
./. 

,.e- t .. 
/) ALGEMENE VERGADERING // j·A. V' . .. 

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

lJ(iTULEii VJJ.ï D~J .. uo::::;~:tiiE VERGJ..DERUfG VJJ'f J.·,E VOLF~SI'ARTIJ VOOR 
BIJH:SID E:N D:EI.:GCI:.A'l'IE, GE~-iüuD3~'; OP VRIJDAG 28 FS33.UAR.I EN 

ZATERDAG 1 I.:.A.A...'iT IN HET cm~CERTGEBOU':i TE HENGEJJO ( 0). . 
------------------------------------------------------·-----

De voorzitter, Prof.mr. RJ. Oud, opent vrijdag 
28 februari om 20 uur de vergadering met een openings
rede, welke als bijlage I bij de notulen is gevoegd..· 

Na het uitspreken van deze rede dankt de ver
gadering de Voorzitter met een ovationeel applaus, 

Hierna stelt dè Voorzitter voor het volgende 
telegram aan H.Lr. de Koningin te zenden: 

"In jaarlijkse algemene vergadering te Hengelo bijeen 
"betuigt de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
11 Uwe i.Iajesteit en Haar Gezin haar gevoelens van aan
"hanl{elijkheid en trouw. 

Oud - voorzitter 
. Dettmeijer - algemeen secretarie". 

De vergadering kan zich hiermede geheel vereni-
gen. 

Vervolgens verzoekt de Voorzitter de aanwezigen. 
zich van hun. zetels te ver:J.effen ter her:~enking va'1. een 
tweetal belangrijke liberale fiGuren, die kortgeleden 
zijn heengegaan. 

Als eerste herdenkt hij nevrouw H.A. van Riel
Smeenge, die, opgegroeid in een liberaal milieu, reeds 
van jongaaf voor de liberale beginselen op de bres heeft 
gestaan en tot het laatst tos met grote belangstelling 
al hetgeen zich in de Partij afspeelde, heeft gevolgd. 
In vele functies heeft zij de liberale zaak gediend, . 
haar bel~~gstelling bleef onverzwakt, ook toen zij niet 
meer in staat was à.ctief aan het partijwerk deel te ne
men en de liberale bij een.ko.:nsten te bezoeken. 
Met grote dankbaarheid herdenkt de Voorzitter-deze li-
berale figuur. . . 

Een andere persoonlij:cheid, die eveneens met 
grote eerbied herdacht moet worden is het lid van on
ze bevriende Belgische zusterorganisatie, de heer 
Victor Sabbe, voorzitter vm het Liberaal Ylaa~ Ver
bond, die zo vele tlalen als vertegenv;oordiger van zijn 
partij in deze bijeenkomsten aanwezig is geweest. Hij 

./nog is in de ~eracht van zijn leven heengee;aan en hadizb heel 
veel voor de liberale zaak, zowel in België als in in
ternationaal verband, kUlli~en dosn. Ook wij hadden ge
hoopt - aldus de Voorzitter -hem nog vele malen in ons 
midden te zien, het is h~laas.anders gelopen. De voor
zitter herdenkt hem in grote dankbaarheid. Ook naar 
de overige, in het jaarverslag van de secretaris genoe~
de partij:f·..mctionari;:;sen, die in het afgelopen jaar zijn 
heengegaan, gaa.'1. zijn gedac'hten uit. De vergadering 
neeTit en.",;:ele ogenblik~:en stil te in acht om hen allen te 
gedenken. 

De Voorzitter richt zich dan tot de buiten
landse gast, de heer Schalckens, gemeenteraadslid. van 
Brussel en vertegenv;oordiger ve.n het Liberaal Vlaams 
Verbond. Spr. behoeft he::J. niet :1eer de verzekering te 
geven, hoe .aa:.'1Genaao zijn aanwezigheid ons allen is. 
\7ij zijn zo gel"Wc:ig - zo 'zegt hij - dat wij in iedere 
alge::ene vergadering een of meer vertegenv;oordie;ers 
van onze Belgiscbe geestverwanten :nogen begroeten. Zij 
zijn ons altijd zeer en zeer welkom. Zij staan met ons 
in de gemeenscha:9~-elijke strijd voor ä.e liberale be
ginselen, en al v10rdt deze in België anders opgevat 
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dan in Hede:i:-la..."ld, toch put"~ en WJ.J kracht uit elkanders 
voorbeeld. Spr. neet de heer Schaleleens nogmaals zeer harte
lijk welkom en verzoekt :aem onze groeten en beste '\Vensen over 
te brengen aan de 3elgiscûe zusterorganisaties. 

Eveneens wordt wel::Com geheten een drietal· vertegenwoor
digers van de J.O.V.D., nat:elijk de !.1eren H.H. Jacobse en 
H. J .I.:. Dubèeldam, resp. voorzitter en secretaris, en nejuf
frou.w J. de Jonge, lid van ~et hoofdbest'..l.ur. ne voorzitter 
toont zien zeer verheugd deze delegatie in de algemene ver
gadering te :.1ogen ':..e::;roeten. :Je afgeve..arcü;;den hebten uit 
zijn openingsreê.e kLUll1En horen, hoe groot de betekenis is, 
die hij ~echt aan de betrekkingen met de J.O.V.D. Spr. 
maakt va.Yl de gelegenheid. gebrü.ik zijn da:nlc'uaarheid uit te 
dru.~cken voor het c.anö.eel, dat deze orgaiJ.isatie ;leeft gehad 
in het juiJileuBcon;:;res, dat in septeLJ.ber j.l. in Rotterdam 
is gei10uden, en SI;:reelc".; zijn beste wensen uit voor een toe
nemende bloei. 

lYaclat à.e Vocrzi tter de persvertegenv1oordi.gers en niet..,. 
partijleden üeeft verzocht de bijeenl~omst te verlaten, l:et
geen hij vergezeld doet r;e.a:c. va::1 ee::1 woor0 van dank a<;~'1 de 
pers voor de im._Jer beto·ond.e belangstelling en de oedeà.eling 
dat lè.ij ~wn gaarEe de volge:'lde morgen om tien uv..r bij de be
nandelint; va::1 net openbaar bedeel te der ve:cgad:ering weer zal 
begroeten, zàl :1a e8n l:orte pauze ·i:;ot de l1uishoudelijke ver-· 
gadering \'lorde:::. ove1·gegaan. 

Ter gelegelll"_sid va:1 :C.et tienjarig bestaan der partij 
wordt de Voorzitter door de afdeling Hengelo een bloe~en
hulde aanbebocen. 

Ha lu~ze pe.uze da;-.C.ct de voorzitter van de J.O. V.D., de 
hSer E.E. Jacobse, de Voorzitter voor zijn welkomstwoorden 
en vertoll:t de vreu.géie dezer ort:;anisatie o~;l in deze vergade
ring vertegenwoordigd te lm.nLen zijn. Dit is geen frase -
aldus spr. - doch es!l ui tine;, zowel va."l D.et wel zeer e;:~ote 
genoegen om dit telkenjare terugkerend poli tielc gebeuren te 
mogen ueeuaken, als van het feit, dat nu ë.e gelegen."I-J.eid zièh 
voordoet om te icm::c.en getuigen, dat de J .0. V."D., die de laat
ste tijd met zovesl succes opereert, een ma"lifestatie is van 
liberale kracht. Spr. \Ül nog esns onderstrepen; wa.t de Voor
zitter in zijn openingsrede !leeft gezegd: de J.O.V.D. is geen 
bijwagen van de V.V.D., doch een strikt onafhankelijke orga
nisatie. "Sr zijn vele politieke jongeren-organisaties; de 
J. 0. V.D. onderscheidt si ei;. van allen door ~et feit, dat zij 
voll:o:rnen onan:an.lcelijk is, echter wel de .beste betrekkingen 
met de v.v.n. onè.erhoud.t. De l~ieuwe Koers b.v., de jo:n,geren
organisatie van de P.v.d.A. is niet onafhankelijk; al staat 
zij er financieel veel beter voor dan de J.O.V.D., zij is 
een orga.."lisatie van de P.v.d.A. Het bevreemdt spr., dat het 
socialistisc~e ideaal nog enthousiasme kan wekken bij jonge 
mensen, omdat dit ideaal zo weinig perspectief biedt. Spr. 
haalt een onlant;s te Zv;olle gehouden congres van deze orga
nisatie a~n, waar de teruglopende wer:i.'lcracht punt van bespre
king heeft uitge:1aakt. Er is een keerpun"!i in de maatschappe-
lij}:e ver!J.o· ... ;.dinge:a. oe1·eikt. De liberale beginselen be.;innen 

de jongeren steeds meer aan te spre:cen. Dá.arom is het voor de 
J. 0. V .:D. zo aantrekkelijk: in deze ~-cring, waar :J.en zich zoveel 
mogelijk tracht te realiseren v:at het liberalisme wil brenger, 
aanwezig te zijn. ~e heer Jacobse besluit zijn woorden met de 
beste wensen voor een;; goed congres e~1 groot succes bij de a.~ 
verl:iezint;en. 

De heer Schalckens, oud-senator, lid van de ge:::1E!enteraad 
van Brussel, ze_gt niet i.1et voornemen te nebben gehad het woord 
te voeren, ~aar n~ de zo vriendelij~:e wel~onstwoorden van de 
Voorzitter voelt hij zich gedrongen even da aandacht te vrage!l 
In de eerste pl::.ats. wil spr. de Voorzitter hartelijk dali:en 
voor de vvoordeü, gewijd ae..'1. de nageó.ac:1tenis va1 de heer Victo 
Sabbe, die zo àikvJijls- in deze vergadering aanwezig was. 
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Hij was eensroot liberaal, onder-voat'zitter der Liberale 
Partij in België en gedurende tien jaren voorzitter van 
het Li beraç,l Vl:::.am.s Verbonä., dat spr. hier thans vertegen
woordigt. Gij lcu,nt niet geloven - aldus de heer Schalckens 
hoe bemoedigend ~et is'in dit hoekje van Nederland te komen 
en ds.n deze enthousiaste ideëen te horen verkondigen. De 
woorden van <le Voorzitter zijn he:'!! diep in het !1art ged:ro n
gen en, zullen ze:;;:er in Belgische kring weerklank vinden, het
geen op onze ve::bonde:nncid t.o.v. de liberale beginselen 
wijst. Ool: in België staat IJ.e!l. dit jaar voor de verkiezingen 
voor de vertegenwoor:iigende lic:C.a.:en. rzaar bovendien komt 
bij deze politieke bedrijvigheid nog de a.s. wereldtentoon-

. stellinc. S:,.1r. hoo)t, dat ::ülen, in deze vergadering aamve
zig, dit jaar naar België zulJB n komen; zij zullen ervc:ren 
dat België hen t~oeè.. zal ontvangsn. Als geme:mteraadsliä. van 
Brussel, G.ls Belsisc~ liberc.e.l en vertegen·";oordiger vm het 
Libera~l Vlaacs Verbond is de heer Schalc~ens ervan overtuigd 
dat, dank zij dit co~;res, ö.e banden tussen liberaal Neder
land en België nog nauwer zullen worden dan zij al waren. 

De Voorzitter de.nkt de heer Schalckens voor zijn ·;:oordEn 
en geeft de verzekering, dat door velen van de vriendelijke 
uitnod.iging 01::1 naar 3elgië te komen zeker gaarne gebruik zal 
worden gerr:al:l.kt. 

Nadat de Voorzitter de afö.eling Hengelo zijn dan_!-;: heeft 
betuigd voor de bloeEe~~~de ter gelegenheid van het 10-ja-
rig 'bestaan der Partij, v;ori t o·rergegaan tot 'PU.:.'lt 3 va!'l de 
aP,enda: Verslag va::J. de Cour:::.issie va.."l. de Notualen van de Jaar
lijl-:se Algm::.ene Verg2.dering ven 5 en 6 april 1957 te Groningen. 

· tievrouw mr. I.l.L. 3u::chl>;:e!l.s-Dij:-cgl~as.f (Rijs-.·:ijk) deelt 
namens de Notulencor.n::üssie :meä.e, dat l.i.<: notulen in uitsteken
de orde zijn bevonden, zodat de com..'lli:Jsie in overvJeging geeft 
deze goed te keuren. 

De Voerzitter denkt de Notuxlencom.rnissie en de s.s::G.enstel
ster voor de verric::.:te -;Jerkzaa.·nheden en. stelt voor de notulen 
goed te keuren, \ïaar-.c.1ede de vergadering instemt. 

Punt 4 va.11 de Ar:~ luiclt: Benoeming van de ·l(ot-ulencom
missie voor ö.e ve:cgaä.ering van 23 februari en 1 _naart 1958. 

De Voorzitter stel ~.-.Y.9q~_j,~,..,deze commissie te b_eno 9~en: 

r
lte7:r=~~;, .nr .• E. Vede;~·&;ttu·--:_"fî-t:{j_'; t~~ Heide ,\. 
De neer G.H. Cramer .;. Almelo 
De heer E.I.:. !~ooz1111ee:f - Doorn · · 1 

met welk voor st'él' ·a-é--vër·gaèlèr1n:g··p;o.a~~i'ë'älê:coord -è::~ï:i.f:'~--···-~~=.,..f. 

Aan de orde is. Runt 5 van_à..e Ag~nda: 
Jaarverslag van de Secretaris. 

Dit jaarverslag is tevoren aan alle afdelingen toegezonden 
zodat van voorlezing kan worden afgezien (:Bijlage II). 

De VQorzitter dankt de secretaris voor de v:ijze, ·;;-aarop 
hij ook ditr::aal ·.·:eer een overzicht heeft gegeven va.."l d.e ge
beurtm~_ssen van het afgelopen jaar. Hij spreekt er zijn blijd
schap over uit, dat ö.e :'leer Dettneijer na zijn ziekte t~1a.ns 
weer geheel in staat is zijl1 O:!.Ya.'1grijke ta&.::c waar te nemen, 
en stelt voor het jaarverslag goed te keuren, waarmede de ver
gadering .=ie~: ge':le·:ü ::an v-erenigen. 

De Voorzitter gaat over tot }?unt 6 va!l c:~e .Ag~ 
Rekening en Verar..tv;oo:cding en Jaarverslag van de :?en,:..ing,neester 

De penningr:.eeqter,- de heer S.J. van den Bergh, leest dit 
verslag voor (zie Bijlage III). · 

De Voorzitter da~'L:t è.e :çen:1insmeester l:arteli jl\: voo:.~ het 
gevoerd.8 financiesl beleid; v;a.rmeer hij een persoonlijke op:!ler
king mag rJa..l{en, dan is het è.e::::e (betrek~dng ':::ebbende o; de 
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jubilev.rn.herdenldn;; te Rotterdam):" ik wist niet, dat ik zo 
duur ben geweest"; h':::t do et S;;JI'. eenter genoegen, dat men 
vindt, dat dit geld "goed besteed" is geweest, welke woorden 
de vergadering gela.c~1 ~n applaus ontlo:~ken. 

Ais ~5: 7 ve:.'~'leJdi de Agenda: Verolag van de Co:nmissie 
v2.n Voorlicllting ove-::: de Rekening en Vera..11.twoording van de 
Penning:.neester over het jaar 1957. 

I.Iejuffrouw mr. Ll.I.?. van 3verclingen leest als Secre
taresse dit verslag voor, dat als bi~ge IV aan de notulen 
is toegevoegd. 

Uit de vergadering worden geen opmerkingen gemaakt. 
De Voorzitter dani:t de commissie voor de verrichte werk
zaa.n~leden en stel-.; voor déc:1arge te verlenen aan de Pen
ningmeester v~n de Partij, "tevens Pe!h~ing~eester van de 
S·i;ic~lting uvrijheid. en Deoocratie" voor het door hem ge
voerde beleid. Ald.'.lS v:orä.t oes1oten. 

A2.n de oréie is -::>unt 8 van de A,rrenda: 
Benoeming van een Cc~iszie van ürie leden ter voorlichting 
van de·Algeüer..e Vergadering bij de be:O.ö.ndeling van de Reke
ning en Veranh:oorè.ing va..11. de Pexuingmeester over het jaar 
1958. 

Voorgesteld wordt in deze Commissie te benoemen als 
leden de heren: 

J.W. Huplees 
Ir. K. van der Pols 
J.L. Smid 

- 11ià.delburg 
Rottex·dG.m 
Groningen 

en als plaatsvervanbende leden de heren: 

O.M. Eage Delft 
I.:r. '}.H. Foc:rema Andreae - Rotterdam 
J.J. de Monchy -Hengelo 

De vergadering kan zich met dit voorstel verenigen. 

Punt 9 va~n de A~~nda lui6t: Voorstel van de afdeling 
Rotterdam tot uitb~eiding va~ het aa~tal zetels ~m het 
Hoofdbestuur net één. 

De heer ~.D. Scheer (Heemstede) wil niet z~ zeer be
zwaar ui ten tegen het voo:..~stel van de afdeling Rotterdam, 
doch vraagt zich a~, of net Tiel nodig is bindend voor te 
schrijven hoe d: sawenstelling van het Hoofdbestuur dient 
te zijn. z.i. moet Tiel gelet Tiorden op streek- en groeps
belangen , ë.och dit :;,ag nirxner g8.an ten koste van de kviali
teitRX van de leden v&n het Hoofdbest~~. 

De vergadering lca.n zich !!let :i.let voorstel. van de afde
ling Rotterd~ veren~gen, uet dien vsrstande, dat niet on
middelijk, doen :w.et i~ga..~g van het volgend jaar het aantal 
zetels van het ûoofdbestuur met één zal worden uitgebreid. 

De heer 1Ir. J.J. Kamp (Rotterdam) had echter gedacht, 
dat aann.a~.ü~1g V&:.'l !let voorstel zou betekenen, dat deze uit
breiding on;:::iè.dellij~~ zou ingo.an. Voor de benoeming va...~, 
zoals oors:;:ron.!.;:olij~~ vastgesteld, vier leden van het Hoofd
bestu~ zij~ zoveel C[~à.idaten gesteld, dat zijns inm ens 
deze· uitbreiding ge:makl,;:elijk ~an \'lorden gerealiseercy 

De Voorzitter heeft geen b:=z':Jaren, maar vindt de ga.ng 
van zaleen toch '\':el een beetje vreemd.· 3r is nu ~én plaats I:l.EE r 
te vervullen; had nen dit tevoren gewete.tJ., dan zouden meer 
c~~didaten zijn gesteld. 

De heer Tols::::1a (Lunteren) uitbezvaren; in de meeste 
afdelingen l1eeft ':e!l. het voorstel van .:.e afdeling Rotterdam 
niet in bes!)rekin.; ktm::Len brengen. 

De heer nr. J.A. Èeenstra (:l:leventer) meent, dat alhoe
wel geen bezware.:1 zijn inget,racht tegen de uitbreiding, de 
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noodzakelijkheid hiervan niet is a2..!lgetoond. 

De Voorzi~ter antwoordt, dat dit nu geen punt van over
weging meer kan zijn; de ve~gadering heeft de ui tbreià.ing am- , 
v~~.ard, zij zal nu moeten beslissen of deze uitbreiding onmid
de!.ij:k dan ·.:el met ingang van het volgend jaar van kracht zal 
V/orden. 

Bij ste.'nnine; \Yordt het voorstel va..'1 de heer ICamp met 223 
tegen 176 ster:c'len a.s!lgenom.en, hetgeen betekent, dat wanneer 
punt 16 van de agenda aan de orde is, niet1ruaar vijf leden 

. van het Hoo:fdbest;xclr zullen woró.en benoemd. 

