel 
centru~n j_s ::;ec.-Jocst on no:_: is. I:et Iloofdbestuur voelde ziel-::. 
dall. oo~: vel e:clic~s:-~LlB be::.c~''J.Gl.-.d, dat hot Hoorden in è.e be
doelde CO'l!l:Î.ss:~(" niet vortcscnl'::oordic;d vras en ook i:::1 de 
too;:or:Jnt zt:~l r:wt deze ;·:ens ton aanzien van noc:; in te stel
leE co:.T!i0>~3ies :c•a::enin:::~ './Orden e:;ohouden. Spr. moet ec:-:ter 
vrel o::_.•r'erl:e~;_, dD.t .wanneer partijleden uit het ho;:;e ::Joor
den. tot connissics Yio:cä.en uitt:onodic;d., dit bij hen vaalc O:!_J 

bezwaren stuit in verband met de grote afstand en de tijd, 
die daardoor in beslus wordt genomen. 

De Ojlnerlcinc;en v::m de heer Dij lcsan hebben naar het 
gevoel ven de Voorzitter moer betrolckine; op het beleid van 
de Kamerfracties dan op dat van het Hoofdbestuur. Spr. 
wil er de heer Dijkman echter ·Hel op vrij zen, dat een r:üli
taire co!:u:lissie zich op een geheel ander terrein zou bei-re
gen dan een c1üturele of andere COY:lnissie. "iiarmeer een mi
li tairo co::cnissie zou v.'orclen inc;esteld, dan moeten daarin 
zitti~~ hebben een aantal militairen in actieve dienst. 
Ieder ocentlik verandert er iets in de wereld en dit is 
vooral op de nilitaire sector van toepassin~. Geen militair 
in actieve dienst zou echter lid van een dergelijke co~~is
sie ~;:m1:l,:m ::ijn, ora~1at dit tot :;rote moeilij~c}:eden aar..l3i
di~s zou sevcn. 3r :aan in de ~ilitaire sector zeer V0r
trou~elijko zake~ a~, waarover naar buiten niets b~:end 
mag worden. ~~n be~eegt zich wat de nilitaire 3~:en b2troft 
in een sf 0e1' v 8.Il :.:;rot e vertrou'.·: el ij :~:J.eil. S:'r. he<':!ft do· 
overttii:;in:;, dat de leden der ~amerfractios, die ~ich met 
deze !-:aterie be~:i::; houdr"1:, zeer ze::e:.: de -.re:.:;en ~ce~UL'n, è:i . .., 
door hen voor het verk:::ijcen V?.n inliclitL1C8il be·;;a:n.d:::J..J 
moeten Y:o:cclcm; instellin:.; von een s~'·3Ciale co,;missi-:) voor 
de~e o.an,sels::.;onheden moet .:::c:·lter boslist ont:c::cd9n ·.ro:c-::~~:1., 
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ondat l-üer:·1ede c;een re sul taa t kan wordl;n bereikt. 

Over~~csaan \'TOrdt tot l?_11nt__;t2_~.e.n_de .J~enda: de 
Rm1dv:::·:-~ac;. 

Je ;J>~r J1E.:.:r. U .A, van Lidth de Jeucle (Tiel) brenc;~ 
de r;o:~i-G:l.·::; ïJt·.~.l ~:s ~_l:-::ine afd~<LiLlL~en der Pal"'tij in. C~>3 J.clei-
1'18 .. -f·:.;r-c:_:-,lterl tsr s·:n."',l.~=c~~ ~Je~~~ afdclil1Cc=;n- zo zeet l1ij
J.:i.j?tr.?:l i~:l V•3l'] :>3V;llcn een. •:oeilijk l)estaan. :i?o:~~i:>.~~sn toJ' 
act:ive,~in:_; ei"< c.'~ t·ln·sül:~~~~ vc:,ll het ledental falen •. S~;Y:. 
vrw.,;'c ::·~_,;}1 r:.:~ o:Z nc,_; \J<:è1 valleen vol:;:s[J::trtij l<:an uo:r.~rlen 

~~c ~J _::.·I) (j ::~-:~r~., r1u '!Gr.f_; c~~:.:1.lleilcl e 0 r:-;vo l~·:irlt=C ~:J:'O c~J én zo '.!'··:; i:ni 3 
1'"'(-~-:.: :· :~:·_~_:; ~"r,_;~tcl1·..:~·.!.o ./l-18 fJ~J~-'"~:-~~-~~~-~:~1 VD.ll de best~L.J.B.lld!J -:o~~ilij_::
]1(~'·:1 y·· }_~::tn lil.(:;J1 ir.t cL s ,:.:~ 2J~ ::_i to p lo..a ts :1.et 2:e br eJ.c aan act; i v i
t·3it v.'J)1 de b~~.::tL::·~:::ll :~:c~.:::· __ .::.:rJ., -~Hl ver~-=.cr o.ao 

~:..-,) ?:::'c ~J.::tr:::::~kclijl: l~crin~: """~1ntal intoJ.lectuc~lcm of tcrJer
Oi:t·.,rj_>l::=:l·=~-~~~~- C;~:l J·.!.d·t b:!.j ~-:c;n_ 'lOc:.--~·:oJ:lende tel:o~ct of ·volle
G.:i.:.~ L~~:;;J~_ ... -~~-: nJLl )Ol~i.t~~-~-.-.~.-:-.-2 1J,·~1.:.;:r:.~;stl3llin.::;, ~~-oevrel ju~st de
S(~ eatc:.__:UI1 i·...; vo(J:c d·~~ 'J."'lo."Jo (j,JJ:l belarl::.:J.."'ijh: stewL1e:.1t:~l op
lev8::.1t; 

je) b_(;t fr::it, cl~3.t 2.-:.oe·::·Gl de ciddo:2.1Stand een Oolal~!:?:ij}:~e 
sta~J.r(:~:d.lo . .:<r ~J<)or de 7a.rtij is, n:e11. j_n de }cleine ~!l:J.e..ts0n 
[:;een ~::Le:Ul" duri't t·J oo:~::;~mc:n. uit vr-::es :'üerdoor :<Lc.'}:lten 
t c v or }_is ~3 ·:cL o -~-~i c :r.:lo oJ~ l :!. j d t v·oor.:--:.1 t.Let o~JI' i cl:. t Gt_ v a:n 
:;-)l.a._.:..t~Jel:L:j~_ce r:~i·:~;d;3Jl~>te.~1-'.J.sco::·~r:-~j_ssico sc~.l.ipbreu}:. Over l1et 
al::;s ee'1 kont r:;c:..!. in c~e ':l:Ji:cw plaatsen niot zo gau·;~ voor 
zijn poli tie~:..e ove:r.·tuisinc; uit; 

4o) het feit, dat het nensenroservoir, uaaruit men GB
sct~:~.-~te beotuurdors 1-:[iD. .J)Utter~, zeer klein is. 

1fil men het aantal liberale kiezers op de duur op 
lltd1 ':-.ouden en clu~ ver0roton, dan r:wet het aantal leden 
ïlorden o~);::ovoenl. Dit is echter zeer moeilijk. De besturen 
ntaan vaak mac~tcloos. 5et areaniseren van lezinGen, lede~ 
vrerf?.ct ie[; e.d., het gedUl'9nde en1:<>le maanden vorspreiden 
van het \We~: blad on::":. er verneedelijk sympathiserenden, c1 i t 
alles levert vaa'.: Heinis resultaat op. Ü<lk het Politiek 
Cabaret lJ.eeft niet d5.e bolant_:;stellinG kunnen oyme'·:J:on, dis 
het verdiende. 

Spr. noemt de:oe La~lC: van zaken verontrustend. De uit
slaG der verkiezin8en in 1956 moge voor de grote en de 
meeDte r:liddelgrote [:;emeenten bevredigend zijn geneest, 
voor vele kleinere en kleine gemeenten en voor het platte
land vras dit beslist niGt het geval. In een groot aantal 
kle:i.ne e;et:eenten was een achterui tgane van het aantal 
V. V. :0. -sterJnen te constat ere,-,. Het is daarom nodic; een 
midclol te vinden om verdere achteruitgang in ieder geval 
te voo:r.'~:onen. Eierbij hebbon de afdelingsbestutten de hulp 
van het =-ioofdbestuur ïlOo.li.::;. Z5.j missen de nodige tijd en 
lJOlitie::e geschoold!1eid or:: door h·at lozeen va..D. persoon
lij~e contacten aanharreers te winnen, ook al zijn zij 
overi~ens voldoende bereid zich noeite voor deze zaak te 
getroosten. Spr. acht het zoor nodig, dat in de km~ende 
j arell zeer veel aandacht aan d.e kleine .afdelinc;en nordt 
beste,~c1, :noe noeilij\: cli t ook voor de toch al zo z•:ïaar 
belaste p2.d;ij leidin~~ ZD.l zijr.. Spl'. \ïil in dit verba...11d 
de ae.ndacht vestigen op het l:.oudon van spreekbeurten door 
de leden der Kanerfracties. Hij hGeft er volledie besrip 
voor, dat het reeds zo zrraar belaste werkprogram der 
Kamerleden en S};;eciaal dat van de heer Oud, het voor hen 
zeer r,weilijk maak~ aan alle \·:onsen der verschillende · 
afdelinc;en tegeaoet te komen; :!:lij b.oopt echter dat ook 
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hieraan in de toekonst door het Hoofdbestuur aandacht zal 
worden besteed. 

De heer T:r. E. van Riel ( 's-G:':'avenhage}, als onder
voorzitter der Partij ant~oordend, is het op verschillende 
I~lll.Lt8.n ~;:el rnr:;t clo \TO~i(~;o sr)!~Gker eellS; op een enlcel detail
punt !~weft hij ec::.ter een andDr inzicht. In de eerste plaat2 
wil de ~eer Van Riel erop nijzen, dat de naam onzer Partij 
aancao :ft, dat ':rij een vol1:::s)art ij zijn. Inderdaad duidt :c,et 
beh<'..old·~ ste•tnc:ntal vu~l. 5()J.'Y'O er 011, dat dit de juiste 
naru1 voor onzo Partij is. De D~~in~, dat in een aant~l afde
lLct~en de 13teun voornauel:Lj~:: rc:oet ko:.1en van de intellectu
elnn, is JlJ.1.0.r ~i;jn oordr)ol oen begrip, dat volkomen uit de 
tij cl i:3; :~lOl :i. U.•?ke belD.n~;stc3ll:Ï.ES ]~rij c;t rrten evenQ;OCd uit 
de prRktijk vaa het laven. Uitsluitend intellectuelen in 
8Gn. l)F1.J:t5_j to }J_(j~-;;)3J.1 iS j'lirJt V 1~~::ste.ndig coble]Z:Gllj dit c:eeft 
ds t:3,:~>=.:::tlS tai:·J.sr:J s-::;;1 r:nl>811 in :..~·:.:! !lnD.d. Onder o:o.ze J.~it:jzcrs 
1Jcvin,::;n ;-jj_c:l 6.uizendcm ~:. n~_ut-intellectuelton. '.lij rcooten 
on~~~o tJO.rlheJlC ~ji on te "'lOr~::ri j c:c:n 011dcr cJ.lle groer)Gn c~Gr bc
volkinc en dit moet ook in de afdelinsen tot uiting ~onen. 
i·iG·~ i~ Vé.D1 [:l'~OOt bsl.:t~lG c~te r1e:asc:t1 in hur1 eic,en or:tQ:G"'"Viil(-:; te 
be.r1ac~.8:L1 s:·l, G':3ll r.1i·~ic:e:·!Sté:tnü~;r door ee::1 collega-midde:nsta.llde~~, 
een lnn,:H:otecr ei. oor j er;~and uit landbou-vv:c~i!t[;en. Eier 1:'-e:t 
naa.r lopr. 's nanin:.:.: hut probloem van de besturen der l~leine 
afd,slin::-;en; ;le ::.>a'··:onstullin.:~ à.e:e besturen moet met Z01'G 
'tlo:::den be:cio:1 .• '.iannr::c::r ui tslui tcmd intellectuelen in c~e be
sturen bEnoer·d \lordsn, clan is h:~t gevolg, dat oen rüéiden
st8.ndo.:~· zj.ch d&arin niet thuis voelt. Eon belan,z;:cijk ele
ment li~t in do plaatsolijke psychologische sfeer. 

·.rat het opvoore:cl van het ledental der Partij betreft 
is s~r. het mat de huor Van Lidth de Jeuds eens. Het is on
den\:b:ar, . ö.a t hot ü~cl~ntal v~::·ho~,gà. zou "::orden zonder cl.':t 
nen z~ch d~:;.arvoor :GoeJ.te c;ee±·t;. niertoe l.S een Propae;anQa
coomissie in c~o llartij ine;esteld; speciale deslmndigen die-

. nen de adspirantlc;;den te benador""n, op huisbezoek tc3 gaan. 
De hoer Van Riel is hot ermede eens, dat dit een onprettig 
~srk i~, dat geen seld, maar wel veel tijd en moeite vraagt. 
~ie echter iets over hooft voor de liberale zaak, zal hier 
zeker niet tegenop ~ien en zich door een tegenvaller niet 
uit het veld latc::n slaan, doch vastberaden voorte;aan. 