Overge.gaan wordt naar :2_u1.1t 10 van dz Agenda: Voorstel 
tot vaststelling bij lotingva'1 een nieuw rooster van aftre
ding voor de leden van het Hoofdbestuur. 

De vergedering :':leeft c~en O}J::lerkingen, zodat de loting 
t.z.t., zo v:ordt oE.sloten,zal worden verricht in een verga
dering van het Hoofdbestuur. 

Punt 11 kont à.a...'1 c.sn ·de orde: Bespreking van het beleid 
van het lîoofdbestuur. 

De Voorzitter C:!lae.:rt u: el ding van de ontvanc;st van een 
brief van de afdeling Bever·:Jijk, waarin deze afdeling haar 
ontevredenneid uit2preekt over de slechte uitvoering van de 
raambiljetten, v1elke naar de opvattinc; der afdeling veel te 
arnsrike.ans 2.c.ndoen. De :;.fdeling ka."l zich niet indenken, dat 
het grote lich2.[èl71, ëtat de V.V.D. is, :nu niet iets beters kon 
bederucen. Verdient het geen aanbevelinG - zo vraagt zij -
cen·rec}.er.c.ebureau of -hu'ea.~ir:. de arm te ne~ .. en, en zo dit 
wanprodukt van een C:ergelij:ce instelling afkomstig is, v:a.ar
om is dan geen Jlünform;.tie ingev;onnen bij een anier reclame
bureau? 

De Voorzitter licl:t toe, dat inderde.ad advies van een 
recla.mebu..reau is ingev;cnnen. Spr. zelf heeft de 'bewuste plaat 
geadviseerd en het aanv2rüelijke ontv:erp va: het recls.uebu
reau afgekeurd, omdat he:r:J. dat te russisoh-ae.ndeed. De Voor
zitter belooft er in de toe:::ornst naar te zullen s'treven zijn 
keuze noch op aL:erib:E~ns hoch op russisc:h ae.ndoende ontwer
pen te laten val:.en. 

Voorts is ontvangen een .,)rief van de a.fdeline; De vent er, 
waarin deze vraagt te moc;en vernerren of het Hoofdbestuur be
reid is stappeil te onderne:!len om 'tot o:pheldering te gere.l;:en 
inzake de uitlating V[..n :t.:evrouw Scho;..r;;ens.ar-Franzsen tezen
over een jour1~alist va;.(l "De T :legraa:f", als zou te tegenstel
ling tussen P.v.d • .A.. en V.V.:J. <::lechts uiterst gering zijn. 

De Voorzitter stelt voor de behandeling van d$ze brief 
op te schorten tot punt 18 van de Agenda, Besprei=ing va.n het 
beleid der Ka~erfracties. 

De vergadering stemt hien1ede in. 

. Vervolgens wordt voort:;slezen ee~1 brief van è.e afc~eling 
Haarlem, v.aarin deze afdeling de Yrs.ag stelt of :h\3t ::iet 
Viensclijk in, dat de ':i: eldersstichting zic:h zodanig ui -:creid t, 
dat l-[2.11 worden cnè.erzocht, v;elke :.taatregelen c'.ienen te worden 
getro.ffen o:n è.e V. V.J. inderdaad een v::>L:spartij te doen zijn. 
:De Teldersstichting zou ê.eze La.c..tregslen dz.n ten uitvoer die-. 
nen te brengen è.oor :1et verstrekken van voorlichting te deze:~ 
zake c.an de Karn e::.' l ed er... 

:De Vocrzi tter. ant'::oor.-::.t, dat c~e Teldersstic~1ting een 
volk011~n zelfst~clldige instellint; is, onafharJcelijl-c ·van de 
Po.rtij 4 Het :Best1.:r'-'X dezer Stichti::J.g :t.oud.t zich wel am:.bevo
len voor s.e.ncluic~int; VC:...'1 bepa2.lde v.ensen, maar de afdeling 
Haarlem zc.l dan toch concreet :::woten aangeven wat zij ::-.:eent, 
dat gedc.an noet v.·orden O:J. de V. V .:U. :n:eer het lcarE.:;:ter va:'l een 
vo:.kspartij te geven. 
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Het zal in dit geval het beste ·Z~Jn, e.ls de afdeling Haarlem 
zich scl"r:!.ftelijk tot het Curatorium. van cle Teldersstichting 
wendt, dat indien nagelijk zeker net deze wensen zal rekenirg 
houde~. · 

De afdeling Haarlen accepteert dit voorstel gaarne. 

De i:J.eer nr. D.F. Went (Leeuwarden) vrac..gt G.e aandacht 
voor het navolgende: · 

De be~~ende lnrr..stenas.r Jules è.e :torte hcs:ft een liedje 
geschreven, cJ.e.t U ·;;·ac:.rsc!J.ijnlijk .r:el eens op een gra::TI:ofoon
plaat hebt beluistsrè., getiteld: H: zou wel eens willen wettrl'. 
Dit lieè.je - al(us spr. - schoot mij in de geest, toen ik 
eraan dacht, hoe ae.n Uw Eoo~dbestuu.r tz.l van vragen, die 
kr·i tie}: eu y:ac..rdering in!wuè.en, :o.c:.ar die allen bean tvloord 
mo.eten v:orden, v:o1·clen gestslè.. 
lleze axlt-.":oorden, d::.s lÜEschien niet allen zullen ku!' ... nen be- · 
vredigen of voor :::.::..Jes een o;llossine; zullen h.-uru:.en e;even, 
kunnen toch ver~1el(eren5. v:erlcen m: eventuele misverstc:.nden 
uit ö.e v,eg nel!! en. :Dc:.arto è is een vercadering als deze nuttig 
en zelfs noodza~:elij}:. S:;r. houpt, dat zijn o:pmerkingcm a.ls 
ve:::."tegcn·.?oo: C<ië~er van t~e Ce~ltrale Leeuv;arè.en enigszins tot een 
vruchtbare gedac~'ltem:isseling zullen kmmen bij d!·age."l. 

. . :Enige ~agen t?elede~ :- zo' v~rvolg~ à.? n_::e:_- \.'er;.t- à~reikte 
m~J het ver.'le-..~gEmc.e ber~c.i:lt, ctE:.-c het ~n a.e osa.oel~ng l~gt 
nog vóór de 259 Dó.art in Friesls.nd. 12 praatavonden te organi
seren, waarbij vrij\'.el iedereen, Katlerleden, Staten- en Ge
meenterc::.ao.sleà.en e::::. l'artijfu.'1ctioru1rü->se;:~ zullen wordC!l inge
sch~keld.. ~aar toen ik over mijn eerste geestdrift heen was -
alä.us cpr. - viel nij iets eieen&1:.rdigs op: tv:aalf praatavon
den, ter;:ijl v:ij in ::!'riesland maar elf steden ke~: nm. :Sn toen 
ik 1 s avor1ds i!ullie:p, hc:.è. ilc een droom. Ik droomde, dat een 
forUD. ven HoofdbestuLtrsleden en ande:::e vocraanste.anda partij
leden een praate.vond hield in deze tv:a.clfè.e ·stad, die ik nu . 
maar 11 Droomstad 11 zal hoemen. En de inwoners van :Droomste.d, die 
geen van allen noc ::_èartij hadden gekozen; maar vol belangstel
ling \ïaren voor de beginselen van de Partij, vu1..1.r.den ter ver
gadering vragen af oy ö.ut forum over bela:!:'lgrijke onclerv1erpen, 
als J?.B.O., bezitsvorming, defensieproble:.en, Indonesië, enz. 
I~aar ëte voerzitter ve.n dit foruu sprak deze :w.ensen toe en zei: 
Voordat wij Uw vra;en· zullen· bewît•:!oorden, \':il ü: U allereerst 
iets heel duid.eli;J~r ma}:en, or:.dat daar v1el eens een misver
stand over is ontstaan. Allereerst wil ik t.1 naclruJ:kelijk ver
kle.ren, dat r:ij meer dan een frac".:;ie verschillen van de· 
P.v.d._<\.. en dat y:ij hier prir:cipieel afvJijzenè. ·staan tegen
over è.e socialistisc:1.e maatschappijleer. Verder zullen wij 
aan U na de 'beantviOO!'c:ing ve.n Uw vragen brochu.res uitreiken, 
waarin U eenvouà.ig en C:uidelijk de door U genöemde onderwer
pen op.,.lïberale wijze behandeld zult vinden. En op dat mome:rrf; 
vroeg de voorzitter aan mij o~ uit onze kluis deze brochures 
te halen en aa.n de mense::: uit te delen. Ik verd.".·:een met mijn 
sleu.tels ne.ar de kluis, Raar toen ik de kluis erende r:as deze 
tot mijn schrik ~agenoeg leeg. Toen ik uit deze nachtmerrie 
ont\.aakte moest ik :!:1claas constateren, dat d·eze droo:t:J. niet 
slechts een na,cht!:lerl·ie maar werkelijkheid v;as. ·:.'ant ilc ~leb 
tot mijn spijt moeten ervaren, dat ëergelijkc eenvoudige uit~ 
eenzettingen in be7.nopte brocim.revorm ·cij ons na.=senoe[; volko
men ontbrel~en. ~ndien iets :::.ij in de loop vz.n deze n:.am1ö.en bij 
onze verkiezings- en propaga:rtdaäctie in Friesland v1el éiuide
lijk is e;eworê.en, dan is het v;el dit, dat er een dringende be
hoefte best3.at e.c..n dergelijk. pro?aga.ndams.teriaal. 
En het moet toch :c.cgelij~·;: zijn zul::e broch·J.res te schri~ven. 
Ik d.enk hier o.v. ae.:.1. ci.e uitgaven van het conité tot bestu
ö.ering van ordeningsvrs..agstru::;:en, die \J ongztwijfeld ï:el beke:nrl 
zullen zijn; v1at ö.i t comi t~ kan bereiken neet toch oo:: voor 
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ons moge.LJ.J.~ ZJ.Jll. :De kcs ten daaraa...11 besteed brengen onge
tv:ijfeld ht<..'1 r;mte op. iiij moeten, om een zwaar woord te 
gebruiken, :::.eer _onze aandacht besteden aen diepte-investe
ringen; ])i t gebeurt geluJ:kig al in een bij zonder aantrekl~e
lijke vorm op het Gespre::centrum in Lu..'1teren. :Uisschien heb 
ik :ilet r.üs, l~ij:nl1eer de Voorzit·~er, maar ik kar- mij niet 
aan de indrvJ:onttrelcken, dat Lt.o.v. dit Gesprekcentrum 
bij het Hoofci.bestuur v~1 een ~~kere teru;h::mclendheid sprake 
io. Anders :::cm ik niet verklaren, waarom vele leden van het 
Hoofd.bestm.:.r deze bij een·,:or:J.sten nog nooit hebben bijge.v:oond. 
hlej, Toxopeus ?ott, een van de geregelde gasten, zal mij wel 
bijvallen y;an..rteer ik zeg dat deze bij eenkonsten hoogtep1mten 
zijn in ons partijleve"Q. Il\: \ïil dan ool-:: V&..'laf deze plaats de 
:heren :X:lcc Ja~er, Freö.rikze, Bos en anderen nog eens hartelijk 
dan~cze:::;gen voor alle moei te en tijC aan dit v-;erk besteed. 

U hebt, Eijn~:eer de Voorzitter, in Uw voortref:'elijke 
grote rede ·oij è.e AJ.ge:::ene Beschouwingen enige aandacht gewijd 
aan het cor::i té 3urgc;:crecht en U daarvan min of meer gedistm
cieerd. U l:.ebt hierbij dé naam van Prof. V on Iö ses genoemd, 
doch ik ste~ er prijs op te verklaren, dat ik het helecaal 
niet zo gek ha& ge~nden als het Hoofdbestuur van onze Partij 
in plaats v~::1 :c:.e·t Comité Burgerrecht deze beroeude s~reker 

voor eon lezing had uitgenodigd, al mag het dru1 zo zijn, dat 
wij van hem in bepa.?.lde opzichten misschien wel een fré:.ctie 
verschillen. Il~ had dit meer gev;a:-.rr,.eerd dan de wijze, v:a.ar
op het Hoofdbestu:tr in de kYiestie - mevrour; Schouwenaar heeft 
gerea.geerè, of liever gezegd, niet heeft gereage~rd. ne vraag 
of 7lJCVronw Schouvïenaar inde-rdaad de woorden, in 11 De Telee;raaf11 

aangehaald, heeft geze&d j:: à.an nee, is voor ons niet eens 
het belar"grij}~ste. Het belangrijkste is, dat het Hoofdbestr.ur 
duidelijk te l\:ermen had dienen te gev;en, dat{~ op deze rose 
vrijage bepaald niet gesteld is en dat er een kloof bestaat 
tussen de Partij van de Arbeid en de V.V.D., welke principieel 
niet valt te overbruggen. Dit verschijnsel van niet of te la·at 
reageren komt meer voor. 

Ik zal over de NOVIB-kwestie niet te lang .ui twijden. 
De centr&lc Leem·.-arë.en heeft haar medewerl{ing aan een provin
ciaal comité gev1eigerd. ·;aj achtten de vorm niet gelu..l.c~:ig en 
de wijze waarop pro:;_:aga.nda w_ordt gemaakt bepaald foutief, ter
wijl deze organisatie ook juist in Friesland niet vrij is vm 
socialistische te~denzen. Voordat wij deze beslissing gena
oen hebben, hebben wij nog zijdelings geinformeerd hoe het 
Hoofè.bestu·,:.r hiertegenover stond. Ons v1erè. medegedeeld,' dat 
deze aangelegenheid met grote reserve ·werd beschouwd. Tot on
ze verba~dng staat echter op de folder van de :TCVIB de V. V.D. 
vermeld als deelnesende vereniging. Afgezien van de op zijn 
zachtst ui "cgedrukt v:onderlij~~e wijze, waarop door deze orga
nisatie met de [:;rote ::ingezamelde bedragen is omgesprongen, 
lijkt mij deelna.:J.e aa.ü deze organisatie bepaald niet gev1enst. 
Gaarne zal ik hierover het standpunt van het Hoofdbestu~r ver
nemen. 

1lij:n.'J.eer de Voorzitter - zo gaat de heer Went verder -
het iseen onmiskenmrfeit, dat de belangstelling voor onze 
Par~ij, vooral ook in Friesland, sterk groeienQe is. Door 
een betere org~~isatie en het aenstellen van een propagandist 
hebt U ons bij ons \':erk in Friesland à.aadv:erlrelijk gesteund, 
r:aarvoor ik hier zeer gaarne mijn \ïaardering uitspree:r.. r.:aar, 
:r.:ijnheer de Voorzitter, wij ooeten klaar staan or:J. aan :ö.l deze 
belangstellenden het materiaal te verschaffen waarom zij 
vragen. In ~et be;in van mijn rede noemde ik het liedje van 
Jules de Ccrte. Daarin worè.t de vraag gesteld: 11 waa.ror:J. zijn 
de menseJ:o. zo moe?" en hij vindt hiervoor de oplossing o·:) zijn 
eigen l~c.rakteristieke 1.-unstenaarsuanier. Bij mij-aldus ;pr.
z~~ he~ antr;oord moeten luiden, dat de mensen zo moe gev:orden 
Z~Jn, ondat er zo lz.ngza:nerha.nd in het _politieke leve!l in 
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Nederland noch bij de regering.noch bij de politieke partijen 
princi~Jiële beginselpolitiek wordt gevoerd. Wij zien nu een
maal graag naast onze religieuze levensovertuiging ook een 
enie;ermute vz.ste. lijn ui tgestippelà in de maatschappelijke 
orde. -En Y:ij kun .... 'le~ &.ls liberalen aan à.it rechtvaardig ver
langen tegemoetkomen, niet door ons vo~k te verzekeren een 
verzorging van àe wieg tot het graf, een volmaakte ordening, 
die de dood van ons :aatschappelijk en geestelijk leven be
tekent, naar door te wijzen op de zuiverheid ven onze libera- · 
le beginselen. Dat v:ij dit tot op ~1eden nog slechts gebrekkig 
hebben gedaan geeft ons aanleià.ing tot bezorgdheid. Aan dezè 

bezorgdheid heb ik nar:1ens de Centrale Lee:uwarden, met alle 
riaardering voor re t V6le v1erk door Uv1 Hoof'dbestuur verricht 
uiting willen geven - aldus de heer \'i ent. 

zie verder pag. 9 
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l?rof.mr. 0.';7. de Vries ('s-Gravenhage) wil naast de 
grote verdiensten, door de Yoar zitter in zi. jn rede toege
kend aan vele liberale partijleden voor hun aandeel j_n de 
sociale v:etgevin(;, de aa:.'1.dacht vestigen op Prof. Jan Dru0 -

ker, een liber:::al denker en wetenschapsmens, de grote man 
van de Armenwet van 1912, wiens levenswerk niet verloren 
mag gaan. Spr. zet uiteen, dat de staatscoa~issie-
Quarles van Ufford met de herziening van de Arnenwet is 
belast e:'1 zich l16eft ui "tg esproken tegen hand!.:aving van de 
burgerlijke arnbesturen. Deze uitspraak heeft wel critiek 
uitgelokt, echter niet van liberale zijde. De herziening 
van de A:?:'rnem;et is inmiddels ook door de P.v.d.A. in stu
die genomen, n.l. door de commissie-rilol tzer. Deze comJ.:lis
sie verl~~gt een herziening in meer dirigistische geest. 
Doch ell~e t;eneen-'.;e-n.ldus :9rof. De Vries - :heeft zijn ei
gen sfeer, zijn eigen zelfsta;1ë.igheid. T:C.orbecke heeft 
destijds een wetsontwerp ingediend, dat echter riiet werd 
aEingsno:r.cn, v:aarbij gedacht werd aan burgerlijke armbe
stvxen, zien aanpassen~ aan de gemeenten. 
Onds.ni~s het feit, dat. él.i t \':etsvoorstel gee;1 succes had, 
werd in 1854 v;eer een voorstel ingediend tot instelling 
van een A:!.1 ::lenwet, \·:aarbij eveneens voor zelfstandigheid 
der b-v.rgerlijke a.r2besturen v1erd gepleit. Naar spr.' s 
mening zou C.i".; s~'steera ge:..anë.haafd uoeten blijve::J.. Hij 
zou het t~.:at. Hoofdbestuur willen verzoeken een commissie 
in het leven te roëpen, die dit vraagstuk in studie neemt 
en wel in deze zin, ë.at de buxgerlijke armbesturen in vrij
heid en zelfstt::.ndie;heid ·oehouden blijven en staatsë.irigis
me wordt afgewezen. Spr. meent, dat dit dringende nood
zaak is, opdat niet, wru:neer het wetsvoorst9l v;ordt inge
diend, de ?.v.d.A. en K.V.P., die.dit onderv;erp reeds in 
studie hebben genot·,en, r.:.et hun plal1..nen tevoorschijn ko-
men en de V. V .:u. achteraan komt en nog moet gLan studerm. 