Dat de financi5le omstandiGheden der afdelingen vaak 
moeilijk zijn c;elit .nj_et alleen voor Tiel. De penningr.I,3es
ter heeft zo juist zijn zor~en uiteengezet en de heer Van 
Riel tnij felt er geen oc;enblik aan, dat ook Tiel hae.r r:toei
lij 1<-..heden heeft. Zo1üs het h8t :;-;:oofd1Jestuur is e;elu.}ct met 
mede·;rorl:ins van de horen 3lon en J!'ockema .. i:..ndreae een groot 
boelrag voor de verkiezincscanl;at;;ne bij een te brengen, zo 
moet het voor de afdeling Tiel ~ogelijk zijn om uit de 
.. ~ing harer loden een bedras bijeen te brengen, dat past 
voor Tiel. ~on zal dit noetsn trachten te vinden door een 
ande:::e c::.uotmwerdeling, niet alles zal uit de bovenste laag 
moeten ~;:onen. 

Uat de Sllredcbeu:cten der K.s.merleden betreft en speci
aal die van de heer Oud meent s~r., dat het inderdaad van 
groot bols.:::1,s zou z~Jn, irwlen de heer Oud overal sou konen 
s~;;~c~cc~:.. Dit is ac~1ter r3en onnoc:~elij~~;l.eid. Het is voor 
ee::1 .i~'.'l.i".Gl'lid ::üet ,_:c.gelij~~ in meer dan 15 plaatse:::1 een 
spreekbeurt te vervullen en hierin ligt dus de moeilijkheid 
voor het Hoofdbestuur en voor ieder, die net de ui tvo-:::·inc 
hiervan belast is. 3r moet overr.o;;en \VOrden, 1:aar het hot 
meest ef~icient is, dat de heer Oud komt spreken. Biervoor 
\fo:-à on '.:le:!}aalde maatstaven aanc2legd en degenen, die de · 
heen• Oud niet kunnen horen zijn naLmrlij k teleui•gesteld, 
maar r.1en noet kLum0n begrij pen, dat er heel goede motleven 
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voor kunnen zijn, dat de h2er Oud in een andere hoek 
van het land ge.e.t sprel~en. Ook de a..11.dero leden vc.n de 
Kanerfracties zijn in staat de liberale beginselen te ver
l:ondi~Zen, er ]>;:or:J.ell hierva::l verslagen in de bladen, die 
door ~alen nordcm gelezen •. Daarom is het [jood, dat oo:~ an
deren dan de heer Oud zich bereid verklaren een spreek
beurt te ~.oude:.l. 

Tonslotte ~ijst do hoer Van Riel noc op deze b~jzon
der P'C'<'] :>a.c::dr.> avond net ow'·,·ovcer 800 militanten in ·;sn 
za..al ""',;~l:;;".j'.·d'.- Ool~ cUt is het lïer1<:: van de afdelLtgen en 
hic;·onc~er r~~:;;mt hij ook do afdelint; 'I'iel. Spocialr_) i:-'.8.::.1.

dacht vra~ct sp~. voor ~e Ccnt~ale Jordrecht; deze hseft 
i~;ts cc-;d2.8}1. y:at ~~l~le~~ c,r3V~cr.:..r.i.cd 1.:-as. I-Iier is sprake va.n een 
activi~~it, cie uit ~e P~rtij zelf voortkomt. Het zou 
'"Oé~u cC:iJ'n, ''!en::-1eer ool: anr3ero üfdeli:t.lGen dit voor'oSJelG. 0 . . 

zoudon navolsen en de ~artij en het Hoofdbestuur me0r 
zow.h.:::r1 ste1;.n.C;n. S·pr. vraact dc:l h2er Van Liàth de Joude 
hierover c;Ems n2. -~er; :lc::ü::un; hij is ervan overtuigd, Jat 
nwn in vele l:l0iru; afJelL1.:_;en cl.er :Partij bereid is zich 
voor de liberale ~ao~ in te zetten en ervoor te vochten. 

De "b.3er Jrs. I1oi ... o i:ortl~c~~ls, voorzitter van de I,a:r~r)e-
.lij~c ~id:1enstandsco~Missie der Partij meent, dat het 
maar gelu'~ig is, dat het niet overal is zoals in Tiel, , 
Hant arHlers Y:as lwt noot t celn~:t de zaal van Huize Uaas zo 
vol t'e l:J~j.jLen 2.J.s zij nu is. Spr. is van meninc;, dat de 
aanpa~: der l'roble!~ten een croot verschil kan maken. 

Naar a.:::.rtleiclin;:; va11 hete;een de heer V:::tn Liclth de Jeude 
opner::t ovc:r cîe rüdclonstand in de kleine afdelin_c:,en, wil de 
beer Kort!1als de aandacht voc:t:i.gen op de Landelij~e r.:iddeD.
standscoFlnissio der Pn:e·c:Lj. ]):-; bela::1c;on vnn de middenstnnd 
zo zegt hij -worden altijd gezien in het kader van het 
al(!;er~con belc:.:ng, F•aar juist :i.n deze tijd, nu de s··;cialis
tcn eGn zo 1~::.·ac:C.t:Lce lJOSi tie in het ICnbinet imtenen, de 
A. :a .• -n:1.::Jis ters v D.n :.::conor,l.i sche Zalcon en Verl,:eer en ·.;atel"
ste~t ~n de ~~H.U.:~in~st~r zo ve~nig togenspelen,_juist 
nu lB net noc1g ne~ nnuru~ op de oelangen van de m1dden
ste.nö. te \lijzen. Incler~ae.d zijn er, zoals de }J.eer 'lfr.~n Lidt~' 

de ,Jcu:i.e betooc;t, ~1L:o~atselij~~e niddenstandscor:nr.issies "'1.odi;: 
1,1ijl·Sl1 ~1e he2r :1.Lltgc~~3 1-1coft de O}Jricll.tinc, "~lan deze cort
mis3ieo voorgestaan; dit strev3n werd overgenomen door de 
heer JettDaijor, die de heer Rutcers als voorzitter van de 
IJoJl.d G 1 ij ~ce l· ~i drJ_;:;JuJ ta11d s c Ol:lrli ss ie opvo le~d e er1 11u \',r ece118 

ge3ond~eidsredenen de~e taak heoft moeten overdrngen. Spr. 
r~il hiel' do ~-.ee~· ::Jet~r._;eij 8r, n?t:; eens hartelijl~ d~·J?-ken._:oor 
het vele rreö.0 .'::, a at hlJ te.:. uoLoeve van de Lo.naellJ :C::e ;..ldden 
sto.1lC'~.scor.:r.ltssie heeft ver:·icht. :Je ~"leer ::ortl1als l1ee:'t er 
in vergaderi~gen al coer op c;e~eze~, dat de Partij als het 
w&re ~s3ta~t uit oen C3~C2nsc~a? van 2ensen, uaaro] sen 
l:o_n. bo'.J.'.:cn on st::;ë:.nsn. :.::;E:,n VEJ.n :loze sensen is ool: c'.e !.1eer 
...... ..L.' •• 

:Je v""GJi\GlJ 9r. 

Spr. doet voorts modadolinc; van eon deze middag cehou
de:r.t cn?:tactvert;a_\_:erirl2~ ve!:.. de J.Je.nàelijke r.:idde!lsto.r!.dsco~~r::ic 
sie en en.':ole :plaet~;elij;.:<::> conn:ï.ssieE: uit het 1Toord.~-n en 
Co:Jtèm d::;s l.:::.:1à.s, 'lel:-:e c.:3or dö.'uk be:3ocht 1.'rer.:l. :~ij r·i2. de 
aîdelj.::~~:G:l !l0i;E111.::.ls C1.è.'int_:C~à. O}!WCic~C811 O:::Ol dit [;Bbiecl grotere 
activiteit te ontplooien on zodoende de niddenstand te 
steunen, ·,·;a2r'oij è.e Landolij~:e i.1iddenstendscor:!l:üssie e;aarne 
alle ve:rlc.Ec;de hulp zal verlenen. Ook met hAt oo,:; OJ:' de ko
me~1de :.::8necrctere.adsver:de::in;:;en ligt hier een belan;::;J.'ijk 
stuk }!l'OIJaganda. 



~- 11 -

Do ~Ieer ~T.H. Goer:1an Bor.::;e8iU:3 (:=~reu'<cüen) vraae;t 7 
1:raar-

0~1 rlfl Partij o_p een verc;adorin:::; van het J:!ederlancls Gos:;orek
ceHtru~"". va:.<1 <:n1_-;:ele mae.rHl.r::m colocèen :niet ·.ve_s vertegen·.:oordigè_ 
Liet hier niet een ta~: voor de v.v.~. o~ een liberaal ge
luid to doe~n_ horen? 

De Voorzitter antuoordt 1 det de uitnodicingen tat het 
bij· .. ro-!_1Gn. v·L-.2l de ver,:::aclo:!..,Îl1G8l1. "~.ra.Il dit cell ... trun steeds tot in.
di v_idtJ.elr.~ ~;erso11en 011 ~:.liet t at de on.d·3rs cJ.1eià on.e rol i -~i ~~::e 
pa:!:ti~j ~-';ll ~-~:i_jl1 ~aricli.to v·oor :J_e bcdoslde ·ver2:acJ.e:ci:1C Yl.S..I'8:1 

i~:J.(l(:".:rda."·-,_1 l·::~c;'~l.l tle~c 2~Jrt:ij 1J..:i.t:~~·.-:_loè.ic;G or1 clezo hebbe:~1. oo}: 
ao.:.-1 -:!r;; v .: .. ; l'"' ~Lt~l u::·i~l._.. d :J:; l38IlO:~l81l. 

~ia~~ caor aan de ordo zij~de sluit de Voorzitter dit 
ë>~cl :~~:1 t(J "~.TE.\~·1 (Jo vc:rze~dol~ij-l~=b De uaj.J.r~rc~~iE~:c:n. blijve21 i~ü l-_~,~li:~e 

~~8 .. :'.:~:, ~.:t}.l.r :1u:1 cloo:., do Etfc.lclin~ G·r011tnc;or1 8Gl1 [;GZ~~.Ili[.~e eVOll( 

.. vi orJ. t ac.n.:_~ e: IJ o d c:n. 

De Vo0~~itt~r hero~ont 09 ZatarJaB 6 April on lD uur 
v.I.~o dr..:: "'~J,:~:...~.::~D.Jori:-~ (;-lt_ stelt D .. r:_ll.. de orde ~-~~t~-~_) __ ver~i~-

(~~~";~~: J!:;~j: ~r~,~~~~ ::~l':~~{~:~~1~~~11d_:e-~~,3~~:~ {;7e~~ ~~:s v~~~s ~~:~~~n 
~Jr~J_t~--~r to LcJ~~ll".L'lrde:·l 8}1 Jo~·-~.'l • .t"-:_o va.~~·j_ Jijl;: te ... L._r-:·~ers:Zoo~t • 

• 1Je !.1er:jJl Ir. B.C. va11 ~-Jalen ·.le~lter en tT.~- .• F._/;... -(,_TaD. Dij~:: 
zijn. doOI' (}e a~~-eli~·J.SGll 1:_-;-.(~-rc:;,v:?.:llla~o e11 · .. ~iol·i~~::.Ger~_leer carlcJ.i. 
o.e.D.t t.;e~;told • 

.iiDJ"l~~ozi8Jl te~;~:!lca::ldidD.tc~r.:. o~1t1Jro3.:en Y/ordel1 beide Co.ll
diö.oten ovcce:;nkon::c:ti:::; :u·t. t:;~ v.'~-D. J:to'c EuisJlOUclel:ï:jl<:: l'ts:;le
r.tent ~.: o::~c~.e~!7 s te~~~r1i~12; l'1erbE;~'lO~!'ld. 

Jo Voorzitt0r toont zich ve~~eucd over deze ho~~enoe
rnin~ ne~rv~1 nQn de herun Van Dalèn ~alter en Van Jijk, die 
beidsn afwezic zijn 7 cc~rift0lijk mededeling zal vordon ge
'daal'l. 

!2!-!llt_"l~~~l". c~ e -~:;l_=l:::l._~icU: Benoeninc; van vier l2d.en 
Vét.Jl l'lot iioofG.~~ostullr. 

De Voorzitter maakt de sawmstellinc; van het sten8ureau 
bekenö., t.0. do hc~en~ 

T.v.cl. Borg .:.t~n 
J. l:. Fredri~:ze 
T .- ·- C' "! 
1.~.1J. ~.JC1.1.eer 

Ir. J... Voet 

3oskoo:;_) 
Arnhen 
Heel!l.stede 
Groningen 

die onder leidi:::J.t; van de heer Voet de stemmen zullen tellen. 

Hierna geeft de Voorzitter het woord aan de verschil
lenle s~;re:\:e:c-s teneinde de gestc:lde eaudiJaten aan te beve
len. 

Je heer J. dm1 IL::trtoc; (Arhü) beveelt de heer ·:r.:-I. Jas 
te ~Jubbulda:J in c:i.e aandac}J.t dor vergadering aan. I.:en heeft 
in de couraj1 ten - e_lc:ius spr. - de laatste t:ï.j d veel over Je 
lar.dbou·.-r en de li:UJ.é.~.bourrrJroolP.non l:unnen lezen. De~e 3taan 
L1 :1et niddol~mnt cl,:;:r bolan::_;stolline:;. :Ue :i?artij heeft ean 
La:c~:~~)OU'::con.c:;r.o:;él te ·.roudschoten t;oorso.niseerd en ook :ü·8:!:'voor 
bcston:l veel int,3resso. Ee~ is ~>'.J2r verheu~end to co;1st.:::.te
l"Jl::., ci.at c:e lél.~tdbou':r ni,3t la'lt;or ·.1ordt ac:;_terc:;estelü, m:ê.::.r 
dat er e::c:. ::tr2VSll bestae.t ueze 02_) reil te hou;';.eE. S~;r. 
me':;''- t ec'··_ter 7 dat het l2ndbouwoler1ent in het i-:oof,lbos tuur_ 
niet ster~;: vcrte::::.on'Joordi::;él is, :i.n verband Yiaarr,Jede ~üj àe 
vel"saüerinc op-,;e;ct cie candida_tuur van de heer Jas te :::te1me~c.. 

De heer J. K. Fredrikze {Arnhem) vest is--i. de a~'rl.dacht 
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op de heer IIr 3. Willin~:e Gratana te ·;rapenveld, van VIio ver
wacht mac; v!orden, dat htj als lid van het Hoofdbestuur veel 
voor de J:artij ~~al kun:nen doen. S)r. noemt als benijs hier
Val1. het voorl!1Eolic;e .Stucliecontrun te npe, dat voor een belang
rijk deel het '.I·.:;rl~ van do hoC!r ·.iillinc;e Gratama is geVIoost. 
Bet opzetten ';'1 j_n sta.nd houden van een dergelijk studiecen
tru~ verc;t eon bepaalde instollin~, een zich geven voor de 
V. V. IJ., nao.s t bec;ril~ voor en j_nzicht in do bestcJ.ande moc;o
lij}cl:.':'dc:n. :::.Ji t nu :::ijn oic;enscha~)Qen, waarover een hoofc1bo
stu'.:rs1id r::o,~t boschi':ken. Oo~c h·Jeft de heer '.iilline;e C-rata
r~la ijl 1-.'.e~ e.i'0t)lop8n soizoen vele fortuno..vor1der.t ~eore;aniG8Grd, 
ZOllCI.::;r hio":~):i.j c)Oll beroep OIJ de kas van de llelmine;r'lee:.;tGr .te 
dü•311 •. JS heer :?redC'ikz<3 vraact bij de steuminc; aa.11.da.c~1t ·voor 
de:~e; cancüc"w.e.t. 

·~ 1 . . "'. ,.. 1 ' ( I " h ) b 1 + ' > • .LJe _l8er ~,-r. 1 ::~. ;:>o.!c(:8r s-~....-raven ae;e e,!ee __ v o.e car.tül-
da tv1~~r v r::J.l do }-u:j c:~r =-~~:--. iJ. J. v ~r1 G·ils e éte..n o itls· l_)roe uretlr-ge
w?r1'.2.1 V'~·'' lwt Go:c•Jc>t,c;ho:f besclü~-::t de heer Van Gilse over 
e·.3n brede gezic~_,tsle:.'i:lc. Spr. 2.c:•:.t het zeer belangrijk voor 
de f'artij, ir1cl.iGJl c!.e ~'"!.·38:7 Van Gilsc U2el va11 lJ.et I-1oofdbestuul~ 
zou ui tr:'.o.~:e:·l., ze~icn !wt nuttic;e ':ierk dat deze z.ou kunnen 
ver·richtr.m. 

De heer/,. lJoo:cd (l:Gter~molcle) 1JcVG'3lt nancns de é:fde
l~ng ~elde ~e hAcr Dr. P.J. van Leeunen te Eelde ten z~'3rste 
in öe aandacht van d0 vere:;e.derin_:-_; aan. liij acht de hesr Van 
Leouv;en, die thoolooe:-; iJ, ecm waardic; opvolc;er 7311. Prof. Lin
deboo~l. · 

De heer U.J. Schoor (Heemstede) vestigt de aandacht op 
de he:3r ,T.G. Curvor te ~~ecr:c;tcde. De heer Gorver is voor?,it
ter vc.n de afdelin:~ HocFlstcd.:;, hoofdinspecteur-direc-teur va_n 
de J,_rbeiclsvoorzionin~; in l'Joordlè.olland en bol\:leedt verschil
lende fcmcties in het O.[)f.m.bare leven. De heer Scheer hoo:0t, 
~at dit oen stimulans zal zijn voor de verschillende afdelin
ë;en on hun sto(J. Olî ö.eze candidaat uit te brer..cen. :Je heer 
Scheer [:;:"ijgt lliorl)ij nors GV8l'l torug naar hotceen de hoor 
I.:r. Ven l'l.iol ;::;iste:.."en over de; sc.menstollinG den· c.fcl.elingsbe
sturen heeft gezegd, n.l. dut deza met zorg moet wor~en be
zien. Di tzel:Lde zou hij ook van toepassins willen b:.."e:.tc;en op 
de S<~;wnstellinc; vc.n hot ~-Iooi'dbüstuur; ook deze moet r::et ö.e n 
dige zorg \'lorden bezien. De hoer Gorver is hoofdambte11.e.ar 
en deze categorie is in het Hoofdbestuur niet sterk verte
gemioordi.:;c't. L1. de laatste tijd is gebleken, dat onder de 
anbtenaren, Yràaronder altijd een sterke neigine; tot de 
P.v.d.A. bestond, meer ster::c!.1en voor de V. V.D. opgaan. Jit 
moet do :::'artij la .. lTL,J.en o~)v.ane;l:m en hiertoe is het van be-
lang, dat een voo::cap,nstaand hoofdambtenaar deel van het 
Hoofdbestuur uitnaakt. In het licht van het bovenstaande 
vra2ct:;t SIJr. Y.'ar;:te steun voor de canàidatuur-Corver. 

Mejuffrouw T.:r. <T. Eeftine; (Utrecht) doet een ':/Oord van 
aanbeveling horGil voor Ci."')VJ.'ouw I.:r. :;I;. Veeler-SBit te ?u5.s ter 
I-leiè.e. i:ovroun Veder is lid van do Centrale Utrecht, lid van 
de l'rovinciale Staten van Utrecht, lid van de Commissie voor 
Culturele Zaken dGr ?art:Lj, oprichtster van enlcele afclGlin
cen van de Vrouuen in de V.V.D. in de provincie Utrecht. ~ij 
kan c;erel:end norden tot een der jongere krachten in da :i? art ij 
die Ol~ srond van haar helder oor0.eel zeker een plaats in 
het Eoofd~estuur verdient. Goede ceocrafischs spreidins moet 
ook in het Hoofdbestuur tot uiting l<:omen, terwijl 60 door 
het be;dan!:en van mevrouw Steriller-J:'j ad en vrij komende p1aats 
wederOJ:>. cloor een vrouw ::::ou r,weten worden bezet. 

De heer 
.. , 
..:.,. 

.::i. ·.iiJ.lint;;e 
Sned-::;s (Eaarlem) beveelt eveneens de ~eer 
Gratarna met enkele voorden aan. Het is he~ 
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u:i.t herhaalelP bezoe~cen aan !~et Gesprokcentrum te Luo:1toren 
c;ebleken, dat het voor de j_"Jartij van belanc; i3, indien iemanC: 
die over de ei.::;en3clw;rpen van cle heer ïfillinge Gratiuna be
scJ:ükt, deel zou ui t:.'"-':en van het Hoofdbestuur. 

:Je hGcn· B. J. Jruc;teren (Dordrecht) wij st op de kvrali
trd. ten vun de heer ~:r.;;·. J·as. :Uo hoer Jas is lid van het 
Eoofdbest Lw.r van de I:aD.tschallpij voor Land.bouvr, lid van de 
c;er:l<oent'3l';J_arl, ceun ,:~oed B}lJ::'eker en or;_;anisator en een zeer 
enthoè:ts:i.aot lid vo.n dr; l1 artij, op grond van Ylelkc hoec1anig
h•.:dm.t hij clc J.-;.cGr Jas ten soerstG in cle belanc;Btellinc; van 
de vergadorinc aanbeveelt. 

De heer I.:r. ,J.,T. 1~a"l~) (Rotterdar::) vestigt de aandacht o-r: 
Ir. }'o·,~t.Co l-~lcrrr ~c Rotterc..L:t::~, Yin::lrbij hij refereert ac.n de 
V·!ac.r·clerem:.o '.roordcn door û.e Voor;;; i tter en de IJemünc;:~.wester 
EHJ.n het aclro~; vem dt'O h~er ::1or:1 cuui t. Het is ::Cl!' et tic; te 
wetcm, alc1w3 de heer K~n}J - dat de gestelde candidaat een zo 
cnm~tig onthu::l ontvanc:t; in hor.1 zal het Eoofdbestuur een 
bijzonder actief lid rijker worden. 

Do Voor"~tttor msr~ct op, dat door het Hoofdbestuur geen 
be:;}aalde cc:.nóidaat norclt aanbevolen. Hij wij st er ec~1ter 1vel 
op, dat door het aftroden van movrom1 Steroler-Tjaden een 
plaats van e3n vrouw vrij komt. Indien deze niet weer door 
oen vrouw zou wordsn incenomen, zou daardoor het vrm1welijk 
element in het Hoofdbestuur aanzienlijk verzwakt worden. 

D~ heer ~r. J.R. Goddard (Epe) drukt er zijn spijt over 
uit, déi.t hij r;roc,enteel niet bes~hikt over een lijst van de 
samenstellinG van het ~:ooflbestuur, zodat men de verdeling 
ever het c;obJle land kan overzien. Spr. is ervan ovè:ctuigd, 
dat voor het lidmaatschap van hot Hoof~bestuur verschillen
de ~raliteiten vereist worden; eon goede verdoling der ze
tels &ver het c;ehele land is echter ook van croot belang. 
Net het ooz op de oostelijke provincies, in het bijzondor 
de provincie Gelderlu.nd, vraac:t htj de aandacht voor do h8er 
Ur. S. 'ilillin:;e Grat.;,.mr:•., die voornanclijk in het Gelderse, 
in :J.et Hoordon zo':rel o.ls fili-= hot midden en Zuiden, opr:ler
kelijk c;oed werk heeft verricht, en veel voor de belangen 
V8.n de V. V.D. heel't gedaan, ,:u:carvan als voorbeeld genoemd 
kan vrorden heet destijö.:; bijeen breneen op cultureel peil 
van groepen partijledon in het 3tudiecentrum te Epe. Vian

ueer men hGt vier~c van deze candidaat van nabij heeft meego
maalct en hot gu11stic;o rosultaat ervan kent, dan kan men 
niet anders dan zijn candidatuur van harte toej.uichen en 
steunen. 

De vergadering gaat vervolgens over tot schriftelijke 
ste~:,r.üng. 

Over het nu aan de orde zijnde mmt 15 val!,__de Àfiell_da: 
":i3uitengs·aesten en Centrum", vrorclt c.chtereenvolgens een in
leiding ;_;ehouc~en door de heren~ 

C.A. Kar:: me r2.ad 
l~.~.J. Geertsoma 
Hr. H. van Riel 

te Middelburg, 
te ~1arffum en 
te 1 s-Gravenhage, 

welke inleidingen als Bijlage VI, VII en VIII bij ~e notulen 
zijn cevoegd. 

De Voorzitter dankt elk der sprekers na de gehouden in
leidin3 en stelt na beäindiging der inleidingen de g9le~en
heid tot discussie open. 
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Eevrou\'1 ~~.J. ?..ood.zant-Euges (Gasselterboerveen) uit 
haar grote -rrac.rdel"in;; vüor d8 drie inleidLJ.gen. ;Jat de !1eer 
Geertsena gezegd heeft over de toenemende verzuiling op hot 
plattelanct en de mede-aans::_wakelijkheid van de geestelijk
heid is !vJ.ar niet z,eheel duidelijk, zodat zij dit gaa.rne n.a.
der zag toegelicht. 

De nassnge in de redo van de heer Geertsema over de be
Invloed:Ln[~ van de j euc;d heeft haar grote instemming. Men moet 
tracLten do jeugd in gunstige zin te beïnvloeden, maar daarbi 
ont~:1oet men vaak grote moeilj_jkheden, want eie;enlijk zijn wij 
daar::wde een genera.tie te laat. Vele ouders, althans op het 
l)latteland, staan hiertegenover volkomen onverschillig en hun 
invloed op de kinderen is daardoor zeer gering. 

De welvaart van ons volk, waarover de heren Geertsoma en 
Van Riel gesi1roken hebben, acht mevrouv1 Roodzant een prachti;_; 
iets. Doch wanneer die welvaurt niet gepaard gaat met geeste
lijke volksgezondheid, dan is hij funest voor ons volk. 