De heer ::;.r. J .1. Andr6 de la· Porte (Arnl:em) wil ge
deeltelijk hetzelfde theza als de afgevaardigde van de 
CentrG<.le Leem·;a:rden behandelen. In 6.e afgelopen maanden 
-aldus spr. -hebben vele werkers in"de Partij weer zeer 
veel tijd gegeven ter voorbereiding van de verkiezine;sstrijd 
In de komende maanden zullen zij nog meer van hun vrije 
tijd offeren on die strijd te voeren. Spr. meent zich ook 
tot die werlcers te rlogen rekenen en heeft zich wel eens af
gevraagd: is al dit werk de moeite wel waard? Onze verwach
tingen zijn optimistisch §estemd. ~'!at zullen v1ij bereiken? 
Za2. het aantal kiezers lO~o meer zijn dan in 1956? En over 
t·wee jaar, bij de Ka.w.erverkiezingen, zal het dan nog' eens 
10%. meer zijn? Dat zou ze~cer een mooi resultaat genoe::ndl{[;ll!OO:r 
worden," dan hebben wij 11~; va.'Yl he-ij-totale ste::unenaantal ..... 
Wij zullen dan misschien zelfs wel een minister krijgen. 
En wat is er dan bereikt? Dat \ïij van oppositiepartij re
geringspartij zijn geworden. En wat" betekent dit voor de 
politieke groeper).ng in ons land? Naar spr. 's mening nietsl 
want desondanl~s blijven wij een kl:!:i.ne groep, die bij de 
andere p~tijen even y;einig verr:J.ag e.ls t:'lans. 
Wanneer vlij ooit een belangrijke poli tie:ka macht v;illen 
gaan vornen, d~~ zullen wij een belangrijk grotere partij 
moeten gaan worden. Velen onè.er ons zullen dit e~s een 
wensdroom beschouvien, als een volko:::::en irrèële gedachte. 
Spr. wil echter naar voren brengen, dat op de laatst ge
houden ledenvergédering v~~ de afdeling Arnhe~ duidelijk 
een alge;;1een onbe:l.:agen !i: in de bestaande toestand tot 
uiting io gekou:.en. :Zen onbehagen tevens over het alfe::;<een 
poli ti el\: beleid, gevoerd door het Hoofdbestuur •. Het is 

daarom, dat spr. à.e lei:ling van de Partij, in afwijking va:t 
wat de lc.atste ja~en gewoonte schijnt, naa,st v:aarderj.ng 
toch een woorö. van oprechte c:ri tiek niet ::1eent te mogen 
besparen. ~'lat de pfdeling J.rnheu in het beleid van het 
Hoofdbestuur r:üst ... een è.oelbe-.·/U.st streven om een partij met 
een grote aanhang te worden • ..Us wij dit willen zal het 



I . / haar 

noodzakelijk Zl.Jn een ruime aanhang te verwerven onder de 
arbeiders, waarbij spr. in het midden wil laten welke 
groepen van E!-rbeiders dit zouden moeten zijn, wa."l.t het 
zal onmogelijk zijn met Lberale beginselen aan de arbei
dersgroep als geheel te appelleren. Maar geldt dit ook voor 
de valebekwame arbeiders of voor de zgn. hoofdarbeiders? 
Ligt bij ben voor o::1s niet een kans? Iüaar dan zal onze 
propaganda, ons streven, ons gehele klimaat in de partij 
not::: danig r.J.oeten veranderen. En dat klimaat wordt voor een 
groot deel bepaald door het beleid dat de leiding voert. 
Wanneer l:len nu v:~aagt-aldus spr. - wat k:..--.n er anders ge
daan worden, dan ;nen nu doet, dan vreest hij hierop geen 
concreet a..Yl.t·,:oord te kum1en geven. Icï.:tën zijn er in de 
afdeling Arn1:e;:: wel naar voren gekomen. :Deze zullen door 
het lic~ der afö.eling, de heer Yan der Bij, wanneer deze 
het v:oord krijt;t, bij r;ijze va~ voorbeeld nader \"VOrden 
genoemd. Ee:1 ,;;oede positieve lijn zcl echter alleen na 
bestudering ku:::::en -.vorden gevonden. Bestudering van de 
huidige ;naatsch;ö,ppelijke ontv;i"J:keling en een prognose 
daarv8.n voor de nabije toel::omst zal moeten leren wel:{e kan
sen er liggen v-oor de lioer-e.le bet:;inselen. In elk geval zal 
het nodig zijn "l.Jij onze pro_paganda en in' het alge:c.een in 
alle geschriften en uitlatingen voor de buitenwacht zeer 
duidelij:{ en cOlJ.creet een li bernle oplos[:ing aan te geven 
voor de verschiller..è.e vrt~2.gstu:?.:ke ~, die ons volk beroeren; 
dus: een liberale O~èlossint; voor radio- en televisiebestèL, 
een liberale oplossing voor de \·;oningnood, een liberaal plml 
ter bestrijding v<..:.rt de werkloosheid enz. Vooral zal het er 
niet bij mcgon blljvell, dat v1ij alleen maar zeggen, dat 
wij zijn te'gen socis.lisJ:J.e, tégen staatsaL:1ac:at. ',-faarom 
z1ülen vi j niet r.1::t een libera:ü welvaartsplan komen? Spr. 
meent, dat wij dan bepaald meer gehoor zullen vinden, ook 
bij a::1dere groe}!sn, è.2.:1 de traditionele bijna 10~;. 
Voorts wil spr. er v:el de aandacht op vestigen, clat z.i. · 
het v/innen van een nieu\ïe bevolkingsgroep voor de liberale 
beginselen niet alleen een kwestie is- van versta..lldelijke 
arg·~:I:tenten, :caar ook va...'1 senti:lent. Zeer velen ste:m:llen 
P.v.d.A. uit ce1: ze~:ere vage verbonden;-::.eid, omc~at het 
socie.lis:Je m;_ e~naaal de kampioen is geYieest· van de ver
drwrte arbeiders. Van dit_ verdrwct zijn is nu nog bij een 
zeer grote mE.atscba;pelijke groep een inferioriteitsgevoel 
OV3r. En dat doet velen onder de hoofdarbeiders en intel
le.ctuelen thans nog op de P.v.d.A. ster:mien. Dát sentitlent 
moeten ·wij nu doorbreken. Hoe C:.i t moet gebeuren, daarvoor 
kan spr. geen concrete weg aangeven. Allel:'eerst zal z.i. 
onderzoele nodig zijn. llioet de Y. V.D. onderi' auspiciën een 
liberaal valrverbonc:l oprichten? Moeten vlij liberale werk
groepen speciaal onè.er de studenten stimuléren? Spr. heeft 
tot zijn genoegen i~ het partijorg~an gelezen, dat ook de 
heer Lou.wes ero::~ l1eeft aangedrongen onze braintrust te ver
ster:%:en. Zijn betoog re::>-.:t...'lere~:d wil de heer André de la 
Porte ze0E:en: '::ij m:Jeten positief, doel bev:ust een grote 

· ijartij v;ilJ.en v~:- rö.en. Dan is nodig vaste voet al thans bij 
een deel der ar·oeië.ersbeYoLöng. Daartoe zal een ander 

klL1aat in onze Partij nodig zijn en dat houdt in een an
der beleid van b.et Eoofdbestuu:r.·. ',7èlk beleid hangt af van 
de resultaten va.11. s~.;u.die oratrE::nt de mogelijkheden. !ra.mm s 
de afdeling Arnhem stelt de heer Anir6 de la Porte voor 
hiertoe een com.::::.issie in het leven te roepen, evm tueel 
met insch<:.]reling van de Telclersstic11ting. 

De heer· J. van der Bij (Velp) haakt in o·p de woor
den va."l de vorit;e sçre:rer. De 2-fdelinB Arnhem, zo zegt hi~ 
heeft grote '.':<z.a.rcl.erin; voer het intellectueel ,schal te van 
onze Partij, ~1aar zij is ervan overtui.;d, dat onze ideëen 
en propacunda slechts voor een gering· gedeelte v1eer:;.:lank 
vinden oij de grote massa van ons volk, terwijl zij het 
betvlijfel t, of er op den à.u,:r nog plaats zal zijn voor 
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de lclei:ne partijen. -De grote. partijen ZlJn goed geoutil
leerd., zij "beschLdcen over braintrusts, studiecentra, enz.; 
zij komen met goed è.oorda.chte voorstellen. Dit kan de 
V. V.D. ook, máar Qarr moet zij groter zijn, over meer geld 
beschikken o;J. zich een dergelij~ce outillage te verschaf-
fen. \lij zijn in N~derlancl de oppositie-partij - aldus 
spr. - en dat legt o:ns ver~lichtingen op, want de democra
tie kan niet goec:1. functio~eren, wa_"lneer er niet eer.. strijd
bare en populaire oppositie is. Z.i. mag niet de fout ge
maakt worden te den~cen, dat dit alles ·;. sl in orde lwm.t; de 
socialistische invloed meet met een even grote en sterke 
macht bestreden worden. Spr. hoopt dat ·ie V. V.D. het centrum 
van deze nach"v zal V!OrC:.e:n, -,,:a.nt anders bcst~:at de kans, éiat 
een andere :'&.rtij zie!:. die r2acht toeëigent, een partij, 
misschien niet zo intellectueel, ~aar van grovere structuur, 
die wel de :::assa :.1.anspree~ct. Trouwens in de opposi tievoeri:..'lg 
van onze ?artij is à.e heer Vm der Bij in het verleden v;el 
enigezins teleurg3steld. De V.V.D. staat op de bre~ voor de 
vrijheid., ï:J.aar bij de :recente huurverhoging van 25)'è· hebben 
alle V. Y .:U. -Ti\'eede Kamerleden, uitgezonderd de heer Yan 
LeeU'.':en, v6ór het L:g~die:1ö.e rode araenä.sr.1ent gcstend. Spr. 
zal het hier 2oc.enteel ·oij laten en hoopt bij het beleid 
der Ke.:merfracties nader op à.i t rn.mt te ::::1ogen teruglwmen. 

De heer mr. H. v<::.n ?.iel, onder-v'Jorzi tter der Partij_.;
de verschir.ende s;;;rekers beantv:ocrä.end, d3elt nede de ge
dane su::;gesties net belangstelling te heboen beluisterd. Er 
zi'j.n hieronder zeel~ ze~cer punten, die nader bezien :ltmn1en 
worden. J)e verschillende iè.eöen waren echter niet zeer po-
sï tief e:1. spr. geloo::'t n::.et, dat er één suggestie onder v~as, 
die niet al her;~aalG.e ::alen was ui tgeSl):'Oken. Desondanks 
zu:len zij toch L:. b·::;:· ... a:nclelinc worden geno::1en. In ë.e eerste 
plaats dan hetgeen de heer ';;ent heeft ge.zegd over partij
brochures, een o-:.16. probleez reeds. De b.eer Yient heeft zich 
uitgespro~ce:-~ voor een-"!oudige brochures. Het is echter · 
oru~ogelij~ om verschillende problemen, zoals b.v. de P.B.O. 
en de Indonesië-k-.ïestie i::1 een eenvoudige brochure te be
handelen, tenzij sen dit zou laten doen ~oor i~mand va"l. de 
in het geding ge"bracht-:i"t.;rovere structuur". Inà.erd.s . .:~d moet 
men de verschillende poli tie~:e vraagst1Ldten e·envouè.ig trach
ten te houden, maar è.e werkelij~: belangrijke zijn ongeschikt 
om in brochurevorm te v:orden behandeld; Electoraal is met 
het cloor de heer \ient beö.oeld.e gescl1rift zeer zeker iets 
te bereiken, het moet echter ve:::-ded.igbaar zijn, en :':let is 
zeker niet juist uit electorale overY1egin5en met iets· te 
konen, dat niet in overeenst.ernming met het beleid onzer 
Kamerfracties is te brengen. De Indonesië-kwestie is een 
levensbelanc, echter me~ vlisselende aspecten en zeker niet 
vast te leggen in een brochure. Het beleid der fracties 
hierbij vereist een zeer zorgvuldige af'.':eging. Spr. is het 
wel net de heer ".'le:J.t eens, dat de Partij aa.."l diepte-investe~ 
ring haar af.ndacht moet geven. Dit gebe'..lrt door de Telders
stichtine, door arti~elen in Liberaal Réveil en door ä.e 
radiocauseri~n. Hieró.oor tra.cllt nen be,~as.lde a.chter.::ronden 
vru1 onze gedachten uit te dragen. Dat is onze diepte-inves
tering en hiertoe behoren ook de prEatavonden, waarvan. er 
12a8..11 de provincie Friesland werden toege,::eze!1.. De stre~;:
king van de::e avor:den is O:! diegenen, die r:ij 2.nders niet 
kv.1mec: bere:!.. ken, toe te spreken in een voor hen aanvaarà.ba.re 
vorm. Naar ~:pr. me:J.ing is dit een nieuw en goe;:;. initiatief, 
waarvan vol:edig gebruik ge.::taakt moet worden. Aan deze praat
avonden geven zo::;el }:al!l.erleden, Staten- en Raaà.s],eden als 
andere Partij-::unctionarissen h:u1 tijd, soms :neer dan zij 
ku:rmen Jûssen. J)a:l past l-:.et niet om te zeggen, dat te weinig 
Hoofdbestuursleden zic:'l in Lunteren laten !Zi m. 

Naar aanleiding van de o:;m:irking over het ui tno:;igen 
van prof. Von ~-~ises wijst ä.e heer Vm Riel 
erop, dat wij i:1 het b:.ü tenland vele liberale figurex;. 
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kennen; men kan deze echter niet allen uitnodigen. Een 
uitnodiging aan Prof. Von Eises is niet alleen een Jn-:estie 
van geld, ::1cn .moet z;i.ch ook afvragen: wat is hiermee te 
bereiken? Dat de Voorzitter zich gedistancieerd heeft van 
het Comit~ Burgerrecht heeft spr.'s volledige instewning. 

Wat de kv1estie · mevrouw Schom-:enaar-Franssen betreft, 
de door de heer -::.'e::1.t gebezigde ui tdrulddng 11 een rose vrijage" 
acht spr. y;el zeer in otrijd net de waardigheid van dez·e 
"bijeenlcomst. Afgewacht zal dienen te worden tot deze zaak 
nader is bezien en dan nog ac~t hij bespreking in deze ver-
gadering n:..et gewenst. · 

Over de NOVIB valt te ze33en, dat deze in het begln 
de steun van alle poli tie:~e partij•::n heeft gehad. De hulp 

· ae.n onderontwi!~}~elde gebieden is zeer zeker ee:1. punt van 
bete~~enis. De ~eer Ven Riel is net in beginsel met de neer 
Y!e~lt eens, ó.at ë.e ont;'iik.:elin::; bij deze orgsnis9.tie. niet 
juist is, è.och. di tlw;:1 t evaren niet v:orden .voorzien. Van po
sitief·roüe tendenzen kan niet worden gesproken, doch ook 
niet van i:)Ositief liberale. 

Prof. De Vries antwoordend zegt de heer Van F.iel 
naruens het Ho:;fà.oestuur toe, dat zal worden nagegaa;;. hoe 
bijzondere aa::dac~"lt aan de her;:iening van de Armenwet kan 
worden ge··::ijd. 

l•Iet wat de '.1eren A.."'"ldr~- de la Porte en v.d. Bij hebben 
gezee;d ~:z.n s,O)r. ge:1eel instemr:en, doch het betreft hier een 
punt, ·;:aarrJeà.c het Hcofè.bestuu.r zich al jaren "bezighoudt. De 
gèhele struct-:.1ur van onze ver~ciezin;spro~js.gundc. heeft zich 
in deze ric:.lting ont·;:i:~·:elà.; er is dan oo:~ al onderzocht 
hoe de docr de heer Andr~ de la Porte bedoelde bevolkings
groepen zijn te bereiken. De o~:r:1er:i\:ingen over het ste:cE:en op 
de P.v.d.A. door vele intellectuelen en hoofdarbeiders acht 
spr. vol;romen juist; hierin is alleen met geduld en voor- · 
zichtigheid vere.ndering te brengen. Oolc de sug,:;estie V8.!1 een 
liberaal vakve::::"bond j_s door het Hoofdbe·stuur 11 eeds van alle 
kanten bezien. Concreet gesteld is he"i zo, dat wanneer van 
h:i.. e1·voor Gesc:ni~~te personen een initiatief hiertoe uitgaat, 
op de volle weà.ev:er~ring van het Hoofà.bestuur ka.:.'l worden 
gerekend. Inderdsad zullen. ·;:ij net concrete plannen moeten 
komen, niet alleen met·onze liberale beginselen. Wat een 
liberaa)_ welv.::artäplan betreft, hier zit wel erg veel aan 
vast, tervlijl nen zich ook nag afvragen, of een dergelijk 
plan wel in de lijn v~"'"l een liberale partij ligt en de uit
werking zal hebben, die w.en er zich vam. voorstelt. !.~en zal 
zich moeten af•.-Jer..den van :ie grove structu:c,_r, en dus niet 
een plan moeten opstellen, dat niet •O)recht _ge:::teend is. 

Wat het huuroeleid betreft, hieraan is gedaan \'Jat 
gedaan lwn v;ord.e~1, get lid van onze Tweede Kamerfractie, 
de heer Toxo;eus, heeft contact Oi:)genomen ~et de huiseigena
ren, maar de hui.U'ders zijn een nog grotere groep. Hier liggal 
zeker electorale mogelijlóeden, :naar de reacties va11. è.e ar
beiders zijn zo, dat :1en niet gauw geneigd is r..:et een ht.n .. U'
verhor~in~ in te stc!1l.oen. Ook se:..'ltinenten oepale:.1. de poli
tielcel varhoudingen e21 :zij, die hiervoor de vers.ntwoordelij::<:
hei-d c.rage~ zullen sentir.-:ent en ratio tegen elkaar afv:egen. 
Wanneer r:.en de statistiek der politieke. o:ltvlik:elinz; be
schouwt, d::n blijkt deze te gaa:: langs 'l:...jl1.en van grote ge
leidelij:~1-.eid. Eet socialisue L1 Nederland is in 50 jaar naa:
zijn lnilige m .. chtspo~,itie gegroeid; ':;ij ::ijn nu tien jaar 
bezie. Ee11 \':er:..:alij~:e tegenstro;::ing in I~ederla:r:d ·zal altijè. 
een tege!:strooinz r:w""; a.11deren weeten zijn. riet is gG:Ja<~:elijk 
een sc~ler:pe OlJi=OSitie, een grove pro·cle:natiek te vor:-.J.cn, 
zoals het ook ce::.o.": Jolij~~ is zici:J. als een olif8llt in è.e po
l.i tielre porseleinkast· te ':::;ewegen - alà.us ë.e !1eer Van Riel. 

De Voorzitter stelt vervolgens a~"'"l de orde 
punt 12 vsn de Ar,enda: de Rondvraag. 
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De heer m.r. A. :Uolena8.r (Al:oelo) wijdt enkele woorden aan à.e 
verjont;;ing in de Partij, v1aariJ.ede hij niet bedoelt, dat zij 
die in en voor. è.e :ra:rtij werken oud zijn, :1aar "Nel, dat zij 
de g-e:;st van deze tijd niet verstaan. De Voorzitter - aldus 
de heer l.:olena:J.r - heeft de conjü.nctuur als centraal punt 
r;estclc!. en de socie.listen ervun beschulö.igà., dat zij dit pro~ 
bl::;eB ts dirigisti..Ch heb~)e:Ol c:ezien. I.:aar \Üj a~len hebben ge 
fuüè. in l1et zien VS.':l ö.e j:;_iste or"1t'>,ik::elin@:. ·.:at nu in ons 
voll:slevcn c:;<::beurt brengt I!lede, dat het begrip vrij~è.ej d een 
andere betekenis gu.a-b ;:rije;en. Het r.'as na è.G c·orlog niet ge
mc..~:;:elijk 0."1 ;·;et ons geteisterd L;n6. o:ynieuw te beginnen. 
';·;anYleer 2en zich nu afvraagt welk conj-.mctuurb eleid de V. V. :J. 
zic:1 voor de toeko::ant denl~t, à.an :ooet spr. tot zijn crote 
spijt co;:wtateren, à.s.t hiero:.::.; het 8.nt·:;oord ontbreekt, ter
·~ijl hij bet~ijfelt of de V.V.D. begrijpt hoe Roeilij~ de 
toest;:;.nd. OlJ 11et ogenblik is. ·~·:at kunnen wij els rartij het 
volk bi80.c:.1. voor de noden v:;:.n dezE: tijd? 3':.'1 hiertoe noet 
oo~ worden gerekend onze ~er~oadinz tot Indonesi~, het 
HieuVJi._Gu:l.::'lea~Jeleid, de Jev;estie-Ar:1èon. 'iiij 1::1oeten ons niet 
alleen be~alen tot het oefenen van critiek op P.v.d.A. en 
K.V.?.; \.ij moeten zelf ;1-:/G const:r·uctieve e;ed::.;.c:.~ten :có!uen. 
In è.e toe~wr.1st :·10opt s:yr. in ons I'a.rtij-orz;aan, in onze 
vergaä.eringen, in de gehele partij betere ric~J.tlijne:l aa.n il e 
treffen. 