'lL3.t de toemomende onl\:erhüij::he:i.d betreft wijst spl'. op 
het feit, dat in oorlosstijd w~l grote belangstelling bestond 
~ or c:oestelijke zaken, on dat de kerken toen druk bezocht 

worden. Eet is tr:.mrig, d["t in t j_j den van voorspoed de mens
heid zo vreinig ui U.n:::; t;8eît aan haar de.nkbaarheid en zo '';e:i.
nfg tijd heeft voor ceostelijke zaken. De geestelijke volks
c:ezon<lheicJ. houdt ceen colijko tred met de materiële vooruit
gan[~ • .Spr. vrea(;t de aandacs1t van de ?art ij voor- dit y;ro
blee~:<. 

De Voor~itter leest een telegram voor van de volgende 
inhoud, dat zojuü;t van E.Li. do I:oninc;in r1erd ontvan,c:;en: 

11 Do Konine;in draagt mij op haar vriendelijke dank 
11 over t0 hre"1.gcn voor de e;evoelens van aanhankelijk-
11118ül geuit in Uw telegrar.1 - Roell wnd. part. secre-
11t&.ris11. 

De heer Dr L.P.A. Vink (';{ac:eningen) is het opgevallen, 
dat de heer Va.n Riel in zijn inleidinc; vooral de nadruk heeft 
celeed or) c~e industrialisotic; en de ontwikkeling van d.e in
dustrie, met name de zware metaal- en chemische industrie, 
welke haar e;rondstoffen bui ten on~e grenzen moet bctreldmn. 
Vanzelisrrel:ond zijn deze inüustrieën voor ons le.ncl V[cll 

e;root belanc;. Haar de menin.::; ve.n de -heer Vink moet echter 
de industrie-vestiging op het pletteland nie~ uit het oog 
worden verloren. Hij wijst op Zeeland met betrekking tot 
de vestigine; van landbouw-industrie. Tiaarom wordt daar geen 
stroocartonfahriek opgericht, wat voor de gehele provincie 
van zeer veel beLJng zou zijn? Ook een vlasverwerkingsindus
trie zou hier· op zijn pluats zij:c1. Behalve de landbeunindus
trie vra6.St c\e technische en econonische ui trustine; van het 
plattel.::md. de 2c&nde.cht. Op :C.:.et L::.nclbomvconcres te -~ioudscho
ten is hierov3~ uitvoe~is gesproken; spr. wil er echter 
nor,:::.o.c.ls op 11ijzen, dat de boeren zel:;:' door investeringen 
ervoor noeten zorgen, dat deze uitrusting op peil blijft. 
Hierdoor ;:orc', t :Jo on tnikkelinc:; van het platteland be}Jo.s.lcl, 
niet alleen in hot vesten des lands maar ook elders. 

Tenslotte •:;ijst de heer Vink op de tecJ:miscm ont·:rilC::e
linc van ~et leven ten plattelnnie; er is drincend be~oefte 
aan verbeterin.:.; en aanlee; v::m Y:·e.:=;en en bru..:;c;en, aan herver
kaveling van sronden. De door do boeren opgebrachte balo.s
tincceljen noeten ook het platteland ten coede komen en niet 
uitsluitend dienen tot aanleg van ~ogen en brugeen ten be~ 
hoeve van de steden. 
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De heer s. Ereebaart (Middenmeer) is niet alleen 
voorstander van het verdwijnen van de standplaatsaftrek, 
doch bepleit bovendien het verlenen van een"rimboe-toeslag 11 

aan ambtenaren, onderwijzers enz. ten plattelande. Wel 
heeft men op het platteland, aldus spr., wat lagere huren, 
maar hiertegenover staat dat wanneer men studerende kinderen 
heeft, die elders op school moeten gaan, dit extra kosten 
met zich brengt, hetgeen eveneens vaak het geval is met be
zoek aan doktoren, tandartsen, specialisten e.d. Wil men op 
het pletteland de ambtenaren, onderwijzers en ander personeel 
behouden, dan zal zo spoedig mogelijk in elk geval de stand
plaatsaftrek dienen te verdwijnen. · 

De heer C.A. Kawmeraad (Middelburg) antwoordt de 
sprekers, dat inderdaad pogingen tot vestiging van een stroo
cartonindustrie in Zeeland zijn aangewend. Deze pogingen 
mislukten echter bij gebreke van een financiäle basis. Voorts 
wijst hij er op, dat in Zeeland thans tal van ruJ..lverka-
vel ingen plaats vinden; woningbouw en wegenaa..11.leg hebben 
de volle aandacht. Hierdoor zal het platteland zeker in 
staat zijn zijn positie te verbeteren. · 

De heer hlr W. J. Geertsema, aan het verzoek van mevrouw 
Roodzant-Huges om de mede-.s.ansprakelijkheid van de geestelijk
heid voor de toenemende verzuiling van het platteland nader 
toe te lichten gaarne gevolg gevende, zet uiteen dat toen het 
is.olement van het pla ttele..nd vrerd ve~~broken, er vele predikan~ 
ten uit de stedelijke sfeer kwamen. Dezen waren .in de steden 
aan de verzuiling gewend geraakt, zoals men dit onder de 
gehele 6evolking als een normaal verschijnsel gaat beschouwen, 
waarbij men zich neerlegt. Deze predikanten vonden ten platte
lande een verenigingsleven dat niet uitsluitend op kerkelijke 
basis georiänteerd was; de korken van verschillende richtin
gen en de onkerkelijken van verschillende richtingen werkten 
sar.1en. J;;en aantal dier predikanten meenden deze eenheid te 
moeten verbreken en het verenigingsleven uitsluitend op 
kerkelijke basis te moeten instellen; zij ijverden ook voor 
het oprichten van bijzondere scholen naast de openbare 
scholen. Het zou e;oed zijn wanneer die predikanten zich 
eens afvroegen, of zij met hun ijver voor aparte kerkelljke 
scholen en aparte kerl~elijke verenigingen niet r,Jede schuldig 
zijn aan de voortschrijdende ontbinding van de bestaande 
plattelandsgemeenschappen. 

~at de beïnvloeding van de jeugd betreft, ook spr. meent 
dat hier het kernpunt van de moe:Llijkheden lie;t. De ouderen 
zijn aan de ontvolking van het platteland gewend geraakt, zij 
zijn niet meer te beïnvloeden; doch juist de jeugd moet hier 
geraakt worden. Spr. is het niet met mevrouw Roodzant eens, 
dat wij hiermede een e;eneratie te laat zijn. Het is nooit te 
laat om te trachten de jeugd in het goede spoor te leiden. 
Hierbij heeft men de steun van de ouders nodig, doch vaak 
kan men op dit gebied niet veel invloed verwachten. In een 
gezin, waar de kinderen aan zeer sterke banden worden gelegd, 
geraakt nen vaak tot eèn ander uiterste, wanneer deze banden 
worden verbroken. Zo is het ook met de jeugd op het platte
land e;e,zaan. De industrie heeft haar getrokken met uitzicht 
op hogere lonen en grotere kansen om vooruit te komen. De 
manier om de jeugd te pakken is de zucht naar materiäle 
genietingen af te remmen, grotere opbloei van het verenigings
leven in de hand te werken en de jeugd te activeren zelf 
daaraan deel te nemen. Gen zal steeds meer wegen moeten zoeken 
om de j eucd hierin een kans te t;even. ~-l:oe r.1oeilijk het ook is 
goed kader voor deze jeugdleiding te vinden, toch dient ge
streefd te worden naar het geven van de juiste leiding in dit 
verenigingswerk, teneinde op deze wijze de jeugd terug te · 
voeren naar het platteland en het de liefde hiervoor terug 
te geven. Om dit te bereiken is het nooit te laat, en men mag 
zich zoker niet d~faitistisch tonen. 
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De heer Geertsema is het met de heer Ereebaart 
eens dat het leven ten plattelande in menig opzicht 
duurder is dan in de steden. Studerende kinderen, 
uitgaven voor doktoren- en specialistenbezoek zijn 
extra lasten, die op de ambtenaren e.d. ten platte
lande drukken. Er mag dan ook geen gelegenheid onge
bruH:t voorbij gaan om de Regering erop te wij zen, 
dat de standplaatsaftrek dient te verdwijnen. 

De heer Mr H. van Riel wil allereerst het 
verwijt van de heer Vink rechtzetten, dat hij zich in 
zijn inleiding te veel heeft beperkt tot de industria
lisatie en de ontwikkeling van de zware industrie. 
Hij wijst erop, dat in bet bedrijfsleven de zware in
dustrie aan de lichte industrie vooraf gaat, zodat 
het logisch is om op deze wijze tot de industrie
uitbouw van het land te komen. De heer Vink heeft 
voorts - aldus spr. - enige suggesties gedaan tot 
uitbreiding van de nederlandse landbouwindustrie. 
Ongetwijfeld heeft men hieraan in de verschillende 
delen van ons land ook wel gedacht, want ook de boeren 
verdienen graag geld. Hierbij gaat het er echter niet 
alleen om iets te produceren, maar het geproduceerd~ 
ook te verkopen, en de markt is weinig elastisch. 
In Groningen bijvoorbeeld is een landbouwindustrie 
ontstaan, omdat men daar beschilct.L~n over wegen èn 
over scheepvaartmogelijkheden; hier heeft men te maJ.een 
met· een natuurlijke organische groei. Men moet echter 
insider zijn om te kunnen beoordelen of ergens industrie
vestiging mogelijk is. Men vraagt: waarom geen vlas
industrie in Zeeland? De vlasindustrie is echter al 
sinds eauwen in Beleiä gevestigd, het heeft geen zin 
daarmede te gaan concurreren. Wij moeten ons hoeden 
voor algemeenheden, doch naar concrete punten zoeken. 
Zo is het dan ook bij de industrievestiging. Van belang 
voor deze vestiging is de bevolkingsopbouw; waar de 
bevolking niet snel toeneemt, krijgt men geen industrie
vestiging. Een verder punt is het aanwezig zijn van 
veel woningen, in tegenstelling tot vroeger, toen 
eerst de mensen kwamen en daarna de woningen. Tal van 
mensen uit de grote steden willen wel naar elders gaan 
om te werken en te wonen, maar eerst moeten dan die 
woningen aanwezig zijn. Over het probleem Gerotrum-Platte
land kan men gemakkelijk enkele algemeenheden zeggen, 
men moet echter de details onderzoeken om tot een op
lossing te geraken en deze te vinden is zeer moeilijk. 
Bij overbevolking en op .industrie gerichte bevolking 
moet men massa-industrie brengen. De grote concerns 
houden ook wel rekening daarmede, maar hoeveel kleine 
fabriekjes worden er daarbij niet opgericht door mensen 
die niet over voldoende kapitaal beschikken, die op 
de gemeenschap willen terugvallen en niet weten hoe een 
fabriek te leiden. Men kan een goed zakenman zijn en 
toch niet in staat om een fabriek met 30 - 40 man 
personeel te leiden, te financieren. Het is niet zo
zeer de kunst om iets te fabriceren, maar om goedkoop 
te fabriceren, personeel te behouden en het product 
goed te verkopen. Dit alles is ~eer moeilijk, nog 
afgezien van de zich daarbij voordoende transport
moeilijkheden; hoe komen de benodigde grondstoffen 
naar de industrieplaatsen? Een van de grote voordelen 
van bijvoorbeeld het Ruhrgebied is niet alleen, dat 
er zoveel mensen wonen, maar ook, dat alles wat met de 
industrie verband houdt, zo dicht in de buurt te 
vinden is. Concentratie is onmisbaar en dit houdt de · 
interne transportkosten laag. Zo kan zich in Groningen 
en Drenthe een industrie ontwikkelen, omdat door de 
lage transportkosten industrievestiging wordt be-
vorderd. 

L èn over landbouwproducten 
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Mevrouw Roodzant-Huges antwoordend geeft de 
heer van Riel toe, dat het kerkbezoek na de oorlog 
sterk is afgenomen. Het ligt in de natuur van de 
mens - aldus spr. - dat hij zich, als het hem goed 
gaat, minder om anderen en om geestelijke zaken 
bekommert dan wanneer het hem slecht gaat. Invloed 
hierop verkrijgt men uitsluitend door het geven van 
de juiste leid ing. Cri tiek op deze houding richt zich 
dus niet zozeer op de mensen, die het kerkbezoek ver
waarlozen, dan wel op degenen, die belast zijn met 
deze leiding en hen tot groter kerkbezoek moeten 
brengen. De Heer van Hiel meent, dat hierin verandering 
zou kunnen komen door het vormen van kleine gemeen
schappen op allerlei gebied, waardoor het mogelijk 
moet zijn iets te brengen, dat het leven inhoud geeft 
buiten het materiële. Deze kleine kernen kunnen van 
grote betekenis zijn in de strijd tegen de massaficatie. 
Bijna allemaal - aldus spr. - zijn wij een onderdeel 
van de massa en bijna allemaal hebben wij in ons leven 
een strijd te voeren tegen de afleiding en het gemis 
aan concentratie. Het vraagt bovendien ernstige zelf
critiek, wanneer wij proberen de dingen door denken 
te benaderen. Het probleem van de geestelijke massa
ficatie is een gecompliceerd probleem. Door na te 

"denken over concrete moeilijkheden alvorens zich een 
oordeel te vormen onderscheidt men zich van de massa. 
Het z.elf denken, zelf doen is de enige manier om 
aan een algehele vervlakking te ontkomen. Dit na-
denken en de dingen bezien is de kern van het probleem 
centrum-platteland. ken heeft een zeker onderscheidings
vermogen en goede wil nodig om het pJ.,atteland zijn 
plaats in de samenleving te doen behouden. Hier ligt 
een belangrijke taak voor onze ~artij, zoals het ook . 
onze taak is om alles wat niet noodzakelijk geconcen
treerd behoeft te worden binnen redelijke grenzen 
te spreiden. Goede voorlichting op het platteland is 
noodzakelijk, want ook zij, die buitenaf werken moeten 
daarna weer in de dorpsgemeenschap worden opgevangen. 
Voor het platteland ligt hier een taak zelf te proberen 
een oplossing te vinden, en ook dit ligt in de lijn 
van de liberale gedachte. 

De Voorzitter dankt uit naam van de vergadering 
de sprekers voor de gemaakte opmerkingen en de inleiders 
voor hun nadere toelichting. 

Wij hebben - aldus spr. - drie uitstekende 
inleidingen kunnen beluisteren en het Hoofdbestuur 
kan zich gelukkig prijzen dit probleem in deze verga
dering aan de orde gesteld te hebben. Het probleem is 
benaderd vanuit Zeeland, de Z.W.-hoek van ons land, 
vanuit Groningen, de N.O.-hoek, en vanuit het centrum. 
Het is in deze inleidingen zeker niet tot een oplossing 
gebracht en het moet daarom aan de orde gesteld blijven, 
niet alleen in het grote verband van deze Algemene 
Vergadering, maar ook in de afdelingen. 

Wat het probleem van de massaficatie betreft, 
is de Voorzitter het ermede eens, dat ook hier een taak 
voor de rartij ligt; men moet proberen kleine kernen 
te vormen on hierin de problemen te bespreke~. Hij, 
als liberalen, hebben het nederlandse volk veel te 
vertellen, wij hebben onze vaste beginselen, maar de 
toepassing daarvan moet worden aangepast aan de verandep 
de tijden. Eieraan moeten wij onze kracht en aandacht 
schenken. 
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. Hierna maakt de Voorzitter de uitslag van de 
stemming bekend. . 

Uitgebracht werden 20?6 stemmen, waarvan 12 on
geldig, zodat 2064· geldige stemmen werden uitgebracht, 
en wel volgens onderstaande verdeling: 

:Mr Dr c. Berkhouwer 2 stemmen 
Ir·F.W.C.Blom 220 ., 
J.c. Gorver '+4- 11 

D.W. Dettmeijer 4-60 ft" 

Mevr. G. Doornbos-Oosting 294 " Mr D.J. van Gilse 235 
., 

R. te Gussinklo 6 " W.H. Jas 212 " Mr H.F. van Leeuv:en 14- 11 

Dr P.J. van J~eeu·aen 60 " H. Machielsen 16 11 

Mev:r.·. H.Modderman-Ribbius 6 " Ds J.P. van liiullem 4-3 " Mr E.H. Toxopeus 33 ft 

Mevr. Ïiir E.Veder-Smit 243 11 

Mr s. Willinge Gratama 1?6 11 

De absolute meerderheid bedroeg 259, zodat 
Mevrouyr G. Doornbos-Oosting en de heer D.W. Dettmeijer 
gekozen konden worden verklaard. 

Beiden nemen hun benoeming aan, waarmede de 
Voorzitter hen geluk wenst. 

Reglementair is dus over twee zetels herstemming 
nodig tussen de vier candidaten met het hoogste stemmen
tal, t.w.: 

Mevrouw Mr E. Veder-Smit, 
Mr D.J. van Gilse, 
Ir F.w.c. Blom en 
Vi.H. Jas. 

De Voorzitter maakt de samenstelling van het 
tweede stembureau bekend, t.w.: 

Mevr. Mr N.M.J.Dettmeijer-Labberton 

Mej. Mr A.Nagtglas Boot 
Mej. Joh. H. Springer 

-' s-Graven
hage 

-Groningen 
-Haarlem 

die onder leiding van mevrouw Dettmeijer de uitge
brachte stemmen zullen tellen. 

Nadat de vergadering tot herstemming is over
gegaan, schorst de Voorzitter de bijeenkomst, teneinde 
de aanwezigen in de gelegenheid te stellen de koffiemaal
tijd te gebruiken en het stembureau de uitgebrachte 
stemmen te tellen. 

Om 2 uur n.m. heropent de Voorzitter de ver
gadering en maakt allereerst de uitslag van de her
stemming bekend. 

Uitgebracht werden 1022 stemmen, waarvan geen 
ongeldig. 
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De stemmenverdeling is de volgende: 

Mevrouw l;îr E. Veder-Smi t 
lv'lr D. J. van Gilse 
Ir F.W.C. Blom 
W.H. Jas 

156 stemmen 
255 stemmen 
314 stemmen 
297 stemmen 

zodat de heren Ir F.W.c.· Blom en W.H.Jas als leden van 
het Hoofdbestuur zijn gekozen. Daar beiden afwezig Z1Jn 
zullen zij schriftelijk van hm1 benoeming in kennis 
worden gesteld. 

De Voorzitter wenst de pas benoemde leden geluk en 
dankt de aftredende hoofd bestuursleden, lv:evrouw c. Steroler
Tjadan en de Heren Prof. Dr J. Lindeboom en G. Ritmeester, 
voor de werlczaamheden gedurende vele jaren in het 
Hoofdbestuur verricht. 

Daarna stelt de Voorzitter aan de orde punt 16 van 
de A& end a: Bespreking van het beleid der .t~amerfracties. 

De Voorzitter doet mededeling van een binnenge
komen vraag van de afdeling Neede, welke op dit moment 
niet vert.egenvroordigd is, van de volgende inhoud: 

1. Enquête_Be~erin~sbeleid oorlogs- en na-oorlogsjaren: 
Heeft onze 'l'wcede Kamerfractie haar instemming betuigd 
met het afsluiten van dit onderzoek per medio 1945? En zo 
ja, waarom? Is men van mening, dat verder onderzoek 
onnodig is, b.v. ten aanzien van de periode-Schermerhorn 
en ten aanzien van het Indië-beleid? 

2. Huren. Waarom is do houding van de Tweede Kamer
fractie anders t.a.v. de huurverhoging en -blokkering dan. 
die van de Eerste Kamerfractie? Zou een krachtig geluid, 
ook in de Tweede Kamer, niet juist zijn geweest? 

Ten aanzien van punt 1 zal de heer Drs H.A.Korthals, 
die deel heeft uitgemaakt van de ~arlementaire Enquête
commissie, de afdeling Neede antwoorden. 

Wat punt 2 betreft antwoordt de Voorzitter, dat 
wanneer de wetsontwerpen aan de orde komen zeer zeker een 
krachtig liberaal geluid vernomen zal worden. 

Van de afdeling Bloemendaal werd de volgende vraag 
ontvangen: Is het mogelijk, dat op de jaarlijkse Alge
mene Vergadering van de Partij bij de bespreking van 
het beleid der Kamerfracties niet alleen een terugblik wor.cit 
gegeven, maar ook een uiteenzetting van de richtlijnen 
voor dit beleid in de toekomst? 

De Voorzitter geeft hierna het woord aan de heer 
Ds J.H. Ritzema Bos (Doetinchem). 

De Heer Ritzema Bos wijst op de tragiek van hen, 
die nu reeds zes jaren in de rimboe vechten voor de ver
wezenlijking van een recht, dat hun werd toegezegd. Het 
drama van de Republiek der Zuid-l'1lolukken ligt spr. na aan 
het hart en hij is er dankbaar voor, dat deze zaak in de 
vertegenwoordigers van de V.V.D. in de beide Kamers zulke 
goede pleLtbezorgers heeft. Hij wil dan ook op deze plaats 
zijn grote erkentelijkheid betuigen aan de heren Oud, 
Ritmeester en Berkhouwer in de Tweede Kamer en :t'rof. 
Molenaar in de Eerste Kamer, die voor de belangen van de 
republiek altijd weer op de bres staan. Al hebben wij 
met de politieke ontwikkeling van Indonesië niet recht
streeks te maken, wel gaat ons het probleem der Zuid
lliolukken aan, omdat men ons indertijd te hulp heeft 
geroepen ter verwezenlijking van het zelfbeschikkings
recht. Nederland heeft op grond van de H.T.overeenkom
sten de plicht aan de toekenning van dit recht steun te 
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verlenen. Het is daarom, dat de heer Ritzema Bos 
aan de vertegenwoordigers der Partij in het Parlement 
vraagt deze zaak te blijven brengen onder de aandacht 
der Regering, opdat uiteindelijk die Regering bereid 
zal worden gevonden - en dit niet alleen op papier ~ 
datgene te doen wat haar plicht is. 

De hee~MrH,,').Siebers (Groningen) vangt aan de 
Voorzitter namens de afdeling Groningen dank te 
betuigen voor de wijze, waarop hij in de Tweede Kamer 
de bestedingsnota der Hogering heeft behandeld. 

Spr. brengt dan de huidige regeling van de 
financiäle verhouding tussen Rijk en gemeenten ter 
sprnke. De huidie.;e regeling houdt o.m. in een algemene 
basisuitkering per inwoner. Deze uitkering is voor de 
ene gemeente aanzienlijk hoger dan voor de andere, het
geen nog geaccentueerd wordt, doordat de aldus be
voordeelde gemeenten bovendien een hogere compensatie
uitkering genieten. Voor de karig bedeelde gemeenten 
betekent dit een ernstige bele1:1mering in hun activi
teiten, en de vraag rijst of deze onbevredigende rege
ling niet spoedig door een betere moet worden vervangen, 
die zich meer aanpast aan redelijke financiële behoeften. 

Wij staan lüer voor het algemeen be:k:ende feit -
aldus de heer Siebers - dat de gemeenten eigenlijk niet 
~eer basehitken over eigen financiile middelen, maar 
volkomen afhankelijk zijn geworden van de Rijksbe
lastingen, waarvan hun een deel wordt toegewezen. Dit 
systeem is nu eenmaal ingevoerd en zal in de toekomst 
ook wel blijven bestaan. Haar het om gaat, is de formule 
van de verdeling van hetgeen voor de gemeenten beschik
baar is. In de gemeente GroninGen is het zo, en dit 
zal ook voor andere gemeenten die uitermate zuinig 
zijn geweest het geval zijn, dat voor een bepaald jaar 
wordt nagegaan hoeveel zij hebben uitgegeven, waarop 
dan de hoogte van de uitkering gebaseerd wordt. Zij, 
die maar raak hebben uitgegeven, krijgen de hoogste 
uitkeringen en hierin schuilt een grote onrechtvaar
digheid. :::>pr. vraagt de Kamerfracties hierop bij voor
komende gelegenheid te willen attenderen. 

De tweede vraag van de heer Siebers betreft niet 
het beleid van de Kamerfracties, alhoewel het er toch 
wel bij betrokken is. Zou het mogelijk zijn - aldus 
spr. - dat de Kamerleden regelmatig zitdagen hielden 
in verschillende plaatsen des lands? De Kamer vergadert 
in het Westen des lands; velen die de leden der fracties 
zouden willen spreken zijn niet in de gelegenheid daar
heen te reizen. ;;üsschien zou door het instellen van 
zitdagen enkele malen per jaar de gelegenheid tot ge
dachtenwisseling over bepaalde problemen kunnen worden 
geschapen. 

De heer Mr J.J.Kamp (Rotterdam) heeft geen critiek 
op het beleid van de j.\:amerfracties. Wel is spr. veront
rust over de gevolgen vru1 de voorgenomen bestedings
beperking der Regering met name voor de havenuitbreiding 
van Rotterdam. Hij doet een klemmend beroep op de 
Kamerfracties te bepleiten, dat bij de uitwerking der 
bestedingsbeperking de uitvoering van werkzaamheden van 
nationale noodzakelijkheid geen stac;natie zal ondervinden. 
Spr. gelooft ook niet, dat deze bestedingsbeperking 
moet worden toegepast ten aanzien van de technische 
uitrusting en personeelsbezetting van onze universi
teiten en hogescholen, en wel speciaal niet ten aanzien 
van die van de Technische Hogeschool. 

Door de Regering wordt weinig besteed aan de uitrusting, 
het equipment van onze universiteiten. Toch is dit no
dig om in de toekomst, b.v. ten aanzien van de 
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proeven op het gebied van de atoomenergie, bij te 
blijven t.o.v. het buitenland. Het zou naar de mening 
van de heer Kamp beter zijn, wanneer de Regering de 
staatshuishouding efficiënter zou inrichten; op deze 
wijze zou zij vele millioenen kunnen besparen. 