De heer Postu.mn. ( E:-.1::-wn) -crenct. de ~·:westic; l-::tvlerop
leidin:; en voorlic~ü;inc; bümen de Partij ter :::::i)ré!ke. IIij 
meent, è.at in verband met de croei .der gemecnte::1 grotere 
deskv.nfigheià. ·:.'o:r·J.t verla.:cl;d. van de t)esture:::J. è.el' afdelingen 
tcmeinds een gro::;!ter kiezerscorps te lcLlrmen bereiken. De 
leiding der 2.fde:~_ingsn. is v&à.s.l in !lar,den van en~-cele :per
so:1en, d.ie ve.,~.l: druk bezet zijn. Het is vou1· !.:e!l ste;:;ds 1-:toei
lijk vo-;doenC.e stof voor ve:.'c.:;..deringen, zo·;;el op politiek 
als op pro.,::a.t;andaterrein, gereed te hebben. Is D.et mog elijl{ 
htertoe over vc.ste bronnen te beochik~cen; kunuen avondcur
sussen georeé:.niseerd woró.en tervoorlichting en opleië.ing? 
Kan het v;eekblad :.1::.öschien hier-bi~ :wet een apa.:::<ce bijlage 
v1orde.,o ingesci;.u~celC,? K:l!L:en er lij3 ten word. en beschi::oaar ~ 
gestelC. van eventueel te raE..dpleger.:. s~ rekers e-:.'1 specie.list en? 
Gaarne zal de afdeling EHurt~n hierop ee:1. ant·::oord ontve.ügen. 

Nadat besloten is hetgeen de afdeling Bloemendaal 
bij dit agendapunt over de auto::1.or.:üe der ge;J.eenten te berde 
Ylil è:-::-engon, nc.ar de volgende I.J::)rgen te versc~nli ven1 geeft 
de Voorzitter het ·.voord an.Yl de heer J .~:. Fredrü:ze ~ ~i.rnhem). 

De heer Fredrikze deelt mede, dat het bestuur van de 
Kamercentrale J,rnhea, niet gerust op è.e ree.ctie van l1et 
kiezerscorps op !:let intervie\: - nevrom; Sc::ouv:enaar-?:r.·anssen, 
in zijn op 19 februari j.l. gehouden vergadering besloot zim 
ter JUgsuene Vergaderins ::1et de navolz:o:nde vr::::.c.g tot :.levrouw 
Sc:fwawen2.:::.r te wenden. 

Het cestuur van de Kamercentr2:le l .. r:nhem van de 
V.V.-:J., zic:1 be·:m.st van het feit, d:?.t C:.e jour:lc.listL:;Le vleer
gave vx1. ee::1 be)a:..;.lde ui tJ.ating tot m:'_sverzta.në.e:n, a:::.~1leièi ng 
ke.11 geven, ver::::oekt J.J:.evrouw dra. J. ]'. Scho:.::;;cnaar-Fra.nssen, 
in het O?onbaar, zo m.ogeli jk st:::.a...."lde deze vergaë.erinz, te ve;p. 
klaren, dat zij :t;J.et het 'uestu::J.r va.~: de Kamercentrale .Arnhem 
van nening is, dat socialisne en libero.lis .. ~e principieel niet 
slechts verschillende maar bepaald tegengestelde b,~grippen 
zijn en dat derl:alve de o)vattingen op. staatlrunà.ig e:-.. econo
miscl1. g . .::bied va:.1-een lid van de Partij van .ä.e Ar·ö?id princi
pieel tegengesteld zijn aan die van een liè. vE..n de Vol:,:spar~ 
voor Vrij~ei~ en Democratie, zodat zij ont~ent de be~oeling 
te hc1).c,ell eehc;.à. ee::i journalistieke meö.ewerxer (ster) van het 
dagblad De Telegraaf ~e è.oen veronderstellen, dat zi~ van 
r.:ening is, dat er tussen i1aar en l:aa.!." eci-;.tgenoot op pcli tick 
ge-bied slecl:ts vs11 een versc.'lil in nu.2.nce ge:::prc~cc:ri zou kun
nen ,;orden. 

Aansluitend hiera.;.n stelt de heer ?reèrikze 
de veleende notie voor: 
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De Algemene Vergadering•wn de Volkspartij voor 
Vrijheid en Der.ocratie, op 2ó februari en 1 maart 1958 
in ver8cderihg te Hengelo (0) bijeen, verzoekt mevrouw 
dra. J. F. Schouwenae.r-Franssen de verkh ring af te 
leggen, vervat in het verzoek van.het ?~stuur va::tl de 
Kanerce~'ltr:;üe ]_rlli'lem, ter vere;a·:èr~ng b~J monde van de 
heer J. I~. Fredrikze aan haar gedae.n, betreffende het bestam 
van een princifieel verschil tussen socialisme en libe
ralisrue. 

Indien mevrouw dra. J.F. Schouwennar-Franssen over
hoout deze verklaring niet mocht willen afleggen, besluit 
de A__ger::.ene Vergadering ven de VoH:spartij voor Vrijheid 
en :oenocrati e hierbij haar kenba::.r te maken, dat zij als 
lid V['L"'. öe E:.:1··ste Kar;ter der Stai.en-Gcneraal niet meer haar 
vertrom·:en geniet. 

Deze motie kont de Voorzitter wel Ylat prematuur voor. 
Hij ge,3ft vervolgens het ...-:oord aan ä.e heer dr. J.C. van 
Zoelen (Amsterë.u::.). 

:De heer Va:.1 Zoelen deelt mede, dat in de op 21 febru
ari j .1. gehouè.E:n jaarlij~:se algceene ledenverr.:;adering van 
de afdeling .t..:,1.st erè.aJ:: c!.e ui tla tinsen vs.n mevrouw Sc:wnwe
naar-:b,rs.r.:.ose::J. tegenover een verslaggeefster va..'1 De Tele
grG.af zijn ter s:,;rake gelwr.acn, hetwelk geleid b.eeft tot het 
aannemen van de n2.volgerutde motie: 

:Oe e.fdelj.ns Lcsterdaril van de Volkspartij voer Vrij
heid en De.:J.o:cratie, 

op 21 febr~.ari 1958 bij een in hr.:.ar jaarlijkse alge
mene ledenverg~dering, 

kennis geno:r:2en ;wetende van eenartikel in het dag
blad De Telecraaf van 16 januari 1958, waarin enige uit
latingen van het lid va..~ de Eerste Kaner der Staten-Gene
r::.al, ::evrouv1 J.F. Schouv;enaar-Frans-sen, teeenever eon 
verslageever va:.'1 dat blad gedaan, worden e;eci teerd, welke 
uitlatingen, blijkens een ingero nden stuk van mevrouw 
Schouwenas.r-:Frans<Jen in !1et weekblad J?e Vrije Amsterda.mr.1er 
van 1 februari 1958 niet door haar zijn ontkend of weer
sproken, 

kemüs genomen hebèende van de suggesties, weB-ce van 
deze uitlatingen uitgaan, als zo.u er slechts· een gradueel 
verschil bestaan tussen de opvattinge~ van de V.V.b. en 
van d.e P.v.d.A., en het b.v. slechts zou gaan om iets meer 
of iets minder overheidsbemoei'ine, dat er voorts een grote 
affiniteit zou bestae.n tv_s-~,en de V.V.D. en de P.v.à..,A., 
aangezien beiden democr::.tisch en niet confeasioneel zou-
den zijn, dat de V.V.~. en de P.v.d.A. wat de wortel betrefi 
niet ver van elkaar zouden liggen en het slechts de nuan
ces waren die verschilden, 

wenst Eet de illeeste nadruk uiting te geven aan haar 
standpunt, dat zij deze uitlatingen afkeurt en in hm1 alge

-meenheid principieel ver~erpelijk acht, en nodigt het be
stuur van.de afdeling uit deze motie ter keiL~is te brengen 
vm1 het Hoofdbestuur van de Partij en van de pers. 

De heer Va:tJ. Zoelen deelt vervolgens 1:1ede, àa.t è.eze 
motie wel ter ken::lis van het Hoofdbestuur der Partij werd 
gebracht, doch dat ~et bestuur der afdeling besloot publi
catie in de pers eerst te doen plaats vinden na deze alge
mene vereadering. Spr. licht nog toe, dat de vergadering 
zich zeer zeker i1eeft gerealiseerd, dat iedereen wel eens 
een ongel~d~ig interview kan hebben. Hoewel hij bovendien 
ook zelf van mening is, dat deze kv;estie onpersoonlijl: noet 
worden sesteld ·en hiera2.:"1 geen consec1uenties voor r:.evrouw 
Schouwen~ar ;;weten worden verbonden, zal toch door een pu
blicatie in de pers d"J-idelijk noeten vlorden aangegeven, dat 
er ook liberclen zijn, die er anders over denken dan mevrouv. 
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Schouwenaar. Over het "iets meer of iets minder over
heidsbe;noeiïng" besta2n i~ onze kringen geheel andere 
opvattingen,. y;e.:nt y;ij \";'ensen deze uitsluitend waar dit 
niet anders :-:an, ter·.-:ijl de P.v.d.A. overheidsbemoeiing in 
álles en overal v;cnst, l1ete;een tot een volltonen vernieti-
ging va."1 de c;ecstelijke vrijheid leidt. Ook è.e affini
teit tussen v.v.~. en r:.v.d.A. heeft spr. persoonlijk 
nooit gevoeld en hij meent, dat dit ook bij de P.v.d .. A. 
niet het geval is. 

Dat à.e V.V.D. en .de P.v.d.A.,v1at de ·.-:ortel betreft, 
niet ver van elkaar af zouden liggen," moet z.i. eveneens 
ver'.·"orpen v1order~.; de enige partij, die bij de P.v.d.A. 
past is àe c.:e.l:. Gaarne zal spr. de n:ening van het 
Hoofd. bestuur verr1 er:1en. 

:.Ievrouvl dra. J .:E'. Schouwenaar-Franssen, Lid van <!e 
:Eerste Kaner der Staten-Gencrs.al antwoordt, dat deze 
zs.ak niet alleen het Hoo"fdbestuur, maar ook :.:aar zoer hoog 
zit. Allereerst ~at de kop in De Telegraaf betreft: dit is 
geen uit:::.praal~ van haar, doch de opmaak van De Tele.:;raaf .. 
Voorts ver1;ijst ::.1evrou\ï Schouv;enaar naar het door haar in
gezonden stulcj e in "Vrijheid en De::ocratie 11 vm 1 februari 
j .1., •,ïaarin zij een nadere toelichting op het Telegraaf
artikel heeft gegeven. Zij leest het stulcj e voor en zal 
voor de aam·:ezigen nogmaals in het kort de gang VêiJ. zaken 
ui teen zetten. 

Er is een groot nüsverstand - aldus mevrouw Schou
wenaar - wanneer gesproken wordt van een interview. Uit de 

·opmaak van het coura."l.te~artikel zou. men dit inderdaad. kun
non veronderstellen. Die indruk \'.ordt nog versterkt ö.oor 
de twee bijgéplaatste foto's. Deze zijn ochter vm heel 
lang geleden. Spr. stelt er prijs op te verklare~1 dat er 
geen intervie~ heeft plaats gehad; het gesprek vond tele
fonisch plaats, en de foto's zijn niet door haar verstrekt. 
Outrent de "haar bekende verslaggeefster" kan zij mededel en 
dat deze ongeveer 1-~- jaar geleden door een liberaal Tweede 
Kamerlid bij he.ar vïerd geintrocluceerd. Bij di·e g~legenheid 
werd wèl een iT.terview afgeno:;1en. Het in het geding zijnde 
Telegraafartikel was bestemd ter voorlichting van 11 en.?.:ele 
eenvoudige en niet actief aan politiek è.chende vrouwen". 
Spr. is verbaasd hoeveel niet aan politiek ë.oende vrouwen 
De Telegraaf blijken te lezen. Zij heeft door de telefoon 
aan de journe.liste gevraagd, of het hier misschien vrouwen 
betrof, di8 zitting in de gGmeenteraad hadden. 
11 Neenn - zo luic~de het antwoord - "het zijn eenvoudige 
vrouwen". Hierop is door s~r. een fragmentarisch en, waar 
het telefonisc~ gesc~icdde, uiteraard ook een kort antwoord 
gegeven, dat zij nu nader zal toelichten. · · 
Mevrouw Schouwenaar heeft er in dit telefoongesprek de na
drulc op gelegd, dat ~et behoren tot verschillende politieke 
richtinge!: van [.:.aar ecl:tgenoot en :haar zelf geen bron van 
huiselij1~e onén:igheicl. is; er ligt r:atuurlijk wel een ge
vechtsterrein :klaar, :..;aar daar :hee~t. :wen deze politieke si
tuatie niet voor nodig. Voorts heeft zij gezegd dat zij, 
wanneer zij haar Kamerstukken op:1aakt, deze n:Let met haar 
man bespreekt. L:evrouw Sc~1.ouwenaar geeft toe naïef te zijn 
geweest; de verslaggeefster heeft haar gevra.;.gd, hoe het bi, 
haar thuis toeging; het was een stukje bestend voor eenvou
dige vrouwen, d.ie niet aa....11 politiek deden, duà heeft zi. j 
hierin voornamelijk l:et geestelijl~e vlak en de s.feer thuis 
betrokken. ;7anneer :well in l1et laatste m.12:lr:ler van L~ beraal 
Reveil het artikel van de heer Rseà.ijk leest, alsnede wat 
de heer Louv;eo scl:rijft in 11 Vrij~1e:..d en Der:;.cc ratie 11 over 
liberalisme en socie.lisme, dan zal men l::E ter begrijpen wat 
zij be:..ï.oeld heeft uit te drukken. ~·:at betreft de uitdruk
lcing "de nuances die verschillen" 4.erkt spr. nog op, dat 
zij gezeg~ heeft dat op principiële punten tussen 
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haar en haax_ ;;1an getracht wo:!:'dt 11 to agree to disagree", 
het dus eens'\,orden, dat zij het oneens zijn •• Deze uit
drukking is eqhter niet in het artikel in De Telegraaf 
overgenomen. Hognaals wil ::-ievrouw Sc:houv1enaar er de na
druk op le{_Sgen, dat het geen interview \·:as., :Jaar een 
telefoongesprek; clesondan.!.:s had men haar de tekst moeten 
voorleggen, alvorens te publiceren. Zij neemt niervoor dan 
ook geen enkele verant\.oordelij:d1eid op zich. 

)'."at de pri::-wipiële punten betreft - aldus spr. -
natuurlij:~ zijn el' principféle versci:üllen, daarmede heeft 
r:.en in de pol:. tieic geregeld te maken, niet alleen in het 
stau.tkundiG vlalc, naar oo1c bij het r:1aatschc:.ppelijlc Vlerk, bij 
het onder·;;ijs, bij 11et meegaan met nieuwe methoden en or-

. gt:.nisatievor:<.-.en. 
r.:evrouw Sc .. ouwenaar is verheugd, dat de cri tiek, 

die zij zich ·;;el :::2~!1. begrijpen, geen betrekking heeft op 
haar werk in de :serste Kamer. Tot slot van haar betoos 
citeert zij hetgee::J. door haar bij de behandeling van de be
groting van I:a.atsc:'lappelijk ':Jer~c in deze Kamer werd te berüe 
gebracht: 11 deze tijd vereist een open oog voor de vele en 
verenderende Dogelijkheden, een open oog, gepaard ao.n een 
vaste wa:;.rdemete:r. :Die vaste vlaarden zijn voor mijn poli
tieke vrj_enclen en r!lij: geestelijke vrij~~eid, vera.'1 twoorde
lijkheid e:-~ sociale gerechtigheid. Yij achten het een eis 
van socüue gerec::-"tigheid, dat aan de :c1aatsc:c-... ap:r;elijke be
hoeften van deze tijd wordt voldaan op een eigentijdse wijze. 
·wij zien hier ook een verantv10ordclijk~eiè., n.l. de verant
woordelij~Cleici ten aanzien van ona zelf en ten aanzien van 
de naaste en vlij zijn bereid hiera2..n r:1ede te werken, 2:-.:e·t 
dien versta:nde, è.at het ::tas.tsch&.ppelij}:: werk gericht zij op 
het wekken van de eigen kracht en à.e zelfwer}:.:zaanül.eid van 
ons volk, waar ieder de :mogelij~~neid moet vinden om te 
bloeien op de plaats, waar hij is gezaaid 11 • 

De Voorzitter, namens het Hoofdbestuur mevrouw 
SchouwenE,ar ant,,m ordend, dunkt haa::::- voefr ~:aar uiteenzetting. 
Voor hem persoonlijk v1as deze uitee:::..zetting niet nodig ge
weest, want de Voorzitter \Veet zeer goed wie nevroim 
Schouwenaar is en weet ook, dat mevrouv1 Schouwenaar princi:pi-

.eel overtuigd libe!'aal is •. Zij is lid van de geneenteraad 
van Rotterdar-1 gev;eest en in die raad heeft mevrouw Schouwe
naar al tijd een pr·incipieel liberaal geluid doen horen. 
Spr. heeft het artikel in de ~e Telegraaf gelezen en daar
bij direct gedacht: het is volstrei::t or...mogelijk, dat mevrouw 
Schouwenaar è.it zelf heeft gezegd, terwijl hij ook geen mo
ment geloofd :aee:ft, àat wat in het artikel stono., waar vzas. 
Dit l:leeft hij rn.evrouv.' Schouwenaar oo:;: gezegd,. Met intervie;"'.'s 
is het soos huitengewoon gevaarlijk- aldus de Voorzitter -
en misschien ~ad nevro·J.w Schouwenaar niet genoeg ervaring 
op dit gebied. S~r. heeft zeli hleegemaakt dat hetgeen tij
dens een L·~te:i.~viev: v1ordt Gezegd geheel anders wordt geredi
geerd. 1ien moet àan ook al tijè. voorui de tekst ter inzage 
vragen. 