De heer Ir J.M. van Rossen (Rotterdam) spreekt 
zijn waardering uit voor het op 2 en 3 maart 1957 ge
houden Land~ouwcongres, waardoor een belangrijke bij
drage werd geleverd tot het inzicht in de agrarische 
vraagstukken. 

Voorts brengt hij ter sprake de sanering in de 
le.ndbouw, een punt, dat ook bij de behandeling van de 
bestedingsnota der Regering en bij de landbouwbegroting 
aan de orde is geweest. Ook in niet-agrarische kringen 
bestaat een zekere ongerustheid over het feit, dat 
het prijsbeleid in de landbouw altijd is afgesteTIJd op 
de kostprijzen. In het bedrijfsleven gaat het ~ldus: 
hoe groter het bedrijf, hoe lager de kostprijzen. Op 
welke bedrijfsgrootte moet men nu in de landbouw de 
kostprijzen baseren? Hiermede hangt samen de vraag: als 
deze kostprijzen een zo belangrijke rol spelen, is het 
dan wel verantwoord, dat ieder zich als boer kan 
vestigen, ook hij, die niet heel duidelijk voor zich 
ziet of hij bij het bestaande prijsbeleid zich wel een 
v.oldoende inkomen kan verschaffen door op een kleine 
oppervlakte een klein bedrijf op te zetten? Zou hier 
een goede voorlichting niet gewenst zijn? Spr. vraagt 
of de leden der Kamerfracties, die bij de landbouw
begroting het woord plegen te voeren, het standpunt van 
de J:>artij ten aanzien van de sanering nog eens zouden 
willen verduidelijken, terwijl hij meent, dat de J:>artij 
zelf een poging zou kunnen doen om in eigen kring hier
over een meer concrete mening te vormen, teneinde in 
de toekomst een vast standpunt in te nemen, 

De heer J.K.Lanting (Bloemendaal) licht toe -
hetgeen de Voorzitter in de aanvang reeds vermeldde ~ dat 
de afdeling Bloemendaal het op prijs zou stellen bij de 
bespreking van dit agendapunt niet alleen een terugblik, 
doch ook een inzicht in het toekomstig beleid der 
Kamerfracties te geven. 

De heer J.Key (Delft) merkt op, dat nog niet zo 
lang geleden, tijdens de verkiezingspropaganda, de indi
viduele vrijheid als een zeer belangrijk recht werd ge
propageerd. Bij de behandeling van de ratificatie van 
de verdragen voor de Rechten van de ~ens werd een 
amendement ingediend, strekkende tot erkenning van het 
individueel klachtrecht bij schending van deze rechten. 
Ook bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse 
Zaken in de 'l'weede Kamer heeft de heer Korthals wederom 
hierover vragen tot de minister gericht, welke door de 
minister onvoldoende zijn beantwoord. De heer r ... ey 
vraagt de vertegenwoordigers der .t'artij in de Tweede 
Kamer hierop te willen bli"jven attenderen, want de 
bepalingen omtrent de rechten van de Mens verliezen 
alle grond, wanneer hierin ook het individueel klacht
recht niet is opgenomen. Spr. vraagt ook, waarom hierop 
in de Eerste Kamer bij de begroting van Buitenlandse 
Zaken niet de aandacht is gevestigd. Hij meent, dat toch 
zeker een liberale partij als de V.V.D. voor de verwezen
lijking van dit recht op de bres moet staan. 

Mevrouw G. Huese-Laming (Bilthoven) deelt mede, 
dat na een bijeenkomst van de Gentrale Utrecht, gehouden 
op 4 maart, na een interessant betoog van mr van Leeuwen 
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-en daaruit voortgevloeide discussies, de aldaar aan
wezige leden van de afdeling De Bilt-Bilthoven met 
enige bezorgdheid zijn thuisgekomen. Zij hadden de 
indruk, dat doordat in ons land het afbetalingsstelsel 
op andere leest geschoeid is als in de Verenigde Staten 
en dit zonder re~ wordt toegepast, de vraag naar con
sumptiegoederen zodanig is verhoogd, dat de financiering 
van kapitaalsgoederen in het gedrang is gekomen. Met 
de hoogste waardering voor hetgeen de Voorzitter bij de 
behandeling van de bestedingsnota in de ~weede Kamer 
heeft gezegd, verzoekt do afdeling De Bilt-Bilthoven de 
Tweede Kamerfractie dringend openlijk te speuren naar 
en te fulmineren tegen de ware bron van de financiële 
moeilij:r-Jleden, narnelijk de overconsumptie, ook in die 
gevallen, waarin van te voren vaststaat dat geen succes 
mogelij~ is. ~r moet, naar het oordeel der afdeling, 
bezuinigd worden op de consumptieve bestedingen bij 
maatschappij on overheid. Het verdoezelende woord ~be
stedingsbeperking~' moet worden uitgebannen. Gesproken 
dient te worden van 11 bezuiniging1', want dit drukt duide
lijk uit wat bedoeld wordt: zuinig in de consumptie ; 
verstandig in de investering. 

De heer T~ van den Berg Azo (Boskoop) heeft geen 
critiekop het beleid der Kamerfracties, maar vraagt wel 
qandacht voor het probleem van de sociale voorzieningen 
voor zelfstandigen, met name de algemene ouderdoms
voorziening, waarbij wel voor de loontrekkenden, doch 
niet voor de zelfstandigen compensatie bestaat, terwijl 
ook de wijze van premieheffing z.i. onjuist is. Het niet 
naar draagkracht heffen van de premie betekent. voor velen 
een onevenredig hoge belasting,·waar voor de zelfstandigen 
nog bij komt, dat doorberekenen vaak niet mogelijk is. 
Spr. vraagt of in de toekomst, wanneer dit probleem 
weer ter sprake komt, de Kamerfracties zich niet op het 

.standpunt zouden kunnen stellen, dat dergelijke lasten 
uit de openbare middelen moeten worden opgebracht. 

Wat het probleem van de kinderbijslag voor de 
zelfstandigen betreft bepleit de heer Van den Berg het 
instellen van een commissie van deskundigen van brede 
samenstelling, teneinde het vraagstuk in al zijn fa
cetten te kunnen bezien • 

Prof .. Mr A.N.Molenaar (Wassenaar), als voor ... 
zitter van de Eerste Kamerfractie het WOOl'd voerend, is 
de sprekers erkentelijk voor hun milde critiek. 

Hij dankt de heer Ds Ritzema Bos voor zijn waar
derende woorden en voegt eraan toe, dat de fractie meer
malen voor erkenning van de Republiek der Zuid-Molukken 
op de bres heeft gestaan. Het nuttigste werk, dat nu 
gedaan kan worden, is aandringen op goede zorg voor de 
hier woonachtige Ambennewn, ~oals ook door het lid der 
fractie, de heer De Vos van Steenwijk, bij de behandeling 
van de begroting van Maatschappelijk Werk werd bepleit. 

Aan de heer Siebers antwoordt Prof.Molenaar, dat 
de ~rste Kamer pas in tweede instantie tot oordelen over 
bepaalde maatregelen wordt geroepen. De v~rhouding 
Rijk/gemeenten is in deze Kamer nog niet aan de orde en 
het zal nog wel een à twee jaren duren voor dit het 
geval is. Gezien het zeer drukke werkprogram der Ka~er
leden meent spr., dat het weinig zin heeft zich nu reeds 
met deze materie bezig te houden; de fractie kan haar 
oordeel beter opschorten tot het wetsvoorstel de Eerste 
Kamer heeft bereikt. 

Prof. Molenaar merkt tot de heer Key op, dat in 
- de Berste Kamer in de vori~e parlementaire periode de 

heer Wendelaar een plaidoot voor erkenning van het 



~, 
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individuele klachtrecht heeft gehouden. Bij elke 
begrotingsbehandeling moet een keuze worden gedaan 
uit de vele onderwerpen, die aan de orde zijn. De 
Heer van Riel, die dit jaar de begroting van Buiten
landse Zaken in de Eerste Kamer heeft behandeld, heeft 
in een zeer goede en breed opgezette rede de hoofdlijnen 
van he·~ internationale beleid belicht. Daarbij hadden 
concrete vragen als hier bedoeld aan de orde gesteld 
kunnen worden; dit is echter niet geschied, omdat in 
de ~erste Kamer de meerderheid v&&r erkenning van het 
individuele klachtrecht is. 

Het pleidooi van de heer Van den Berg - aldus 
spr. - spitst zich toe op de lasten voor de zelfstandi
gen, voortvloeiende uit de betaling van de premies voor 
de sociale voorzieningen. Spr. is er geen voorstander 
van de premie voor de A. 0. Yl. ten laste van de algemene 
middelen te laten komen. 

Het vraag~tuk van de kinderbijslag is enkele 
jaren geleden in de .:.Jartijraad ter sprake gebracht, 
waarbij spr. toen een mening heeft verkondigd, afwij-

. kend van de mening, die alsemeen door de :Partij werd 
aanvaard. Deze mening zal ook ter sprake Immen bij de 
bestudering van de consequenties, verbonden aan de in
voering van een verplichte wedu·uen- en wezenverzekering. 
De Partij zal goed doen zich hieromtrent in een speci
ale commissie nader te beraden. 

Naar aanleiding van de opmerkingen over de 
bestedingsbeperking merkt :Prof. Molenaar op, dat hij 
bij de besprekingen over de bestedingsnota in de Eerste 
Kamer heeft doen uitkomen, dat de Sociaal-Economische 
Raad wel wat te vlug is geweest met zijn voorstel on tot 
herstel van het evenwicht te komen, een evenwicht dat 
in feite niet bestaat. ~en kan erover twisten 
of het gestegen loonpeil verband houdt met de nood, 
waarin ons land is komen te verkeren - het is een feit, 
dat èn het hoge loonpeil ~n de grote bestedingsdrang 
de Regering ertoe hebben gebracht beperkingen te gaan 
opleggen. 

Spr. is het met de critiek van de heer Kamp 
op het regeringsbeleid eens. In de afgelopen vier jaren 
zijn de overheidsuitgaven met 1,5 milliard gestegen, de 
overheid wil echter niet tot dit bedrag gaan bezuinigen. 
Met het oog op de culturele politiek van ons land in 
de toekomst verdienen ook de uitgaven hiervoor de 
grootste aandacht. Natuurlijk zijn grote kapitaals
uitgaven nodig, doch Minister Zijlstra heeft de opti
mistische verwachting, dat de betalingsbalans in 1957 
zal sluiten en over 1958 weer een overschot zal opleveren. 
:Prof. Molenaar wil er de aandacht op vestigen, dat hij 
in de Eerste Kamer de Minister van Economische Zaken in 
gebreke heeft gesteld wegens de geringe aandacht, die 
in 1955 werd geschonken aan zijn toen geuite waarschuwen
de woorden bij de belastingverlaging. Spr. heeft toen 
aangedrongen op beperkende maatregelen en hiertoe zeven 
voorstellen gedaan, die de Minister wel aanspraken, doch 
hem niet tot maatregelen brachten. De Minister was 
verantwoordelijk als het mis liep en inderdaad heeft 
Minister Zijlstra bij de replieken erkend, dat de Re
gering al in juni 1956 had moeten ingrijpen, waarmede 
dus spreker's inzichten, dat te laat was ingegrepen, 
bevestigd werden. In dit opzicht heeft de fractie haar 
taak dus naar behoren vervuld, want als men de Regering 
ter verantwoording kan roepen staat men sterk. Haar 
vertrouwen in het beleid van Minister Zijlstra heeft 
door dit alles wel een "deuk major" gekregen. 