De vergaä.ering :!.1eeft thans uit de vJOor den van 
mevrouv; Schouv.'enaar kun::.en beluisteren, hoezeer mevrouw 
Schouwenaar overtui.::;d liberaal is. De Voorzitter stelt 
derhalve voor nier: .. .-:ede genoegen te nem.en en de zaak verder 
te laten rusten, v;a"'lt r .. aar zijn overtuiging doet men :iJ.evrouv. 
Schou·.-.enaE:.r o!:recht ö.oor hiermede verö.er te gae..n. lüen kan 
r..atuurlij:c zeggen: zij is onvoorzichtig geweest, :rr..aar zijn 
à.nderen dat dm r-ooit? Spr. heeft zelf ook wel eens iets 
onvoorzic~:tigs geè.aan. Voor her::t staat vast en dit· is v:el zeer 
belan[;l'ijl~, dat '::ij in :nevrouv: Schouwenaar een voortreffe
lijk vertegom;oorè.igster van onze li eerale beginsel en hebben; 
spr. grondt deze overtuiging mede op zijn ervaring r::tet 
mevrouw Sc!lOU\;e~:aar il'l de raad van Rotterdao. De Voorzitter 
meent, dat er geen behoefte bestaat deze zaak \·erder uit 
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te spinnen en doet een dring~nd beroep op de afdeling 
.Amsterdam ë:.e voorgestelde motie niBt te publiceren, Hij 
is ervan overtuigëL, dat :sevrouw ScllOUïlenaar haar wer~czaarn
hcden op dezelfde \ïij ze zal voortzetten e!l meent, dat de 
zaken voer i:.aar niet· o::1[:,a.nge::1a.r;1er ge;;taakt moeten worden 
dan zij 8.1 zijn. Onze politieke tege:Qstanders slaa...YJ. hier 
onmiddellijk m'J.nt uit en blazen de zaak bui ten !1aar pro-
portie -op. . 

De :·:eer J .:I. Fredriltzc (Arnhem) verklaart, dat 
de voorgestelde motie zou r::.oeten d.ienen o::n de veroutrus
ting r:aa.r buit:m weg te r:emen. Persoonlijk heeft hij • 
ni::;1:r;er gedacht, dat Y:at in -het artikel werd gezegd, de 
menins vc.n .-::evrouv; Scj,ouwenaar ·::as. Daar g2.at het echter 
niet om, l1et ~~at erom, v:at het kiezerscorps ervan à.eU:d. 
\7annecr mevro·.r.-; Sc!lO:.lnm&.ar l'!etgeen in <ie motie staat 

· toegee·~·t, en dit kont in de pers, da~1 is èie za::.k rond en 
is duidelij~ gesteld, dat zij ~el degelijk principi~le 
versciüllen ziet. S. :c. meent, dat net in ?1et belang va::1 
de Partij is, v:a..•meer publicatie in è.e pers plaats vinä.t. 

De Voorzitter neent, dat na de uiteenzetting 
door nevrou•;: 3ch0l:_·:.'enaar ge3even, de motie niet meer op 
haar plaats is en de::~halve niet moet worden aa:..'lgenomen. 

De heer il.D. Scheer (Heemstede) wil de Eoties 
buiten beschouwing l;:.ten. Hem treft het, dat na het ar
tikel in De Telegraaf, noch van de zijde van het Eoo:'d
bestuur, noch vc.::. a:r~ö.ere zijde in è.e Partij hiertege:1i::1 is 
gegat;.n •. Spr. neent, ètat het nu op de weg v~,n de vert:adering 
ligt hie1·over iets te P'-lbliceren. Zolang dit niet geschiedt 
blijft z.i. een fout besta~~-

De Voerzitter antwoordt, dat het Telegraafarti
kel aanstond.s door mevrouw Sè1 ouwenaar is tegengespro~·::en in 
het partijorgP.c.n. Spr. ziet ni(;t, hoe het Hoofdbestlmr 
zich er noe; ;:1ee zou r10eten bemoeien, als :::.evrouw Schou
wenaar reeds zelf mededeelt, dat hetgeen De Telegraaf 
schrijft onjuist is. 

De ~1eer ï:,I.D. Sc!leer (Heemstede) werpt. tegen, 
dat het partij-org:;-.e..n in b<.:perkte krine; wordt gelezen; 
spr. bedoelt publicatie op ruimer schaal. 

De Voorzitter acht het bepaald onjuist met een 
tegenpublicatie te komen en :~:;.eent, dat het verzoek van de 
Kamercentrale .b'n.'lem clan ook moet worden afgewezen. De 
afdeling MJsterd3~, à.ie zelf een motie heeft aangenomen, 
heeft het recht deze te p:l.bliceren, :;:aar 5ehoord de uit
eenzetting va:1 mevrouv: SC:.'louwenaar, doet cle Voorzitter 
een dringend beroep op de afdeling .Amsterd.ara om van deze 
publicatie af te zien. 

De heer Dr. J.C. v::m Zoelen (Amsterdam) heeft 
met grote belangstelling de verklaring va..'1 mevrouw 
Schouwenaar beluisterd: e.llloewel hij geen behoefte ge-
voelt mevrour1 Schouvrenaar o;;; enigerlei. wijze 0~1aange~aam 
te zijn, ~cent hij toe~, dat het niet juist is, dat zij 
de verantv,·oordelijlj:heid voor dit 11 interview11 ontkent. l.:en 
weet toch, dat msn ver~nt·.:oordelijk is voor wat men aan 
<ie pers t:edecleel t; e:1 ze:cer moet men bederJren, dat wan-
neèr dergelij~ce uitlatingen in de pers ve:'schijnen als 
afkonstig van een lid van <ie Ee:'ste K~er, het grote 
publiek meent, dat hier <ie Partij spreekt. Spr. heeft 
zijn persoonlij:-:e invloed aangewend om te voorl:omen, dat 
de bedoelde !loti.e reeds werd gepubliceerd; men zou v:acnten 
tot na deze vergaderin;. Thans ·oestaat z.i. geen ·bele!ll:lering 
meer, zodat hij niet inziet, v;e.arom th8.Us niet tot publi
catie zou worden overgegaa.'1. Doet tJ.en dit niet, dan lcan 
schade aan het kiezerscorps worden toegebracht. De heer 
Van Zoelen meent niet·, dat mevrouw Schouwenaar onrecht wordt 
aangedaan, wa..'îlleer in de pers v.'ordt gepubliceerd, dat :wen in 
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de Partij er ook anders over.de~~t. 

De Voorzitter herhaalt, dat de afdeling Amster
dam vrij is o:::a. tot publicatie over te gaan. Anderzijds 
zijn de verhou:dingen·in de Partij zodanig, dat hij meent 
te mogen verwachten, dat zijn verzoek om zulks achterwege te 
laten, toch in iede:r.· geval in overv\·eging zal worden genomen. 
Spr. neemt a~~, dat de afdeling Amsterdam rekening heeft 
gëhouden net de I;lOselijkheid, dSJ.t de uotie door de Algemene 
Vergadering niet zou worden goedgékeurd. De Voorzitter 
verzo&kt daarou de heer Van Zoelen dringend de afdeling 
Amsterdam bij een te roepen .en de leden zijn verzoek om niet 
tot publicatie over te gaan voor te leggen. Desgevraagd 
is de Voorzitter bereid persoonlijk in die vergadering 
ae.:..'lwezig te zijn. De afdeling .A.:::sterd:.iill :;.eeft inderdaad 
.volJ.cè.i;e vrij~:,eid vall lla.."'"ldel en, maar vrijheid brengt 
verant~oordelij~heid ~et zich; spr. zou willen, dat de 
afdeling dit nog eens goed overTioog. 

Haar de nening van· de hoer Ver_ Zoelen ligt de 
verantv:oorö.elijk:s.eid elders; de afdeling lunsterdam wijst 
iedere veré~~:t·:;ooY.'delij?J.1.eid. voor dè reeds verschenen pu
blicatie V8.~1 de ~1and. Deze zal ons bij de komende verkie
zingen onberekenbo.re schade berokkenm:.. :Je heer Van Zoelen 
is wel bereid l1et d.r:!.Egende verzoe~ van de Voorzitter in 
overweging te ner::en, echter ö.ient gezegd., dat de motie door 
de afdelinB JurrsterdD.!2 met over;,eldigende meerderheid. werd 
aangenomen e:n dat hij de ui tà.r~~kelijke belofte heeft ge
do.an, dat publicatie n.Jle Alger!lenn.Vere;aö.ering zou plaats 
hebben. Deze belofte zal spr. moeten nakomen, ofwel hij 
zal uoeten heengaan als voorzitter van de afë.eling }unster
dam. 

De Voorzitter wijst er voor de twe;:;de maal op 
dat de verantv:oordelij:·:::!."leid voor het publiceren van de 
motie uj.tslu.itend bij de afdeling &11sterda."U ligt, doch 
dat hij 11eent, à.at zijn ui tdrM:celij~x verzoek om dit 
achterv1ege te laten aan de leden dier at"deling noet wor
den overgeoracht. Het lijkt hem niet ondenkbaar dat 
vele leden na de uiteenzetting zullen zeggen: al.s ik 
alles gev:eten 11ad, dan zou ik niet vóór de motie gestemd 
hebben. Hij verzoekt daaro:m de neer Vun Zoelen nogmaals 
dringend ae.n de afdeling ven het hier besprol~ene verslag 
uit te brengen, waarbij spr. gaarne persoonlijk aanwezig 
zou v1illen zijn, teneinde de aféieling Awsterdam ervan te 
overtuigen, dat de publicatie van de motie allerminst ,in 
het belang van de Partij is. 

Waar het voorstel van de afdeling knsterdam in 
de vergadering gee~1 LeerC::.erheid behaalt, v:ordt besloten, 
dat C.e ~'leer Van Zoelen overeenkomstig het verzoek van de 
Voorzitter zal handelen. 

Hierna. sluit de Voorzitter de bijeenko:rnst tot 
de volgende uorgen en begeven de :: arn:ezigen zie~ naar 
een anà.ere za<.:l in l:et Concertgebouw, Viaar he:.'l door de 
afdeling Eengelo (0) eent;ezellige avond wordt aangeboden. 
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Zaterdag;norgen om 10.15 ·uur heropent de VoeTzitter 
de ver.:;adering. 

Nadat :ced-edeling is gedaan van ontvangen berichten 
van veri.1inclering van de heren Ir. 3.C. van Balen Tïalter, 
Ir. A.J. 3ngel, Ir. L.G. Olà.enoamüng en ~.J. Tv:ijnstra 
e:r1 van een cntva~1,gen telegre.m van een der Belgicche af
trevaardigd.en, de heer R. :.Iartin, stelt de Voorzitter 
~an de orde ~nt 13 ve.n de Agenda: Vaststelling van het 
G e1r1Cent e_pro{;ra."'ll. 

Op het Ontwerp-GGmeenteprogram zijn een tweetal 
amende!llente:'l. ingeci.ienö., n.l. door de afdelingen Voorburg 
en _4..:r~t- terda:::J.. 

De o.:?delj_ng V:.:;orbèi.rg stelt voor aan art. 36 va."l. het 
-)ro~;rao toe te voegen: "Esn wijkopbouw m.et enkele speel
str:?..ten, r:a&r gesn ë.oorgc:.and verkeer is, noct worden ge
realisE:er·d i::.1 nia:::.\ïe e:1 reeds bestaa.11.d;; . bebOU'.Jingen. 11 

De afdeling L:1st erda::1 vru.agt, v1aarom het ?rograra. 
zwijct over de al of niet v:enselijld1eid van de subsi::üëring 
van ker~{e::lbc·m·: e::.: zou in overv;e_ging willen gevsn een con
miszie ad hcc te oenoei:l<m, welke dit vro.agstllic kan bezien 
en kan adviseren Let Gemeenteprogram op cl.i t ptmt ·al of niet 
aan te vullen. 

De Voorzitter licht toe, dct de herziening van het 
Gemeentepro[,--re.m eerst in studie werd geno::::en door een 
COl"2.1issic or:.ö.e:r· voorzitterschap van Prof .rr:.r. D. Simons, 
de.arna in de Vereniging va..."l Staten- en Re,E.dsleden der 
Partij v:erd ·oeh<L'"là.eld en tenslotte punt van bespre-::-:ing 
u.i t:J.aaict e o:_; de op 15 en 16 februari j .1. te Y/oudsè.:.. eten 
gehouden co:::ferentic. 

Gelijk hij de avond tevoren heeft gezegd, wil de 
Voorzitter allereerst gaarne de afdeling Bloemendaal in 
de gelegenheid stellen uet betrekking tot het gemeente
procrau haar ;nening over de auto:nolilie der ger.:ecn ten kenbaar 
te uaken. Spr. kan wel zee;gen, dat hetgeen de afdeling · 
Bloemendaal hi::,rover reeds schriftelijk heeft e,pge1nerkt, 
volkomen in è.e lijn van het Gemeenteproe;ra.m en van- onze 
partijbeginselen ligt. Ter conferentie in ".I oudschoten 
heeft de autononie der geneenten reeCis de volle aaY~<iacht 
geb.ad; de Voorzi.tter :::1eeft· hierop ook zelf de nadruk ge-
l eg ei. 

De heer J.3. van Hulst (Bloemendaal) leest dan d~ 
volgende vr.;~gea t.a.v. het herstel V(;...YJ. de autonomie der 
geneenten voo1~: 

la. Acht de V.V.~. niet de noodzaak aanwezig om krachtdadig 
te strijden voor het O.z.adwerkelijk herstel van de in 
de Grondwet en Gemeentewet wortelende ge:c:J.eentelijke 
autonoi:lie, è.ie nog slechts in senene tirades v;ordt 
bezon13en, raa2..r in :'ei te is dooö.gedru_"lct onder d.e vernie
tigende werking van t;:;.lloze ministeri'êle circulaires, 
rijlw- e!1 :provincie.l e D'..Ll'eaux, inspecties, di e!:sten 
en adviseur;:;, die ger.J.eentelijke oestuurders steeds 
meer als o~,ondig3 ~indere::1 gaan behandelen? 

b. Acht de V.Y.D. 6.e. ervaring, gedurende een eeuw sinds 
Thorbecke opgedaar., alsmede de plaatselijl;;:e kemlis 
van ge:.:1eente-bestuarders geen wa:::.rden, die bescillerming 
behoeven tegen de voortschrijdende degradatie v~11. deze 
ge::Jeente-best.uurders tot ja-~:nü::~:ers tegenover hegere 
instanties met hu.."l aanl1ang van betweterige traY:anten? 

c. Acht de V.V.D.·de creatie van een ruim gebied van eigen 
verantwoorde::.ijkheià., activiteit en financiële niddelen 
voor ger::.eente-bes"t, .urders niet dringend gewenst Or::J. de 
publieke b~langstelling weer te richten op het ge
meentelijk leven, dat ten gronde is gegaan aan 



centraal ope;elegde uniformiteit en centraal opgelegde 
regelinc;en? 

2. Acht de V.V.D. de ministeriële circulsires betreffende 
de bes_teö.:;.ngsce)e:!:'l.:ing G&l1oegzo.ë.~.~ wet"ceJ.ijic gefv .. ndeerd? 

De Voorzitter wijst erop, dat deze vragen alle in 
het ontvJerp-[;8::!lsc:cte:yrogra.m. zijn beantwoord, zoë.at, 
wa.n..-1eer de ve:cgaö.eri:ng. cli t ont'serp kan a.c.~1vaarden, in alle 
oï_;zicD.ten aa~·- d.e y,·e:..::.sen van de afdeling Bloer;Lendaa.l is vol-
daa.:l. 

Eet a;Jende~-~ent vo.n de afdeling Voorburg acht de Voor
zitter L1 ee1·ste il-:eta:a.-~ie v1at :r:.o ei lijk ·aanvaarc1.baa.r, o:::.:.clat 
het voo::..·gestelde eerst .-~l::!..tvoerbaar is na wijzigint; van de 
V GJ:·l: :=.: fc::'GY.'et • 

. , + 1 • t 0 ,...,..,..; t 7: ..... 'l.'oé;:e::.1 01~~1er.:uïg ve.n '!-e :V?~rG?S_ve_a.:. e"~,. ... ~,_; ::.a.n. ar- • .;c 
in :r~et Got.lee:: 1i e:pro gr<;.I:J. r:J.l ;:::.l J ZJ. c~1 ec11·cer nl e:-c verz e'C -r; 811. 
}iij ~;oopt ü&.r.. ::.8.ar, -.:a"c te zijne:· tijd. cle Verl:eersv.;et zodanit; 
gewi,izi[;ó. Zd.l i'!Orc:e~l, dat ver·wezenlij~;:in,~ D.OgGlijk is. 

De heer ·:,-.J. L·:çd.s .(Alrt.elo) bre:1:-:t :Bar vo:cen, c~at het 
feit, ö.ut ?~et e,:.le;:J.do:cent ücmenteel niet gerealiseerd k.:cY.!. 

v>~orä.e:n niet '::il z egt:;:e11, ciat v;;;::.l opne:.:1ing i:n l1et 
Geneante9r~cra~ Loe~ TiorCen afgezien. 

·.ï2.u de Yoorzit·cer r:leds :1e;:;ft am1f;egeven, dat 
inderCie.aä. zi~ncrzijds tet;e!'l o;ne::.üng v:;::::1 ~et a:J.ende:cent 
geel1 bezr;aal' ·oe staat, en '.;aar oo:-: uit à.e v ;;:rgaCiering seen 
bezr:aren rijzen, 'sorc'.t 8esloten i.1et o.mend.el;wnt van de 
afdeling Voo:-burt; aan te ne:rrccn. 

Ii:et betrel;:::ing tot het a::nendenent v:&;.n c~e a:'delin~ 
PJn'sterd& .. is de Voorzitter var.. oor·:7.eel , dat het vrm;.g
stu:;;: van üc s-ubsi:ii"èring van lce:r·l~i:m'oouw zeer zo~:er door 
de Iartij moet worden bezien. De co:mnissie-3assen heeft 
over dit vro.acst'li:: een rapport ui tgeèracht, w:o.E.rin 
enl:ele denkbeeJ.den worden ontvlil(;:cld. Aanvankelij~l: had 
spr. overnbgen, of het geen asnbeveling zou verdienen het 
IIooi'dbestu:~U' ó.er l~rtij v0::;r x te stel'i.e!l een nieuwe co:::J.
missie tot bestuC:e:::·ing va:! dit vr<.~agstulf in te stellen. 
Er bestc.at echter reed.t:. een cor::::.::issic tot bestu&.ering 
van het :i)rocessie-v.t'aagstuk. :De Voorzitter zo-v. m.:t ·.;i:Llen 
voo::stellen ë.eze co::r:.:issie een \'Jat ·oredere sa:::;:enstelling 
te geven en :r::eè.e aG.n haay .op te dra~::en :t'let vraagst1.ü van 
de subsid.iërü:;; van ~:er~:enbcuw te bes-'.:;tld.eren. S:p1·. :::eer:t 
dat v:a.YL'1eer ö.e ve:!:'t;c.ètering zich hierr;1ede lwn verenigen aan 
het ve::.·zoelc van ä.a a::'deling t..:üsterda::l zal zijn volclaç;;.n. 

De versedering lcan met dit voorstel instelnLlen, zodat 
~ldus is besloten. 

De voorzitter neer::.t aan, dat de vergadering zic:1 iil 
het algeneen \Vel :J.et het en twerp-Gemeen·~ eprogram ka.!l ver
enigen, zoä.at dit program thaus definitief is vastgesteld. 
Hij ricllt een ':;oord v .n clanl;: tot ä.e C(JtwJ.issie-Simons en 
tot üe Vereni;inr:; van Staten- en Raad:;rleden voor de vele 
verrichte we:::·};:zaa::L:.eden. 

?unt 14 ve.:: de A.-::;e:1da Ludt: :Benoeming van een 
Voorzitter. 