- 24 -

Wat de blokkering der huuropbrengsten betreft, 
hier bestaat geen verschil van opvatting tussen de 
Eerste en ':L'weede Kamerfractie, want deze blokkering 
is voor beiden onaanvaardbaar •. Wij kunnen ons verenigen 
met een huurverhoging van 25 ~ - aldus spr. - omdat wij 
menen, dat de eigenaren daar recht op hebben. Wanneer 
men hiervan een gedeelte gaat blokkeren, dan wordt aan 
deze eigenaren onthouden wat hun rechtens toelmmt, en 
hiertegen bestaan zeer principiële bezwaren. Sedert 
de kabinetscrisis wordt vaak met het woord 11 bezits
vorming11 geschermd. Wanneer wij,liberalen, over 
bezitsvorming spreken, dan denken wij aan particulier 
bezit, geen collectief bezit, zoals de socialisten 
voorstaarro De Ke.rnerfractie is van mening, dat eigen 
bozi t he·~ geluk van het individu verhoogt, het verant
woordelij khe].dsbesef sterl~t. Dit dienen wij, als liberalen 
te bevorderen. Maar gevormd bezit moet door de overheid ge-

e,;x'oiedigd worden en niet aan de bezitters worden 
onthouden. Door de hoge belastingen is het ·vormen van 
bezit wel uitermate moeilijk geworden; in het verleden 
is hat Minister De Bruijne gedurende de vier jaren van 
zijn beleid niet gelukt voor het sparen door de ar
beiders belastingfaciliteiten te verkrijgen. Het 
gehele regerinssbeleid is erop gericht het sparen 
onmogelijk te makeno Het is echter een van de middelen 
om de zelfstandigheid in het Nederlandse volk te helpen 
bewaren, mits het zelf over h~t gespaarde kan blijven 
beschikken. Toen destijds de Regering kwrun met een 
wetsvoorstel om de landarbeiders in de mogelijkheid te 
stellen zich het bezit van een klein boerenplaatsje te 
verwerven, waren het de socialisten die zich hiertegen 
verzetten, omdat zij tegen individueel bezit zijn. 
Waakzaamheid ten opzichte van de regeringsmaatregelen 
is geboden en hier ligt een taak voor de fractie om 
zich tegen elke maatregel, die blokkering voor welk 

,gedeelte ook van het inkomen beoogt, te verzetten. 
De heer Mr H. van Rial ('s-Gravenhage), als 

lid van de Eerste Kamer sprekend, antwoordt de heer Key, 
dat hij gemeend heeft bij de behandeling van de begroting 
van Bui tenland se Zal~en allereerst de politieke zij de 
van het buitenlands beleid te moeten belichten. Het 
individuele klachtrecht heeft zeer zeker zijn volle 
belangstelling, doch waar dit probleem in de Tweede 
Kamer herhaaldelijk door de heer Korthals naar voren 
werd gebracht, heeft hij gemeend dat het weinig. zin zou 
hebben zich hierop te concentreren. 

Met de heer Kamp is spr. het eens, dat de 
werkzaamheden, verbonden aan de havenuitbreidingsplannen 
van Rotterdam, niet alleen voor Zuid-Holland, maar voor 
geheel Nederland van groot belang zijn. Dit wordt alge
meen ingezien, ook door de Regering. 

Van het door de heer Siebers aangeroerde 
probleem is hem volledig bekend, dat velen het systeem 
van verdeling der uitkeringen naar behoefte voorstaan. 
Dit heeft consequenties voor de autonomie der lagere or
ganen. Men moet hierbij toch wel degelijk de inkomsten 
der gemeenten in beschouwing nemen, terwijl ook de 
campensatie-uitkering tot moeilijkheden aanleiding geeft, · 
omdat deze in de eerste plaats gaat naar die gemeenten, 
die reeds hoge inkomsten hebben. 

De heer H.D.Louwes (Zuidhorn), Lid van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, antwoordt de sprekers 
over het agrarisch beleid, dat speciaal het beleid ten 
aanzien van de kleine bedrijven een uitermate gecompli
ceerd vraagstuk is. Het Landbouw Economisch Instituut 
betrekt bij de kostprijsberekeningen de aldaar in admi
nistratie zijnde bedrijven en hiertoe behoren ook de 
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kleine bedrijven, want de grens voor inschakeling 
van dit instituut bedraagt 7 ha. Er zijn echter 
buitendion nog vele te kleine bedrijven, die niet 
bij het prijsbeleid meespreken en waarin een zeker 
gedeelte van de nationale kracht verloren gaat. 
Als liberalen moeten wij echter de zelfstandigheid 
van deze bedrijven aanmoedigen, de regeringsplicht 
moet niet op dwingen, doch op nopen gericht zijn. 
Beroepskeuze en goede voorlichting zijn hierbij 
zeer belangrijke factoren, die ertoe zullen leiden, 
dat de bevolkingsdruk in deze sectoren vanzelf ver
mindert. Hier ligt niet alleen een taak voor de 
overheid, maar ook voor de landbouworganisaties. 
Spr. haalt aan hoe Dr Mesu, voorzitter van de Stichting 
Noord-Veluwe, het initiatief nam tot voorlichting van 
de hoogste klassen van de plattelandsscholen van de 
Noord-Veluwe over de mogelijkheden in het ambacht. 
Dit had groot succes. Het gevolg was, dat hiervoor 
eon veel groter aanbod kwam. Goede voorlichting in de 
landbouwsector zal ook tot gevolg hebben, dat boeren
zoons naar d~ ambdchten worden getrokken en hier 
geschoold worden. 

Gesaneerde gebieden zullen niet gedesaneerd 
mogen worden; hiervoor dienen de nodige maatregelen te 
w~rden getroffen. De nieuwe polders moeten dienstbaar 
gemaakt worden, de boeren met kleinere bedrijven moeten 
zich daar kunnen vestigen, die kleine bedrijven moeten 
zich daar kunnen ontwikkelen. De Grondkamers moeten 
kennis kunnen nemen van boedelscheidingen, waardoor 
ons landbezit zo verdeeld is. 

Een constructief beleid ten aanzien van het 
kleine boerenvraagstuk is gE.:wenst, men moet de ernst van 
dit probleem, waaromheen vaak een rookgordijn wordt 
gelegd, niet onderschatten. Dit keer op keer onder de 
aandacht van de Hegering te brengen wordt door de 
"fractie als haar taak gezien. 

De heer Drs H.A. Korthals, Lid van de 
Tweede }{amer der Sta ten-Generaal, vangt aan op te merken, 
dat over het buitenlands beleid der fracties in het 
geheel geen opmerkin~en zijn gemaakt, behoudens dan door 
de heer Aey met betrekking tot het individueel klacht
recht. Spr. licht nader toe, dat destijds bij de behan
deling van deze materie in de Tweede hamer door de heer 
Oud pogingen zijn aangewend om dit recht te verkrijgen, 
de Kamer heeft dit evenwel niet willen aanvaarden. De 
fractie heeft echter de strijd niet opgegeven met als 
gevolg, dat eerst minister Beyen en thans zijn opvolger 
minister Luns iets goedgunstiger tegenover deze gedachte 
staan. De heer Korthals zegt toe, dat de fractie op 
deze weg zal voortgaarro 

Spr. is voorts de afdeling Neede dankbaar 
dat zij hem in de gelegenheid stelt het sprookje over 
de Parlementaire Enquêtecommissie uit de wereld te helpen 
en de zaken op te helderen en uiteen te zetten, zoals 
zij werkelijk zijn. De heer Korthals is gedurende 9 
jaren lid van de ~arlementaire Enquêtecommissie geweest. 
4anvankelijk bestond deze commissie uit een kleine groep 
van Kamerleden. In verband met de steeds t6enemende 
werkzaamheden der commissie moesten enkele leden hun 
maatschappelijke functies neerleggen; twee leden ~ 
de heren Donker en Schilthuis - stortten in; de heer 
Algera moest na 1~ jaar ontslag nemen, omdat het hem 
te veel werd. Vaak werd spr, gevraagd, of het nog wel zin 
had het werk der commissie voort te zetten. In de Kamer 
zijn de werkzaamheden der commissie nooit onderwerp van 
debat geweesto De commissie heeft het resultaat harer 
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activiteit in 19 delen, totaal 14.868 bladzijden, ge
publiceerd. Dit alles werd door de Kamer voor kennisgeving 
aangenomen, hetgeen een duidelijk blijk is van het vertrou
wen dat het Parlement in de commissie stelde. De bezwaren 
kwamen eerst toen de commissie besloot het werk stop te 
zetten. Deze bezwaren zijn geheel ten onrechte geuit. 
Wanneer men - zoals de afdeling Neede - stelt, dat het 
onderzoek ophoudt bij de periode-Schermerhorn, dan 
vreest spr. dat men de rapporten der Enquêtecommissie 
nooit heeft gelezen, want alle punten, welke de Enquête
commissie heeft behandeld en waarbij het Kabinet-Schermer
horn is betrokken geweest, zijn behandeld in de onder
scheidene rapporten. Wanneer men zegt, dat het onderzoek 
van de commissie is opgehouden bij het Indië-beleid, dan 
is ook dit volslagen in strijd met de feiten, want in 
het laatste rapport van de Parlementaire Enquêtecormni.ssie 
zijn aan de periode Augustus-November 1945 niet minder 
dan 300 bladzij den gewijd. Dit is gebeurd ondanJcs het 
feit, dat over deze periode de parlementaire controle 
in volle omvang weer Icon worden uitgeoefend. 

Er is voorts uitvoerig gesproken over de mili
taire situatie in Indonesië; er is onderzocht of het waar 
was, dat Dr van Mook de troepen wegbielduit Indonesië; 
nagegaan is de sterkte van do Indonesische strijdkrachten 
a.lsmede wat de Nederlanders daar. tegenover konden stellen; 
nagegaan is de vel'houding landvoogd-opperbevelhebber 
en de verhouding tot de geallieerden. Zeer vele voor
aanstaande figuren zijn gehoord, t.w.: Generaal Schilling, 
Admiraal Helfrich, oud-Minister Logemann, oud-Minister
President Schermerhorn, de heer Van der Plas (zeer uit
voerig), Dr Van Mook, Generaal De Bruyne, GeneraalUhl, 
Generaal Van Ooyen, Generaal Kruls, oud-Minister Meynen, 
oud-Minister De Booy, oud-Minister Van Kleffens, oud
Minister Van Royen. Zelfs is er een onderhoud geweest, 
.waarbij Soekarno tegenwoordig was. Uit al deze "verhoren" 
heeft de commissie belangrijke conclusies getrokken 
en ook deze zijn neergelegd in haar verslagen. Maar de 
critici willen meer. Uit een oogpunt van sentiment 
misschien begrijpelijk, maar onmogelijk. Prof.Eigeman 
heeft een tiental artikelen omtrent deze kwestie in het 
Vaderland gepubliceerd en stelt hierin, dat ook bekend 
moet worden gemaakt wat in Chequers is gebeurd, wat 
toen de heren Attlee en Drees hebben besproken. Maar ~en 
onderzoek hiernaar behoort niet tot de competentie van 
de Enquêtecommissie, dat is haar opdracht niet; zij mag 
met haar onderzoek niet verder gaan dan tot 20 november 
1945, de datum, waarop de normale parlementaire controle 
weer in werking trad. Uitsluitend de periode, waarin 
geen parlementaire controle mogelijk was, behoort tot 
de competentie van de commissie en hierin heeft ook het 
Indië-beleid een belangrijke rol gespeeld. 

Wanneer de commissie thans heeft voorgesteld 
haar werkzaamheden te beëindigen, dan deed zij dit ten 
eerste, omdat reeds bij de laatste verhoren is gebleken, dat 
vele intelligente en geenszins oude getuigen zich van de 
gebeurtenissen, die 15 jaar geleden zijn geschied, vaak 
niet veel meer konden herinneren - spr. haalt hier als 
voorbeeld aan Prof. Gerbrandy; zelfs hij weet zich niet 
alles meer te herinneren, getuige het ~olitiebesluit -
en ten tweede, omdat het onderzoek eenzijdig dreigt te 
worden, daar de betrokken Indonesiërs niet gehoord kunnen 
worden. In verband hiermede zijn inderdaad enkele perioden 
buiten het onderzoek gebleven, n.l.: 
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a) het civiele en militaire beleid in Nederlands
Indië van mei 1940 tot einde maart 1942; 

b) het beleid met betrekking tot Nederlands-Indië 
van het opperbestuur te Londen tot einde maart 1942§ 

c) het beleid van de Neder1ands--Indische civiele autori-
teiten in Nieuw-Guinea; 

d) het beleid ten opzichte van de Nederlandse Antillen; 
e) het beleid ten opzichte van Suriname; 
f) het beleid ten aanzien van •'ederlands-lndië van het 

opperbestuur van einde maart 1942 tot 20 november 
19Lt-5o 

Deze punten hebben alle betrekking op de 
periode Gerbrandy-Welter, zodat het bepaald onjuist is 
te zeggen, dat men de periode Schermerhorn-Drees niet 
heeft willen behandelen. Hat thans buiten het onderzoek 
is gebleven heeft voor een belangrijk deel betrekking 
op de periode v66r 1942, waarin ~rof. Gerbrandy de 
verantwoordelijkheid droeg en hiertoe is de com.'llissie 
op grond van de reeds uiteengezette overwegingen gekomen. 

De beer Korthals hoopt thans duidelijk gemaakt te 
hebben, dat dit fabeltje geheel onjuist is; de leden 
der Partij weten nu de ware toedracht en weten dus ook, 
dat de commissie er geen behoefte aan had de heren 
Drees en Schermerbarn te sparen. Spr. is opzettelijk 
zeer uitvoerig geweest. Wanneer men jarenlang boven 
iijn krachten heeft gewerkt en iets tot stand heeft 
gebracht - hierbij kan genoemd worden het onderzoek 
naar de strijd in de meidagen, de houding van Generaal 
Winkelllirul, het gebeurde in Rotterdam, de zaak-De Geer, 
het Militair Gezag, de Besluiten van de Regering, het 
optreden van de Londense Kabinetten, de oorlogvoering, 
het England-Spiel, de strijd om Indië en de toestand 
aldaar in 1945 - dan is het teleurstellend, dat zulk 
werk nu weer aangevallen wordt met ondeugdelijke 
argumenten. Spr. is dan ook dankbaar de gelegenheid te 
"hebben gehad de zaak recht te zetten. 

Tot slot wil de heer Korthals nog opmerken, 
dat men bij het instellen der commissie dacht aan een 
werkperiode van ongeveer 1 jaar, waarin 25 getuigen 
gehoord zouden worden. Het zijn echter negen jaren 
geworden en 1250 getuigen moesten worden gehoordo 
Er is gewerkt met objectiviteit en slechts datgene is 
achterwege gebleven, waarvan gevreesd moest worden, dat 
geen objectief beeld kon worden verkregen. 

De Voorzitter vangt de beantwoording van de 
verschillende sprekers aan met in de eerste plaats 
een woord van dank te richten tot de heer Mr w.c. 
Wandelaar. De heer Wendelaar heeft voor de ~artij deel 
uitgemaakt van de Tweede zowel als van de Eerste Kamer, 
maar heeft zich voor de laatste Eerste Kamerverkiezingen 
niet meer herkiesbaar gesteld. Spr. geeft uit naam van 
de vergadering uiting aan een gevoel van erkentelijkheid 
voor de vele door de heer Wendelaar verrichte werk
zaamheden. 

De afdeling Neede antwoordend merkt de Voor
zitter op, dat het een misverstand is als zou de Eerste 
Kamerfractie veel principiäler stelling hebben genomen 
tegen de huurblokkering dan de Tweede Kamerfractie. llien 
moet de zaak in haar juiste proportie bezien • Het is 
niet zo, dat de socialisten een huurblokkering wensten; 
de socialistische wens was een huurbelasting. Hiertegen 
hebben de andere partijen zich echter verzet. Men zou 
zich best een belastingstelsel kunnen voorstellen, 
waarin een huurbelasting zou passen, maar tegen een 
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beleid, waarbij de huiseigenaren in een uitzonderings
positie worden geplaatst, waarin zij extra worden belast, 
is de V.V.D. ten sterkste gekant. Bij de bespreking tijdsus 
de kabinetsformatie heeft men gezocht naar een oplossing 
voor dit vraagstuk en deze gevOnden in het uit de 
kringen van de I•laatschappij voor Nijverheid en Handel 
geopperde denkbeeld van een gedeeltelijke huurblokke-
ring. Reeds dadelijk gaf de V.V.D. uiting aan haar 
twijfel aan de practische uitvoerbaarheid van dit 
voorstel. Zoals reeds door Prof. Molenaar werd gezegd: 
het is niet alleen een onmogelijk, maar ook een on
redelijk voorstel. Y/ant op principiële gronden zijn 
wij, liberalen, voorstanders van de.handhaving van het 
particuliere eigendomsrecht, al legt dit ook aan de 
eigenaar verplichtingen op en al willen wij ook toe-
geven, dat er bepaalde omstandigbeden kunnen zijn, die 
meebrengen, dat de eigenaar aan bepaalde voorschriften 
gebonden moet zijn. In de I.Iemorie van Toelichting op de 
Woningnoodwet 1918, toen de volkshuisvesting nog onder 
het departement van Binnenlandse Zaken ressorteerde, zei 
de toenmalige minister Gort van der Linden - en hier is 
zeer zeker sprake van een goed liberaal - het volgende: 
het eigenbelang moet wijken voor het belang van de gemeen
schap als gegronde klachten over verwaarlozing van het 
gehuurde worden ontvangen. Dit is ook een prikkel tot het 
goed doen onderhouden van woningen door de eigenaren. De 
mening, dat de overheid bij het niet nakomen hiervan 
moet kunnen ingrijpen is gegrond op de overtuiging, dat 
het private eigendomsrecht niet is een absoluut recht, 
doch gepaard moet gaan met maatschappelijke plichten. 
Dit is een goed liberaal geluid. Wanneer de verhuurde 
woningen onvoldoende worden onderhouden, dan komt dit 
vaak, doordat de eigenaren daartoe niet in staat zijn, 
omdat de ontvanc;en huren hiertoe niet de mogelijkheid 
laten. Wanneer zij echter door redelijke huren wel hier-

.toe in staat worden gesteld, maar daarvan misbruik maken 
en hun panden verv1aarlozen, dan ligt hier wel degelijk 
eeri taak voor de overheid. Dit is een principieel stand
punt en hieromtrent bestaat geen verschil van opvatting 
tussen de Eerste en Tweede Kamerfractie. Kort na 
de oorlog ging men tot blokkering van de geldmiddelen 
over, omdat dit in het algemeen belang noodzakelijk 
werd geacht. Deze blokkering ligt geheel in het poli
tieke vlak, omdat met de socialisten een accoord moest 
worden bereikt; niet in het vlak van de opheffing van 
de woningnood of in het economische vlak. Dat de regeling, 
die thans ter tafel ligt, voor ons volkomen onaanvaard
baar is, daarover zijn wij het geheel eens en hierover 
is geen verschil van opvatting tussen de beide fracties. 

Met de heer Ds Ritzema Bos is spr. het eens, dat 
aan de Zuid-Ivlolukken groot onrecht wordt begaan; de 
fractie blijft echter voor hen op de bres staan. 

Over het probleem, dat de heer Siebers heeft 
aangesneden, zou wel het een en ander verteld kunnen 
worden. Spr. zal er een enkele opmerking over maken. 
Onderstreept dient te worden, dat geen financiële verant
woordelijkheid van de schouders van de gemeenten moet 
worden afgewenteld; de zelfstandigheid der gemeenten 
dient gehandhaafd te blijven. Om dit te bereiken moet 
ernaar gestreefd worden aan de gemeenten weer een eigen 
zelfstandig belastinggebied terug te geven, want juist 
door het opheffen hiervan zijn de gemeenten aangewezen 
op uitkeringen uit de algemene middelen. De door de 
Regering ingestelde Staatscommissie tot het ontwerpen 
van een nieuwe regeling is hiermede tien jaren bezig 
geweest; dit heeft zo lang geduurd, omdat het een 
uitermate moeilijk probleem betrof. Op het ogenblik zijn 
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nog tal van noodregelingen in werking, welke zijn 
afgestemd op de bestaande toestand en waarbij het 
jaar 19L~8 als basisjaar geldt; andere gegevens waren 
niet voorhanden en dit kon ertoe leiden, dat gemeenten, 
die in het verleden royaal met de geldmiddelen zijn 
omgegaan, een hogere uitkering genieten dan zij, die dit 
niet deden. De Staatscor.1missie is nu enkele maanden 
geleden met haar rapport gereedt;ekomen; de bijzonder
heden ervan zijn nog niet bekend, maar wel staat vast 
dat hierin gestreefd wordt naar een regeling, die 
niet is afgestemd op het verleden, doch rekening 
houdt met de toelmmst, verstarring verwerpt en meer 
bewegelijkheld bevordert. Belangrijk hierbij is de 
ontworpen woonplaatsbelasting, een soort inkomsten
belasting voor de gemeenten, waardoor het financieel 
debat in de gemeenteraden ook weer betekenis zal 
krijgen. Hierblj zal het erop neerkomen, dat als de 
gemeenten grotere uitgaven willen doen de burgers 
meer belasting zullen moeten betalen. Wanneer dit 
eindrapport in de toekomst in de Kamer aan de orde 
zal komen, zal door ons mede naar voren worden gebracht 
de gedachte van Thorbecke, dat het zelfstandig gemeente
bestuur rust op twee pijlers, n.l. eigen gemeente
financiën en een eigen gemeentepolitie. 

De heer Lanting antwoordt de Voorzitter, dat 
het verzoek van de afdeling Bloemendaal om practische 
redenen niet uitvoerbaar is. De tijd ontbreekt om in 
deze v.ergauering bij dit ac;endapunt een ui teenzetting 
te geven van alles wat in het afgelopen jaar in het 
parlement is geschied. Aangenomen wor-dt dat zij, die 
ter vergadering aanwezig zijn, hiervan gedurende dit 
jaar kennis hebben genomen. In deze vergadering werd 
de visie van de fractie op het huurbeleid, de algemene 
ouderdomsverzekering, het begrotingsdebat, de be
stedingsbeperking, nog nader toegelicht. Zij, die 

·critiek hebben op bepaalde onderdelen van het gevoerde 
beleid, kunnen dit kenbaar maleen en zij zullen hierop 
antwoord ontvangen. Deze procedure is geheel in over
eenstemming met de democratische beginselen. Voor 
het toekomstig beleid liggen de richtlijnen besloten 
in beginsel- en werkprogram, doch overigens moeten 
de fracties naar eigen inzicht handelen. 

De heer Van den Berg antwoordend merlet de Voor
zitter op, dat de premieheffing voor de A.o.w. bij de 
zelfstandigen inderdaad op veel bezwaren stuit; voor 
het moment is er echter niets anders te bereiken; het 
opbrengen van deze premies uit de algemene middelen 
lijkt de Voorzitter niet voor verwezenlijking vatbaar. 
Ditzelfde probleem zal zich ook weer voordoen bij 
de weduwen- en wezenverzekering. Het zou nuttig zijn 
dit in de Partij tot een onderwerp van studie te 
maken. 

Het beleid van de fracties is hiermede besproken, 
zodat de Voorzitter thans tot zijn slotwoord komt. 

Het is bevestigd - aldus spr. - wat aan het 
einde van de openingsrede door mij is gezegd, namelijk 
dat voor het Hoofdbestuur en de Kamerfracties het 
allerbelangrijkste is en blijft de wetenschap, dat 
wij gedragen worden door het algemeen vertrouwen van 
de Partij. Er is in deze vergadering niet van grote 
meningsverschillen gebleken, maar dat is ook wel eens 
anders geweest. Voorheen is bij de bespreking ~an het 
Indië-beleid wel eens van belangrijke verschillen 
sprake geweest. Een openhartige gedachtenwisseling 
hebben wij echter nooit geschuwd. Juist de grote 
moeilijkheden, die wij in de beginjaren hebben onder
vonden, hebben de onderlinge gebondenheid versterkt. 
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Juist uit die vrije ~edachtenwisseling is gebleken, 
dat wij bij elkaar behoren en bij elkaar zullen 
blijven, omdat wij hetzelfde beginsel belijden, 
sinds in 1948 voor het eerst na vele jaren heel 
politiek vrijzinnig Nederland weer in één Partij 
verenigd werd. Dat was een grote en belan~rijke 
gebeurtenis. lVien heeft elkaar toen eens aangezien en 
gedacht: wat kunnen wij van elkaar verwachten. Daarna 
is men aan het werk gegaan en dit is voortreffelijk 
gelopen; men weet van elkaar niet meer vanv~lke kant 
men in de Partij is gekomen, er zijn jongeren toege
treden, maar wij weten allen, dat wij bij elkaar 
behoren. 

Verleden jaar bij de verkiezingen hadden wij 
er graag een tiende zetel bij gehad. Dit is niet 
gelukt, wij hebben echter ons aantal zetels kunnen 
behouden. De A.R. en de C.H. zijn in de zuiging mee
getro};:ken, de A. R. liep het ergst terug, wij hebben 
stand kunnen houden en dat is een belangrijk ding. 
iVanneer men een optelsom maakt, dan ziet men, dat bij 
de eerste verkiezingen in 1946 de A.R. en de V.V.D. 
tezamen evenveel zetels hadden als thans, maar het 
aantal leden der fractie is voor onze .Partij ::net 
drie gestegen en voor do A.R. met drie gedaald. On
danks het niet bereiken van de tiende zetel mag de 
Bartij niet ontevreden zijn over het bereikte resul
taat, een gevolg van de gezamenlijke arbeid van Hoofd
bestuur, "'ar:.~erfractios en .Partijapparaat. 

· Het duidelijke bewijs van het gestelde ver
trouwen is deze Algemene Vergadering, want ook in 
deze Algemene Vergadering, gelijk in alle voorgaande, 
kan worden gesproken van een voortreffelijke geest. 
Wij hebben als het ware onze krachten waar gestaald; 
niet alleen de vergadering en de openbare discussie, 
maar ook de onderlinge gesprekken geven weer moed om 
-het werk voort te zetten. 

. De Partij heeft geen verkiezingsjaar voor 
de boeg. In het volgende jaar zullen gemeenteraads
en ~rovinciale Statenverkiezingen worden gehouden. 
In dit verkiezingsloze jaar moeten wij ons alvast 
hierop voorbereiden. 

De Voorzitter hoopt, dat wanneer allen 
weer teruggekeerd zijn naar de eigen afdelingen, daar 
iets zal worden overgebracht van de geest, die in 
deze Algemene Vergadering heeft geheerst, opdat deze 
geest zal kutmen doordringen in alle afdelingen der 
Partij. Hij hoopt, dat het goed zal gaan met de 
V.V.D. en dat het volgend jaar met grote vreugde 
het tienjarig bestaan der Partij zal kunnen worden 
gevierd. 

Hierna dankt de Voorzitter de Centrale en 
de afdeling Groningen voor de goede organisatie en 
het warme onthaal aan de aanwezigen bereid. 

Nadat de vergadering de Voorzitter met een 
daverend applaus voor zijn slotwoorden heeft bedankt, 
sluit de Voorzitter om 4 uur de vergadering. 
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