Als enig c~1didc.at is gesteld Frof.mr. P.J. Oud te 
Rotterdam door de a:::'d.elingen G::::·oningo:l en ·,,-ieriage:r-.c;~er • 

.Aa:ncezien tec;e:iCal1o.iCiaten ontcre~;:en \·wrè.t overeen
komstig f::.l'·cikel 42 van i1et !iuisi.1oudelijl;: Reglcw:mt P:::'o:t:·. 
:wr. :P.J. Oud zvnCie::c sterJlliing r;.ls Voorzitter benoemd. 

De Voor~i tter. _dan .. ld. ~oo~ D.e~ in, heD ~est el de vertr_:~;.
wen en s:;,ree.t:'t de .r:.oo:y ï.a t, c:.a-.; üet .:1G:L~ net; een <:au. -cc.l Jarm 
ge; even Dt![; zij~l, c~eze ::unc-r;ie te vervullen. 
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Aan de orde v1ordt gesteld 12unt 15 van de -~~ 
Benoeming van een lid van l1et :Oagelij};:s Bestuur. 

Tevens .E!!llt 16 van è.e Agenda: Benoeming vm vier 
(iYIJniddels gev:ijzigd in vijf) leden van het Hoofdbestuur. 

Alvorens het \/oord aan de verschillende sprekers te 
geven, teneinde de gestelà.e ca.ndidaten aan te bevelen, 
maalct de Voorzitter de samenstelling van het stembureau 
bcJcend, t. \'J.: 

Mej.mr. A. ragtglas Boot 
Lïr. J?. Nagtegaal 
Drs. 'J-..1... C. Reeá.i jk 

Groningen 
Ams t erda':l 
r·s-Graven.lîage 

1Je heer J. IC. Fredril>:ze (Arnhem.) zou als candidaat 
voor '~_et Dageli j~:3 Bestuur willen aanbevelen de heer 
m1· • .J·.J.C.S.. va:r:. eer Bilt te Ans-:erda:.:, omda",; het naar 
de Jnening van de Centrale Ar1üem. goed zou zijn, indien 
in llet Dagelijks Bestu·u.r iena:'ld uit Aosterda::ï een plaats 
zo'.l hebben. 

Als candidaàt voo-r het Hoofdbestuur zou s;r. v1illen 
aanbeveln ó.e 1:..ee::.· r.:r. s. ·::il:::.inge Grat21;1a te 'i!apenveld, 
die reeus verschillende J;lalen bijna tot lL:. ·::erd g8kozen. 
:De Kal!:ercei~trale Ar:nl1er1 heeft he-: voo:::-stel van de :1eer 
Kamp on de ui tbreidillg van het Hoofdbestuur l~eeds onmid
de~jk i:1can8 doen vinden r.:et SYJ=.l:patlüe begroet en hoopt, 
dat dit ertoe zal leiden, dat de l-:eor ·,'iillinge Gratama 
deel zal ga~ uitmaken van dit bestuUQ~. 

De heer mr.J.J. Schuttev~_er (Utrecht) laat een v;oord 
·van aanbev-elini-; ~"loren voor de heer ·m~~. J. Sc~·:nü temaker 
te Utrecht, die tot de progressieve vleugel vu.n de V.V.D. 
behoort en een bekenie ::"iguur is in het bedrijfsleven. 
Spr. verzoe~:t de aanwezigen voor de vacature in het 
Dagelij:lcs Eestuur hu."'! stem uit te brengen op deze candi
daat. 

Voor de vacatures in het Hoo:fdbestutèr vr2.agt spr. 
aandacht voor ::et Zuiden des lanë.s, opdat ook hieruit 
een vertegenwoordiger zitting in het Hoofdbes"tuur zal 
krijgen. Spr, beveelt daarom de :2eer mr. E.:ti. Toxopeus 
te Ereda in de aandacht der vergadering aan. 

De heer L. Vergeer (Éattem) laat een woord van warme 
aanbeveling klüü:en ten gu."'lst·e van de heer s. Willinge 
Grata:ca en wekt à.e aanwezigen op voor de ver~·:iezing van 
een Hoofdbestuurslid hili~ ste~ op deze ~andidaat uit te 
brengen. · 

De heer mr. Th. Bald:er ( 's-Gravenhage) beveelt 
mr.D.J. v~~ Gilse te 's-Gravmhage, candidaat voor een 
Hoofdbestuurszetel, in de belangstelling der vergadering 
aan. Reeds bij een vorige verLiezing van Hoofdbestuurs
leden '.ïerd mr. Vè'.n Gilse canö.idaat gesteld; toen 'Nerd 
hij echter niet verkozen. Bij die gelegmheid wer~en zijn 
uitstekende lc·:ali tei ten door spr. -:.J.i tYoerig toegelicht, 
zodat i:lij meent nu te kun1.len volsta:::•.l'l :r::et te zezgen, á.at 
wa.nneer ste~ing op mr. Ve:.:1 Gilse tot zijn ècnocra::.ng zal 
leiden, dit een uitstekende keuze zal blij~en te zijn. 

· tievrouw G. Doornbos-Oosti:1g behoe:.:'t de vele goede 
};:v1ali tei ten van ~:ej ..1ffrouw mr. J. !...::::.. Toxope-~s Pott te 
DelÏzijl niet ne.è.er toe te licbt en, deze zijr:. genoegzaa.c1 
bekend. Zij hoopt, dat de vergadering deze niet z::.l verge-m 
en er bij de s:terrwling voor è.e vacatures in ;:..et Hoofdbestu~ 
rekeninc :·.e6.e zal houden. · 

Hierna gaat ö.e verg~ö.ering tot schriftelij:{e stem!ning 
over. 
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Punt 17 van de Agenda: vermaldt: Het 
Defensfëvräac;s"'.:;~. 

De ove:t· ë.i t on<l.erwerp gehouden inleidingen door 
6.-e heren dr;._. II.A .. Kortilals, :i:Jid va.."'l de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en r:1r. H. vm Riel,, Lid van de Eerste 
Kaner ö.er Stc.ten-Ge;l""Lera.al, zijn als bijlagen V en VI bij 
de notulen gevoegd. 

Na deze inleidL1gen dankt ö.e Voorzitter de beide 
heren voor hu::.-: voortrei·~:·elij~ce ::.~eö.evoeringen. De pro
blenen rono. het è.e::ensievr2-agstuk, die vel er belancstel
ling :1eb'oen, zijn de vergadering ~1elè.er en duidelijk voor 
ogen gesteld. S~,r. meent, dat het Hoof ~bestuur zich gelulc
kig_mag prijzen de beide inleiders hiert-8~:.: ~:fdheboen ge
vo~1aen. 

Hierna stelt de Veerzitter de gelegen~eid tot 
dif.;cussie open. 

De hee!." ::-~.I.:. Dij>1s.n, be::.--oe:;:so~ficier, gedetacheer< 
in ';lest-Duit::::J..s.nct., -èta-:kt allereerst cle b..;ide sprslcers vooJ 
hun voortref:felij~:e il:leidingen en ueent, dat :1et Hoofd
bestuur :.1et 0.it oncler'::erp ee!.l zee:::- r;eluJc~dge keuze heeft 
ged0.an. Spr., die actie:;:· o~fj_cis:· is, en de verschillende 
atti~elen ove~ dit on~erwerp in Let ~eckblad der Partij 
heeft gGlczen, is persoonlij-~~ dar.=.-.::tn::::.r, dat üi t vraag
stuk aan de orüe is gestC:lö. en v:il zie:')_ nu een en~:ele 
opr.:wrl::ing hierover veroorloven. · .. at 1:0 diensttijC betreft: 
i::lderd~\EtC:. is ~-_et or.ce:con::::::.tisc~'l, <lat ë'ce dienstplichtigen na 
18 uao.nC:.E:n oe~·cming ni.et ;~~eGr getruil;:t v:ord.cn; het -oe
drijfsl~ve~, dat ~en node afstrind, h~eft ~en weer nodig. 
Ieder jaar vero::·ijnt so;; vu.n het )erso na~l uit de ;::;ter:'.de: 
hetgeen van crot8 bete~enis voor het leger moet worden 
geac~:t. :Sen vs.ste G~1 niet te kleine bc:coep~::ccrn zou naar 
spr.'::; w:min~ zeer belangrij::C zij::1. en dep;~.raatheid zeer 
ten goede <or.:en. 

Het pleidooi va.."'l de heer Korthals om aan iedere 
ondero:·::-icier de l-;:ans en te geven of"f::.cier te Jr,;u:;.:J.en i'lor
den, heeft ge~1ecl zijn instemo.in;;. goede onderofficieren 
hebsen vaL:c ö.e capaciteiten i~zich een uitstekend offi
cier te \"IOrde~'1 e:l r~iel~ü1Bde ka;la" ·;.orclen Eangetoond, è.at 
ook een eerrro:.i.,ii:; r:lan, è.ie nie'b de ke..ns heeft gena.d een 
of'~icierzO~lleic~in; te VOlgen, toch als zodaniB; zijn taak 
goed kan verv.1.llen. · . 

Als las_tr.;te ~runt noeJ-,.lt de ~lee:- Jij~c-:'."YJ èe militair 
integratie in ~ATO-ve~bancl, ~ie hij bevredigend acht. 
Sp~. zelf is ge~etacheerd bij een geallieerde staf en.Tiee 
uit erva:.~ing, C.at ä.e s~em·1erki!l.G met officieren uit 
andere l2nëeL, ook net ä.e Duitse officieren, zeer prettig 
is; me:1 io hier-J.Uecle op de scede v;eg. De "heer Dijk;:-.an 
hoopt, dat de integratie bij de strijè2crachten een voor
beeld zo..l blij:.:e:-: te zijn voor integratie or ied-er se
bied in 7!est-3uropa. 

De Voorzitter is zeer ver~:eu;:i te verne:mel1, dat ~a 
~~e 2:.:oeilij:::1eëc::m, ë.ie ë.e onc:erlir::;::e se.lllenwe:.~:cin,;:-~ kort na. 
de oorlo6 0~1leve::üe, 6.eze ti:ans, ook r:.et de Duitsers, zo 
zeer verbeterd is. Hij s;raekt de hoop uit, dat ~en Of de 
Yiijze zc:.l vcort';c.,an, v;ant de on::.erscheidene lanc~en heboen 
cl~~aar n·~.-l e'3l::....--:c..al .e..l te zeer nod.i3_'. 

Vervolgo::s B.::.al:t de Voorzitter è.e ui tslat; ve..."'l het 
st e:m br.:r·eau bek end. 

Voor C:.e vervulli::1.g ve.:..1 de vacature in p.et :Dage
lijks Bestuur ·:.erde::. :ü t:::;ebr<:~cht op: 

lilr.J.,J.C.E.. v:;n è.er Bilt 
mr. D. Schuitemaker 

291 stemmen 
145 st em;;~en 
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zodat de hce.r mr. J.J.C.R. ve.-'1. der Bilt gel~oz<m kan 
warde!! ver~d&ard. :Je l-:eer Vex. C:.er 3il t aanvaardt zijn 
oenoenine; tot lid van ~:et D.s.c:;elijks Bestuur. 

~at de ste~ing voor de vijf leden van het Hoofd
oestuur betreft, uitgetracht werden 2190 steir.1;1en volgens 
de n~volgenë~ ver~eling: 

mr. F. le Coultre 
nr. D.J. vru1 Gilse 
drs. L. Leo:ç;old 
H. r.:achiclse~1 
il'. L.G. Cl cl ~l1.~CC'.nl'~ing 
:::u·. ~:1. Rijnberg 
Ir. U.J. Stoel Feuerstein 
r.:ej .nr·. J. :: •. ~=- To::o::::·DUS :Pott 
r~ll~. Z. ~-I. ~· o::o~· èVwS 
m'l. s. ~;;illi11~·e Gr<::.t:?.w.a 

39 
326 
18 
25 

427 
6 

406 
424 
329 
190 

steTIEJ.en 
11 

" 
" 
" 11 

11 

11 

" 11 

TI8 ~i8sdeler is 433, [e absolute ~eerder~eid 
bedra.act ~20, zodat tot leC':.3n vs.n !::.et Hoofdbestuur zijn 
c;eko~en mr. ~J.J. va:r. 'G:i.lse, ir. L.G. Olè.enban·üng, 
ir. I.I.J·. Stoel Feuerstein, nej. !liT. J.L.::.:. Toxo::_}eus J?ott 
en mr. E.r:. Tc=:{OlJe""..ls. 

De Voorzit-t.ar r:e:1st de niev.·;.e en 11er·cenoemèi.e leden 
van ne.~eli j:::~~ 3est~·o.l' sn E:o~~·~be ~~~-ur ge~ ulc. De ni ~t 
aanwez~2:e lee er:. zu..i.len sc.lr:::.:::-:;el~J~C van -'1'-'.ll b:::noem~ng, 
resp. herbenoe::!ing i:;;. ken:::üs ·aorcle:'l gesteld. 3::;r. hoopt 
dat oe nieuw benoe:r:!de leden op even voortreffelij:'"~e .\·;ijze 
als à.e e.ft:tede:' .. è.e in i1ei~e besturen zullen •.verken • 

. J)e nieuwe sa.Ee!.:stelling van het Hcofdbestu.ur geeft alle 
reden in de toel~or::st een uitstekende sanenwer~:::ing te ver-
VIacht en. · 

De Voorzitter da~~t vervolgens de leden van het 
stembureau voor de verlee;nde ::.edewerl-::ing en de aftredende 
leden van nagelij1:s Bestuur en Hoofdbestuur, resp. de heren 
T.J. Twijnstra en dr. lL?. Vrij, voor hun werkzaam.t.eü!. ge
durende vele jaren in deze besturen, waarbij hij het oe
treurt, à.at beiden hebben ger:eend geen he:t;"benoeming r.1eer 
te moeten aanvaarden. 

Hierna schorst de Voorzitter de vergadering tot. 
2 uur n.m·. teneinde de aa:r1wezigen in de gelegenheià. te 
stellen de koffieruLaltijd te gaan gebruiken. 

Om 2 uur n.m. heronent de Voorzitter de vergadering 
en geeft het ·woord aan o.ë algemeen secretaris der rartij, 
de heer D.~. nettmeijer. 

De heer Dettneijer leest de vergadering voor ren door 
hem ontvangen brief' vat nevrouw A. Fortanier-de Wit, die 
zeer tot haar spijt niet ter vergaä.erint; .::.e.n·:.ezig ko:-:1 zijn, 
luidende: 

"Zeer gea6htc Secretaris, 
"Voor Uw brief, ns.:W·8Il.S ::et Hcofè.bestuur aan mij 

"gericht, zeg ik U :1artelij:;: èank. Iüjn de.nk r:il E:: tevens 
"betuigen a&n het Secretariaat van de Partij, in het bij
uzonder a.L~n nejuffrouv: van Everc'linc;en en de heer V2..n .Vlaar-
11 dingen, en a2..n è.e besturen v::..n de afdelingen." 

n·;;at è.e laatste betreft heb ik mij nogd eehs be-
11Z\';aarc1 geYoclè., dat ik slechts v:einige ven de vele uitnö
"digingen om een npreekoe-..:trt ::e ve:-vullen, heb kunnerr aan
"v~arden. Het '::eg:t·ip, Yla:?.rop i~c al tijd \.eer ble~2;: te kun
"nen rekenen, ~-~eeft mij Vé!.G.l: C:.iep t;etroffen11

• 

":::J::-.t ü: l.:et èoeie!'ld.e werk, à.at het poli:cieke leven 
"net zic!1 mec'tre.."'igt, zo lang ::eb k.:.nnen verr-xichten, d.e.nlc 
"ik niet in. l:et min~?t a;:..n de Iartij, die .;nij cl tij"'· op zo 
11 hartelij};:e \:ijzc is te~s:.J.oet;etreèen.~· 

"Het z2.l U niet ver·;;onäeren, dat ik hier in het 
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"openbc.o.r, zij ::.:5t è.f.m ook tchriftelijk, nog eens uit
" spreek, \:ut ik èir~:ensb.;.::lers reeds eerd.er moc'::l t cloen. 11 

11 I:e J:'ï ee::.s I~aiG.erfractie heeft al è.iEl jaren be-
tt st.c.a...'"l 1.:i t ::ClLrdY:er};;enè.e 1::cnse:t:., clie hart hebeen voor de 
11 z2.ak, v::::.c.rvool' zij staan, o:nö.er leidins van een voor-
11zitter rwt een c::zag als 1!ieinicen in den lande. Eet is 
tlLiij een groot voorrecht SG\:eest zo vele jaren da;::~rva.n te 
"heboen uoge~'l è.e'.l ui:tma~~sn". 

n!!et spi;)t mij, dat è.e dahun van onze jaarverga
"dering :1ct ~:lij niet ::wgclijk :.1a.a2:·'; deze bij te r:onen, · 
" 110lt:~Ilée l::e:t ... ~;~~"l ~~O~lJ iL \;e~r c--... C:..l1~;:_ezi.r; te lcw1l1(11 zijn". 

11 ::Jat col: i:.:! l-"et .. :0;;.;.enë~e verenigingsje.ar <le 
"VoD.:s;;,s:rtij voo::.· V:ci j::C:ci.è. en Denocratie ;1wge groeien 
u en blo :,i en! 11 

a:~e .. t (;.e ::· .• s. ve2::·:iezir:.g~;;:;:-l VJ..lle:"l doe!l bl=}_j~·~en, 
:tct~t I~·:::_:erl::1è. ~tc::ec1s ~.:cte:!.~ s~·ut Oef:r·ijpen, dat Vr·ijh:id, 
11 Vc:ce:.:-rc. ccrCeli:~:i:sü' el::. SocL .. :'ce Gerechti[:,heid in de 
"Y.V.:J. oelichs.:,;::c'~ zijn: J.a~rvc.n ben H~ overt1-èigè.! 11 

De Voorzitte:c C:.rul:t zijn sp~~~t uit, èL.ot l:evro1.:..w 
For"c:.:nie:c niet :per::oon2.ij~~ in deze verg<:.-,·"iering <:.;ar:.v:ezig 
lG.:.n zijn. 

Spr. her:::.:;;.:.:ü t hetgeen :1ij óok "bij rw.e.r afccheid 
van C:.e ICt:..L:cerfrs.c""ie hee:·t c;ezegd, n.J.. dat l::.et be.::.::.nl:en 
V<:;.n r.:evr-ouw ~'c:ct~nicr voor l:et KEu.erliè..I:-,ae.tsch,:p ee2·l 
groot [f~V08l VG.!"l teletJ.r2telJ.iEg hoeft teY!ElOS§:Bbrecl.:t, al 
eerbieë.i:~t nel1 l:atu"Lu·lij~~ vol:comcn C.e ~:ot:: .. even ö.ie :i.1.ae.r 
tot dit besluit ~eb~e~ geleid. De Tweede Kamerfrectie 
verliest in :.".s.ar - c·.l::'.:J.s è.G Vco::çzitter - een vc.n L; .. ar 
'voort1:·e:.':clijl:e :·:r~cl::.tci1. Zij is t;ecltlreL:de. tv.:a~lf jv..ar 
lid v~1. de TYJeede IC~e:ï:.' 0e•.veE:st, bij de serste ver::ied n
gen na de ocrlo[ in 194€:, gelwzer~. ::evro1...:v1 ?ort2.nicr Jç:,a:n 
voort- Sln". :::~es hicrs-.::-1 :·;eri:nneren- uit è.e kring der 
li1Jerale jon~ere.:~ V8.ll vcor è.e oorlog. S:ï;r. 1~ende rr.ev:r·ouvJ 
:E'ortanier to~m <.:.l, ;:Jc.ar hij kon o:p dat eomcnt niet ver
moeden, d~~t ö.e 'octrek~dn_s8n zo zouc:en .•;;orden als zij ::0.u 
zijn. JJe s~r:!env;erking Eet novrou·:: ?ort::.nicr is cl tijè. 
buiten~~e·::oon ~oed ge\:eest. Zij was zeer sezieri en. cl .. eed 
het Kc.nerv.erk voortre:::Zelijk. Zij combi:c.eerd_e vele eigen
sch--'.}.)pen, ~1etgee::1 vocr<::.l bij esn vrouy;elij~c Kmerlict v2.n 
bela.11.g is. Zij r;z..z in een discussie er w tijd dadelij~: 
volkomen in, en ·;;ist precies ~1et juiste \ïoorà. te vinden, 
waarvul :u:.c.r interrupties, y;e.mwer de :.:inister van Onder
wijs s:;ro.\:, 11el esn ë:;.üà.eli~i: voo::cèeelè. zijn. Eogrr.s:;;.ls, 
de Voo:czitter viildt het zeer ~wrUJ.er, dat zij i1ac.r plaats 
heeft ve1·leten. Zij blijft gel:.:Jc~:it; lid vc..n onze Iartij 
en zal op velerlei v:ijze ·nog veel voor à.e Partij kun."1.en 
en ~illcn doen. Spr. ~oopt, d~t zij in volgende h ~arm 
tot de trouwe bezoeksters der jaarverge.à.eringen zal be
horen er: stelt à.e ver;adering voor uit aller nc.am D.et 
navolgende o.ntr:oord-telegram. e.<.m :.:evrouy; Fort&'lier te z~mden 

IIJ)p ':1.::-c.roe-.:~ yo-,··p-">Q.- orl' n )" v-=•-r.· de. Vol··-"''v·::>r+l" J" ...,. ... _ c:-·-..... ...,_;:;.~;;.;" ...., -;;;, L. . .L.a. . ._ .......... .., 

11 voor Vr.:.j>eiè. en :Jerr:ocratie op zaterdag 1 
11 ::.w .. art 1S'5i3 te E:e::.gelo bi~sen, trengt U hz.!'te-
11lijk de.rO.:.~ vo o·: 2..1 üe-'cgeen è,o or .U als lid van 
11 è.e Trit:eë.e Kaner ë.er Staten-Generaal voor de 
11 Partij ia verricht. 
"De ?arti j is ve:::-~:<::ugè., dat U in de toelco:c.st 
"noc; u:eni:~:;.:::~z.l ~:G.c.r J..lgeLJ.erE Ve:;_~t;::.derir:.c;en 
11 -zul t bij· .. onen. U zult ö.u..e.r beheren tot è.is
"gene~J.,. ëic: op deze ve:·gaderinge:: het ~~ier-
11wel::orJst zijn. 

Oud 
DettiJ.ei j er 

Voorzitter 
Ale. Secreteris." 

:Je Ver.::;c.ö.ering ::et::,ic;t è.ocr luiê. ::.ppl,,.~.~.s Î::.2.E'.r y:e.r::e 
instemmi:g. 

Je Voorzitter stelt nu a~n è.e orèe ptUlt 18 
van de ":.~;enó.e.: :Bespre~;:ing var1 ::1et beleid der 
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Kamerfrectie a. 

De heer C.r. J.C. v.::.n Zoele~ ( A.mstercla.m) spreekt 
grote Y!&.<.:.rê.er:ing uit voer het v.·erk van onze vol~:sverte
genwoorcligers in. :2erste en Tweede Kamer. Hij drukt er zijn 
erote sr;ijt ove'l' uit, clat c~it voortre:f::'elijke i:erk zo on
vo}_doenó.s voor :-:et vo0tlic:1.t koro.t, eensdeels OLldat de 
Partij n~: et cyer eel1 eizen ;:ers beschikt, anderdeels om
cl2.t è.e lrladeïrrvz~~.l:: slcci:ts zeer sUT2.:..:ier IJtelè.ing ven r::s.l~en. 

3en verê.ere vr.:.a.g, die de a.fdelirl[; -~lsterà.;;.;-.1 bezit~ 

houdt is? . waarc:::1_ :.n~~i:e de telastingyerh?~ing ö.~ Eening . 
cier fre.c·cJ.ec verc .. ee-'-o. was.· 2pl'. k:o~n oo.:;rlJpen, d.at ;::en Ul t 
fi:::ancisel-econo:::ische overv;egincen in het licht è.e1· be-

. -· ' . . , , •t ,, 'hl .... - ; t 
s-ct::ul~lgsoeperlc.lng oes"-·.J.l 01~1 voor ~e-as ulngvernogJ.ng e 
ste:w.:;:en, L;;:.G.r is s.i t "J.i t principieel en· prop&.[;U11d8.-00gpunt 
te vcrdc·:,::..ce:l? :De é.::'è.eling I.:.1sterd.Gl propageert reeds jaren 
d.e 1e-t:Lze: cr.L1~.:..a.s. r..1et ~le Cele~sti:ngen! lJi t i11 ...... vereenstemnii:g 
L1et ~"let to·L ~~eè.en ;:evoe:;:te èeleicï. ö.er K.amerfractiEJs. Deze 
u-L tzo11derinu i:ee~t-ë.e ai'Ueli11.c ):~~ster·dë.:.r~ zeer èevre,3Ï:.d en 
g~vree:oJci \70{-è~t, dat ~:et ~c:.ezerscorps h:..erÓ.oor in vsrv:arring 
zs.l 'ilorêen ge~;re.cht. Gaax·ne zal spr. hieromtrent inlich-
tiT~gen c:":tVE.:::g3::1.. .. 

,.,e a.Po"el;•1g "·"o"..,l'"''-"11 a.··.;e ,...Pvra···arl 'n,..ef~·''·it age"'!-.!J ..1. t _ _._ .... u~ J.J.- .r.ê'--' ' ..~- à.... c;..c:duu. ... ..,. "" '...1...1.. "' .... 

dapunt -',;e r.wgen. s~1l'ë;:::::en , ziet va1 ei i t voorner::en af. 

De afè.eli::1~ ::ac;.rlem. ziet evenes:1s ef van i.:.e.ar 
voorne.::~en o;-;; -1E::t woord te voeren, c::dat van de door deze 
afdelinc; tevorë:l o~:Fec::;even };n:mten va:n l::esrlreking punt a 
(bclastJ.:::.gve:dlCg:i:.<'lg) reeö.s door de afè.eling I.r::sterdu.n toe
·gelicht is. 

:2m1t b: 11 ·:.:a.aron he 'boen de lc.ogere ar;:'btenare:n wel 
salarisvel"l:ociL,; g;:~~rccc::.1 en è.e lagere n:.et?n, bel:oeft 
geer:. :nac~e:t·e toelic::ting. :Ue afdelir..; Yae.rleu zal gaa.1."'11e 
het a:.1.tv:oorü van de 1:a.rJ.erfra.cties. verneliten. 

Hartens de afdeling Hattem 'brengt mr. L.:B'. Canté 
het anti-ltolon:..c:.lis~.1e ter s~~ralce, é:.at.na. de t-;;eede '\'!ereld
oorlo; zo zeer :i.n de ·oel2.nzstellin.g is gekomm~, z.i. ge
pro:p&ceel'cl d.oor ë.e Verenigde Staten en è.e So\vjet-lJnie, die 

. beiden geen lcoloniën bezitten. Er r:ord.t ges:;?_roken vm1 
koloniale u:i.tbu:itine;; men beseft eenter niet, de.t dles wat 
ondernonen vwrG., oo:·: d<: inlandse bevo lzing ten goede kwam. 
De kolon:".serencle ncgend~:eden heb-oen vera.ntwoorclelij~rheid 
t.o.v. de door ::.1.en i.;estuurde volken op zich genomen en in 
dit licht gezie::1 zal i:Tederla!Hi zijn geze.g over Eie·.wo~-Guinea 
dienen te :C.and~aven en noch met de h uià.ige noch ~et een 
andere regering in :::;j:;.karta in onderha.Yldeling l!l.Oetcn treden. 
Zelfbestuur voor Hie;uw-Guinea is een z:::.L:r tussen è.i t la.rrl. aJ 
!Jederlc.nd, en eerf.Jt v:ani~eer ~en zichin Eieu:w-Güinea uit
spraekt voor ee:rJ. bestuur vanuit InC:onesië ka..n over een 
ovel'étrac~'lt aan Indonesië y;orden gesproken. 

In de z.s.ul:c v;:;:.n de ZuiC:-Moh:J::~en i:1erinnert spr. 
er",o.n, dat de Zui::..-:.:olv..::::en in ll946 onder voorbehoud t~ 
de deelstaten zijn toegetreden, on in 1950, teen de deel
staat O"st-I:J.dcnesië ·werd opgel1even, van dit voorbehoud 
gebruik te ::.:.a:i.cen en zich souvereir~ te ve:ckle.ren. Spr. 
a..cht het de plicht va.::1 Xederla.nd om de Republiek ë.er 
Zuid.-::.:olu~:ken als souvereine stc:.at te er~:en:.1en en stelt 
tot cesluit v~r.. zijn eetoog , dat tet äe te~: van ~e 
V. V .:0. io d·..J.:..delij:\: tot ui tdrU:.:.::dng te brengen: 
a. dat è.e l:v:3stie van de souverein~.tei t van lTicuw-:::uinca 

geheel los v.s:.n de verho·:.J.ci.ing liederland-Inè.cnesië dient 
te worden èesci.lOU\';d; · 

b .. dat zij zich onvoorwe.ardelij:: a.ci1tcr de Republiek der 
Zuid-:.:olu:.:xen ·stelt. 

De heer clr. ·i:. c. Geerling, namens de afdeling 
Rotterd~ sprel:enà.e, vraa.,:;t nee het staat met '~ie 
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liberale invloed in c:e orga...J.en van ~i.e :Z.E. G., welke nu. sedert 
1 januari j .1. ee1: feit is geworden. De invloed v-an de li be
rale gedaciJ.tex kan door de b-wkwaruuheid van hen, ö.ie haar uit..
dragen, zeer ~root zijn,_oo~ al door de omstandigheid, ~at die 
invloed worö.t uitgeoefena. VJ..a ancle::·e organen d811 d.e vol..::sver
tegenwo~ordit;in.g •. Zijn '?nze. conta~ten in internationaal v;r- _ 
band echter even goed els ln. natJ..onaal verband? S-pr. hee.Lt a.e 
indruk, da~ de liberale invloed in de E.E.G. onvoldoende tot 
uitdrv.:c~~ilF kowt. :lij vraagt zic:i1 af, of hij gev:ijzigö.e om
sta:ild.ic;j_ed~~1 onze vertegenwoordiging in de internationale or
ganisaties n:i.et ::..wet \iOrcleH ~1erzien. Gaarne verneemt spro hier
outrent de I.~enin5 der fracties. 

Een t"l·:eede pmlt, dat voornamelijk de middenstand in de 
afdeling Rotterdar::. bezig~1ouclt·, is à.e activiteit van de Consu
mentenbond, in 'welks hoofdbest"u.ur het lid van onze Tweede 
Kaii.ierfractie, r.J.ej-..:f::rm.m Ten Broecke Hoeks tra, zitting heeft. 
S:p:.r, vr2.agt o~ ö.i t de instesill1ng der fractie i.1eeft en hoe zij 
str.>.at tegenover de activiteiten vm deze bond. 

De heer J3. Repko (\'iinschJten) vraagt, naar aanleiding 
van de onlancs L1 de ;;;ers versebenen cijfe:r.'s inza~~e het voor 
Groningen· ·ces ::hikè:aar gestel de bm .. mvolv~e; de specü::.le aan
dacht v2.n cle ::'racties voor ö..e bevordering van de woningbouw 
in ~et Inä.nst:·i eschs:p Oostelij~c Groni:::gen. 

De ~J.eer J. Key (Delft) brengt ter sprake ~~.et stemr:.en 
Vén een è.eel van de :3erste Karue:.'fractie tegen :i~e t Zuro;-narkt
ve::cö.ra;;. Z.i. bee:::t ;_:en ö.a2.rbij meer gelet op economische as
pecten VWl het verdrag ds . ..r1 O:J de politieke achtergrond. Spr. 
is de ~'2.eer Val1 Riel, alhoe·wel de neer; Van Riel toch heeft ge
mesnö., zi jr;. s"ter:J. ::.a~1 dit wetsontwerp niet te mo5e:.1. onthouden, 
omdEJ.t ~üj de poli·~ieke f,8V) lgen bij een verwerping wel kon 
overzien, dar..l:'caar voor ~1et door be:c. ingenomen standpunt. 

In zij:::1. o;,enii1.gsre6.e-aldus S;:Jr. - heeft de Voorzitter 
bij de bena.nd.eling van de b-..:.i tenlandse poli tick l:et zich stel
len op basis ó.errealiteit besproken. Spr, heeft de indrulc, 
dat velen, bij hu.n bez\·;aren tegen de Euromarktverdragen cle 
reali tèi t uit ~1et oog verliezen. Ool: kan men de realiteit 

wel en niet goeà. gebruLcen. Dit nu wil spr. betrekken op de 
uitvoering der verdragen. Gesc11ieä.t deze wel op basis va.."l re
aliteit? I:n de nieuwe Assemblée, d:~e boven de Eur'opese in
stellingen zal staan, ~:eeft l-Tederland 14 zetels_ gelcresen; hoe
veel biervan zullen door liberalen worden bezet? En hoe staat 
het met Cie ve::-tet:;em:ooruiging in het :::!:conomisch-Sociacl Comité? 
Zij, die hi~rvan deel zullen .ui tmalcen, dienen constructieve 
Europeanen te zijn. De heer Key vraagt waa:tczaarn!leicl van de 
fracties ten as.nzi en ve.n de afv<::.urdiging naar deze licha:men. 

. ';iat de vri~l.1.andelszone betreft v1il spr. g:;.arne ve:r·nema.>'l. 
hoe de Kamerfracties h~ertegenover staan. De ~eer Key besluit 
zijn betoog met de opmerking, dat het hem bekend is, dat zeer 
velen b'..ü tengev:oon passief tegenover de :i!.'urop~se ·zaak staan. 
Met na::1e heeft hij de indruk, dat de leiding van onze Partij 
deze zaalc ë..ls mil1d.er dri:1gend ziet dan de leden.Z. i. nag hier
over g3cn verschil van.inzicht bestaan tussen leiding en leden 
der ?artij. Hij hoopt dan ook op dit punt te zullen worden ge
rustgesteld. 

De l:leer :r.rr. J. ':iilker..s (Wassenaar) vraagt op welke 
gronden ë.e T-.::eede en Eerste Kamerfractie verschillend over de 
Pachtwet stemden. 

De heer J. van der Bij (Velp) meent, dat bij de teha..'1àe
ling der h·...c1.1Wette.c. onze Tweede Kamerfractie er 1:1eer de ~1adru.k 
op :1ad moeten legë:en, dat de blo:..:~::Jrinc der l:uurcelà.en e~J. à.e 
lage re:1tever0oe(i:::1:; een groot onrecht was. Hij vraagt of de 
V. V.D. als OlJ!jOsi t;i.e:partij niet sterk kan aandrin;en op de 
blo~-:l·~ering de:- ge.:.den :.:et een rentevergoeding van 6%. Z.i. 
zou hie::.~in voor ons ee:: é;Oeë.e p:co;agallë.a liccen. 

Verder vrac.:.ë;t ë.prel:er; in verband met de overheidsbenoei
ingen on de v.erkloos~1eiè. te bestrijden, om van de .zi. jde van de 
V.V.D. met een liber2.al":program tot sti:.:mlering ven de werk
gelege•~leid i~ de particuliere bedrijven te komen. 
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In de ï)articuliere sector is we1.n1.g geld béschi:~baar; er 
worden· no;;: steeds zeer b.oge èelastingen geileven, de Staat 
zit goed in :.eet geld, voor de· l::2.eine onà.erne.r.üngen zouclen 
echter fi'1a..>J.cierü:gsmogelijl-(::eàen geschapen neeten Y:ordeno 
zou een langlo·;::ende oblie;atielening rr.et :n:leine coupl'.res 
hier uitkomst lru:::....'1.en. ·brengen? SJ;;r. vraagt hiervoor de aan
dacht der fracties. 

li~evrouw J. Ebens- de Vries (Arnhem)" i1eeft in de pers 
gelezen, dat Qe Nederlandse regering overweegt om op aa~- . 
d:r·ang van è.e Duitse Bonëtsrepubliek het Verdrag van r.:::mnheim 
los 'te laten, ter..einde op die y:ijze tot ee.n 1:etere onderha..>J.
deling over è.e Rijngesellillen te li:omeno Gaarne zal zij hier
outrent nadere inl_ichtingen ·ontvangen. 

De bee::c L~.::D. Scheer (Hee.r.lste<le) vra::gt aandacht voor 
een probleei:: ronê. de t·;:9eà.e ·aoningbouwlening. I.:inister 
:struycken ~:.eeft een raö.io-reó.e gehouden oLJ. deze lening bij 
het publiek te intro0.uceren, Y:8.8.rbij hij zeië.e, dat deze 
lening ge!·~eel ge·e:r:.-;,il:t zou v.·orden voor l:et ·ooUï.'en van nieuwe 
wc:aing211. Ir!. Heemsteà.e ·o.v. is voor 2 miljoen ingesc!1reven, 
want :wen ;_:il à;;;.ar ;;;re;::ie-v:onL1gen bo·,nven. N1.;. komt echter het. 
bericht, dat de ~inister ~eeft bepaald, <lat )remiewoningen 
hiervan uitge~loten zijn. Spr. noemt dit volksbedrog, de 
hlinjster ~ee~t in zijn reà.e ges;roken over woningen en geen 
voorbehoud. gewar:.kt. :i-I oe denken c:e Km erfracties :ilierover? 

De heer '.7. va"l Dijk (Kij~!b8nl'!) brengt de bestedingsbe
perking en haar gevolg;:=::l ter s:9rake • 

.Als een soort vicieuze cirl~el of het spannen van het 
paard achter de v;agen, zou men é.e uitwerking hiervan :icunnen 
beschouwen. 

Een begint - aldus spr. - :net het onthouden ve.n de 
middelen, die noè:.ig zijn o;a de groeiende bev:olking vc.n ons 
land, waarbij è.e jeut;ö.ige V'ler~:ers vooral n:Let moeten worden 
vergeten, aan het v1erk te !.1ou.den, V1aardoor de Vlerk,; evers ge
dwongen worde~-. de VIerkneuers wegens gebrek ae..'1. \7 erk te ont
sla2.11. De hierdoor ontstane werkloosheid, v:aarvan 1:1en de · 
slachtoffers iegen~oordig betitelt ~et het ~ooie woord 
arbeidsreserve, tre.cht 2en è.ar. te bestrijden door het vinden 
va.11 di verse •.verl~ob~ eet en, die mL1à.er urgent zijn dalJ. de werk
zaami:leden, v;.s.armee deze \\·er~;;:lozen voor·dien bezig waren, waar
door de gelden, die 2n~der bestedingspe9er~ing ons gehele 
le..>J.d ten t;oeë.e l:Ha:.:en, til8..ns Y.'Orden verbrulkt op een wijze, 
die niet strookt met de ernst van de tijd, waarin wij ons 
thans bevinden en welke benodigde gelden weer ë:.oor ;.L.iddel 
van de btüastingsc:hroef eoeten norden ui teeperst. 

Zijn de Ka:::ï:.erfracties nie-;; van oorä.eel, dat de betref-
fende ministers in de Staten-Generaal o:nè.er het oog moet I 
Woro.e:-.1 gebracht, dat de:ze Vlijze V8.:1 Vleiten niet St!'OOkt :wet 
de belrulgen van cns l~>J.d e~ dat ~ie~door woràt ~evcrd.erd, _i 
dat rijlesgelden op een niet-verantwoorde wijze worden besteed'=i 

Een:t twee: de ~~v:estie, die spr. onder de aan. dacht van ! 
de Kamerfracties Yiil brengm is de toepassing van de A.O. Vi. • ! 
op de a.Ebtenaren:pensioenen. In è.e ?ensioem':et 1922 - zo zegt 
de heer Van Dijk - staan bepalil:ge'.1 volge.>J.s welke een anote
naar door i1et '!:letalen va..'1. een pe::1.sioenpren:ie na verloop van. 
tijd in ~1et bezit ka.'1. worden gesteld van pensioen. Bij de 
inwerking treding va11 de Alge~ene Ouderdomswet blijkt Ceze 
o.a. de bepaling te bevatten, dat een ambtenaar, die in het 
bezit van een algem.een ouderdomspensioen wordt gesteld, daar
van per dienstjs.ar 27~ moet derven, tot een maximum van 8Üj~. 
Deze discriminatie geldt niet vc0r iemand, die buiten de 
ambtelijke sfeer pensioen geniet, hoewel ook de ambtenaar 
het volle pond aan preuie voor zijn ambtenarenpensioen heeft 
betaald. Dit werkt des te :.:eer f~1Uil:e~ld voor die ambtenaren~ 
die niet au.!l h-;,m volle 40 dienstjaren kun:aen konen en daar
door de mogel ij~ç:heid van aanvulling tot een voor hen behoor
lijk bedrag missen. 

Zijn de fracties niet van oordeel, dat deze discrimi
nerende bepaling in dier voege gewijzigä. dient:2: te 
worden, dat toepassing va.;1 deze aftrek van 2% voor elk 
dienstjaar niet of al th::::...."ls niet iBn volle dient te 



L)n 

• dan 

- 28 -

geschieden, zolunc voo~ de betreffende ambtenaar de som van 
eigen penoioen en algeueen ouderdoms:9ensioen teza.raen niet de 

1 

r:rens van 70/~ van zijn oasissalaris overtreft, en is de nagelijk 
heid aa.."lwezig 01.11 z~l~~s. in de Staten-Generaal aarüangig te :wa- : 
km? · 

De i1eer Van Dijl<: oesl uit zijn ·oetoog met de mededeling 
C'.at bij de a2.2L'i{o::cî.i~ii'lg van de uitgifte van de rentespaar
brieven in 1957 >:erü verneld, dat de opbrengst van deze le
nint;en zou elienen ter financiering van de \\'oning·couw in de 
r1.üuste z~1_1,_ tr:::1:inè.e h~t_,_ à: ge:.::;~e:1.te1_1_mogelij~~ te Baken . i 
D.et :i.1are Ol.J ·Ge uragen t;O" ue h:.nsvesliJ.ng v::m de vele gezuu:en,: 
die aan een. wo.n:i.nG teh.oefte heboen, !.1etgeen dus è·eteke:~t, dat 
dit geld. ~-;on \':orden besteed voor i:1et alsnog bouvHm va:n huizen, 
scholen e.<l. :D arvoor Ï:.e'o-::.>e~1 vele Nederlanè.ers hun geld. geof
ferd en deze rentespaarbrievE:n genoruen. De l:leestcn va...'i l"Len 
hebi:le1:. de::c.1·over ec:1":er alleen üaar een co·tll'antenberich tj e 
e;elez en of es~1 raè.io-ui tzenö.ing geh-:· ,)rd. Zeer ';;einigen hebben 
het p::cospect·...ts :üerover gel.i.e.d, laat sta.a.1 gelezen, en zeer 
Vieiniee:l - ze::!..fs velen, o.ie ill ~"e·c openta&.r ::e-~ ne:men var.. deze 
sp?arbrieven :::.e·aèel~ aar..bevolen, kenuien deze bcl;aling niet -
hebben geleze~:, v:at verder ~1erge1:1s 1.lit koa bJ.ijl:en, dat deze 
gelden in de eerste lÜaats zouden worden februü::t om de ter 
zalce van re:::ts uit,;evoerö.e l)Q·.;cwwerken aange5ane schulden te 
consolide::cen. 

Zijn de fracties niet van r:1ening, dat door het stel
selmatig verz·:;ijge~1 van deze o:lstandiglleid de b·.u·gerij is 
!J.isleid en ac~:ten z:;_j ter·roe::J. a<~.c;.wezig hierovE:rLde Staten-Gene
raal te s·,Jreken en te tewer~::stslligen, dat voor 11et consolide
ren van dë be-creffe:-:.. e schulden naar a.::1dere ::riiddelen wordt uit
gelcel~en en clu-c è..e l:iervoor geschetste aa.;1trekking ve.n gelden 
alsnog zal \'1orü.en beste;:rid ou daarnee tb.ans woningen, scholen 
en dergelijl;:e urge:r:.te bouwwerken te doen uitvoeren? 

De hoer rur.:D.F. Went (Leeuwarden) vertol~ct de behoef
te ve..n de Central::~ Leeuwarden ou nogmaal~ te getuigen van de· 
grote waarä.ering voor net werk der I:aruerfracties, en wel in 
het bijzonder voor à.e rJagistrale reüe van prof. Oud bij de 
algemene bescD.o-..:<.wingen. Gaarne zou hij wL.len ple-iten voor 
uitgifte l.lic,rvar.1 in ·;)roc:mrevoru. 

Yfaardering :C.eeft spr. ook voor het optrèden van 
mevrouw Schou·,-;enaar-Franssen. in de Eerste Kamer in de vorm 
van het stellen van. vragen aan de I:linister van Onderwijs, 
Kunsten en ·.iet enscn2.:ppen over de enr1uête onder de schooljeugd 
inzake de vrij etiJè.sbesteding. Dit was een zicil :oengen V'al de 
overheid in pernoonlij~·:e aa...'1.gelegen!-1eden en een bedreiging 
van de int.:üvic:uele jeugd; z.i. heeft de Minister hierop onvol
doende geantv:oord. 

Yfat de }~westie van de Republie:;: der Zuid-Maluleken be
treft, spr. staat hier zeer sympathiek tegenover en heeft 
grote waarderinr; voor wat onze vertegenwoordigers in à.e. 
Kamers· hiervoor doen. Hij e.cht echter de er:-.:enning van de 
Republie1;: tl.1e.ns niet opportuun. 
11ede in het belang vc:.n ä.e Republiek ZJ~.;, men nu een af\ïachten
_ö.e houding moeten a<.:.::me.:-Jen. ';:el dringt spr. er bij de Kamer
fracties op a'~~ de za2k met de grootste aandacht te volgen en 
zonodig st2.ppen te o:::J.derne:nen. 

Frof.rar. A.l-J. :.:olenaar, Lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generr.-.1 e~:. voorzitter va:1. de Eerste Kanerfractie, de 
s~rekers a:1tv:oordend., zet eerst uiteen, dat hierbij en:·_ge re
serve in acht gcmo:.:.en dient te v!orden. De verschillende vragen 
die spr. heeft beluisterd, ilouden in eerste instc....11tie een ge
formuleerd verzoelc· ~n à.e Tweede Kamerfractie in, zodat de 
Eerste Kanerfr2.ctie ~liero1~ niet behoeft in te gaan en zich l;:m 
beperken tot een ~~or~s weer;;ave van het door haar in te ":emen 
sta...'1è.}?unt. De verhou.d.in6 van de Tv1eede Kamerfractie tot deze 
vergadering is een a:1dere da-.'1. die van de Eerste I~a.merfractie. 
De Eerste Kc:.me::::- is allee:n.foevoet;d tot het ui tsl:;re:.;:en va,~ een 
oordeel, Vlat~neer een onty;erp van wet è.e Tweede Kamer 
heeft gepasseerd. 



Het algemeen politiek beleid worö.t du:s door de Tweede Ka:mer 
bepaald. 

(/at de bel1.andeling van het E.E.G. -Verdrag betreft, in
derdaad l1ee::t <ie fractie hier voor een moeilijke beslissing 
gestL::.a.n. ;;;ie de rede van de hee::::- Van Riel in de Eerste Kamer 
heeft gelezen, zal daaruit ie bezwaren hebben gezien, die in 
de fractie tegen !let vercirag bestono.en. Ook is de vraag op{;e
VIorpen, of men aan poli ti_~ke. ~over.1. eco:r_:.omi~c~e overw~gingen 
de voorl';:e'..J..r noest gaven • .:.1en oetv<lJfelo.e o::. ae recerlng 
flink Genoeg zou zijn om haar standpunt te verdedigen. Het 
sunra.-natio:1.ale lcarë.~ ter maakt het mogelijk, dat beslissingm 
worden genomen ook tegen de rriening van een der.deelnemende 
staten in. Het blijft een touwtre::ken V8n de regeringen om 
de natiDne"le belangen veili2; te stellen. Daar er geen reser
v~s zijn gc:.w.9..::t bij onder-ce~ccning van het verè.rag, blij?;:t 
hieruit ·wel neel 6.uidelijlc, dat delr·e,se:cing slap is Ofgetre
den. De vraag is das, of onze cconomisc~e belaneen in de 
toekomnt wel veilig zullen zijn. Spr. hee~t de persoonlijke 
ervaring, dat in het Bençlux-:Fc.rlame::1t zeer Ol:botmend werk 
kan worden verricht. Hoev:el het verdrag reeds ter parafering 
en teke~üng ie voor~::;eleg6. is cri tiek hierop mogelijk; wan
neer wij el' na.:iru.~-~~=elij~;: op sta:::.n, dat a2.11 onze wensen ::.an
dacht wordt §.:eschonl:en, kan een geparafeerö. verórag, alvorens 
ter tekeninc te vvorden v0orgelegè., hier ns.à.e:r worden bezieno 

Yiat tie verhouö.ing tot iüeuw][-Guinea en Indonesië be
treft, spr. :i1eeft zici:1 bij è.e a~gemene besc11.ouwingen in de 
Eerste Kaner van een diepgaande be:!1andeling van dit probleem 
onthouden, te r.:.eer, O!L.à.a.t de algenele toestand in I:ndcnesië 
deplort~bel is en er :J.OJ:lenteel geEm verbindingen besta&n. De 
fractie be)a[...lde haar stand,!?unt net inac:t.tneming van o.e ver
houdingen ve.n l:.et ogenblik. Het is niet Jr.~;gelij}: nu reeds 
bescJ.1.ouvJi:ngen ve:.n voorui tlo.:;e~lde e .. ard te ~ouden. 

Spr. is ~1et r!let de !'leer \ie:!'lt eens, dat de vragen van 
mevrouv1 Schouwenaar zeer onb(:;vredigend door de :Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn beantwoorde Bij de 
behandeling van de begroting van dit departeme~t zal hierop 
nader worden t'ónuggel-:onen. 

Prof. liolenaar deelt de vrees, die besk.e.t ten aanzien 
van de betekeniG, ë.ie kan worden toegekend aan de inschd;:eling 
va::2 de consu::,entenvertegamYoordiging bij de publiekrechtelijlce 
bedrijfsorganen. Bij de behandeling van de begroting van 
BinnCiandse Zaken, Be~:i tsvorming en P.B. 0. is hierover ge
sproken. De fractie stelt zich op het standpunt, dat de me
ning vru1 de cons-wuent in de bedrijfsorg~1.en wel tot u~tdrru{
king mag ~ouen, doch di~ moet niet geschieden in de vorm van 
een bond, die onder socialistische leiding staat, of '.'Iaar:iran 
de vakorganisaties verkondigen, dat :i:let hu11 standpu.."lt is, 
dat in p. b.o. -verèa:ad wordt kenbaar ge:J.aakt. Voorlichting 
is inderda.:~d noö.ig, :,:aar dan gesn eenzijdige voorlichting. 

De heer Van Zoelen a.."ltwoorö.end deelt spr. LJ.ede, dat 
bij de wetsontv.·erpen tot be:::.astingverhogin9 de i:weede Kamer
fractie wel aanleià.ing heeft gevonden 0m vo6r te ste.w.:.len, 
docD. dat in de 3erste Kumer politieke overwegingen geen rol 
hebben gespeeld ?11 men zuiver op financieel-economische gron
den tegen heeft geste::::1d, waarbij :uen niet uit :'é1et oog moet 
verliezen, dat t~ssen behandelinG van het wetsontwerp in 
Tweede en Eerste Ke.L1<1r een tijdsverloop van vier maanden lag, 
ged·urenéie welke de tetali.ng;:;o..::.L:.ns wel is verbeterd. 

·.'lat de bestrijëing va...Yl de ·:1erkloosheid betreft, de 
fractie :;_s van oorö.e~l, cat deze ê~ient te geschieden Tiet nor
male maatre6elen, in de eerste ~l~ats het bedrijfsleven steu
nend en tot verho~6de produktie leidend en niet doqr de uit
voering Vc.n minê:e:;:o ·,.n'gente Y:erken. 

Naar aanleidin0 van de vr.s.ag van de heer .iiU::e::s over 
de houo.ing van C.e 3erste en T;;eede Ka~nerfractie t.o.v. de 
Pachtv;et doelt Pro::. :.Io.lenc.ar mede, dat een deel van de frac
tie v6ór het ont•:,erp was en esn ander deel er te;en. 
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De overv:egingen van de voorstanders waren, dat het ont
werp een ver-oetering t.o.v •. è.e wet van l91tl tetekent. 
De tegenst er:r:;1ers '::esncle:n echter, dat het ontwerp eer1 zo
danige ui"(o.cJ.lint.; van de eigendom inhoudt, dat zij het 
o9 ~ronC. ö.as.rvan vo.lkor:.en onaa.nvaardüaar achtten en van 
mening y;a.ren dat de regering ::;,et een n:;.et.'-w ontwerp voor een 
Pachtv~et zou meeten ico:w.en. liet amendeille."lt-Egas, dat de 
la.ndbou--::1amcJ.ige toe·~sin6 invoerë.e en üat door <ie TY;eede 
K&mcr werd ae.nvaarè., ontmoe1;te veel üezvm.ren bij ve:c-schil
lende leë.e!l è.e::· Ee1·ste 1\:am.er:i'ractie, wa::rvan zij blijk ga-· 
ven door tegsn te ste111!lon. Ook tegen de bepaling in het 
vJetsont\ïerp, dat J.oor d.e Pacln:;:c:.raer een .::11dere pac:1ter 
k2..n \ïorüen <:L.üt;ewezen 6.a:.1 ·ö.e.;ene, è.ie ·in een pa.chtover
e8.nko~:lst v1or6.t .s;enoemd., l1adde::: zij grote principiële 
bede~~in;en, o~dat ~ierin ven stactsdiri~isce ~or(t blijk 
Ee~evan. ~ve~eens bestGnden ~ezwaren teBen de verbudswet
geV:.ing ;,et o~:t:.-"eflint;s;..;:·c;f:lijLleid, 01nc•.at hierdoor de 
rechts~s::erheid v~o:r·dt c.8-q~etast. Als voorbeelö.en noemt spr. 
het niet uos;en verico~·en var1 hooi en ve·3 zonde::::- toestemrcing 
va.n de :i'ac~:. t~:s.::Ler, ver à. e1· de E&üS terwet, die nog el tijd 
geldt, hoewel er al lang niet :J.eer geha:msterë worët. Vlak 
na de oo:;:·log v1aren t.a.v. lonE:n en p:r::·i~zen be)as.lde ::;aat
regelen :1oè.ic, r.::;;;.ar va:'laf het oe;enblik, dat g::-otere vrij
he:Ld mogclij·.~ is, :w.oet (].i 1j ~1et i.)eè,rijfsleveYl eegeven wor
den. 

De heer m~. H. vs.n Riel, Lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Ge~era2.l, ueent eveneens, dat de beste poli
tiek om de werkloos~eid te bestrijden niet gelegen is in 
dei uitvoering van Ll.cidentele wf:'I}~en, m"'ar in l::.et verstrek
ken van opdrachten aa.n ~:.et tedrijfsleven. 

De heer Van è.er Bij antv:oor(':end licht sgr. toe, 
dat e:m on::.üè.d.e]l:: . .-j::-2 vrijgevü1g der gei:Jlokkeerde huurgel
C::.elî tot een ontv;ric~ting in :C1et teelrijfsleven op i:et gebied 
van lonen e:î prijzen zo.,_., leiö.en. liat de sugê;estie tot 
u1te;ifte. van een obli:::;atielening betreft, dit zou een 
enorme ö.ruk o::.; de obligatiemarkt tew;e_g brengen. 

De heer Va.YJ. :rtiel kan de heer Key toezeggen over het 
indi vid.ueel }~lc:.chtrec~lt binnen::ort in d.e :;;ers ie Ke.ner iets 
te zullen ze.:;gen. Spr. is juist met ee~1 studie over deze 
materie sereedg:ek:.,men. ·;,·at de vri jr"andelszone betrei't, dit 
is een ingeY:ik~:,.,ld ;:n·oble.eu. De ELtromarkt komt nu gedeelte
lij:.C fn ïlerking; de liederlanö.se produlden vinden nu wel 
een ruij:~ere narkt, Liaar zijn ook aa.'1 grotere concurrentie 
blootg;steld en -.;;el voornauclij~~ van la.."lden, <'ie goedkoper 
lcmmen invoeren dan ·wij. Ool\: onze t:onopoliel1~ffing op be
pc.alde t;oe~en koillt onze concurrentiepositie niet ten 
goede. Als liberalen zouden Y:ij de v:r.·ijJEndelszene gae.rne 
toej·L.üchon, cl.e co~1sequentie8 moeten echter hauwkeurig 
worden onderzocht. 

'ne èela:r:gstellinz voor c~e vra[..gstu2'.:ken, verband 
honcl.ei~è.e :Jet o.e :m..rc.r::arkt is, naar spr. heeft bemerkt, zeer 
groot; nen probeert hierbij tot vrijere ::;:enillf;svc.r::.ing te 
konen e!:. niet de zv:al~::e :canten buit;;n ":eschot..'..ï'!ing te laton. 
De ~tU'OLlurkt verl~e,s:::-t ec~1ter nog in de frase van technische 
opbouw. n·,1. de verdragen zijn geacce;;;teerd noet l\;ederland 
eruit halen v;at erin zit. Er zullen veel contacten :::oeten 
woTden gelegd op 3u.ropees niveau, n:.et alleen contacten bin
nen ö.e l:i. oerale fracties, doch ook uet ~leJ.'l , ö.ie het ambte
lijk wer~;: ö.oen. 

Spr. antwoordt mevrouw :3b::mc-de Vries, dat ~et Ver
clrag van r.:ann:.1eim voor :Nederland een dwingend probleem is. 
De fractie zs.l ~lie:c>a:..n e..lle aaldacht geven - è.e vervoers
proble;::-,en zij:c;. "Je~e.ald. een levensbelang - zodra 'de ~~westie 
meer concreet is. :Ue Rijngeschillen lopen al vijftig jé:.ar, 
al die tijd is er· eer• c;1·ote groep in D·J_itsland, die van 
het verö.rug af 7dl, ":a.c.r J:1et vardrag bestaat nog steeds en 
heeft 'ce\':ezen voor ~~·ederland v;:.e:'!.l~ jï.~idische \':a!:.rde te 
hebben. 
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De heer Van Riel ileent, dat .het betoog van de heer 
C:mté <ie :revo elens va:1 velen· i:n de Partij vç:rtoD::t. Alles 
·~;at moue::teel il~ Indonesië gebeurt, \'lerkt enori:J. op de emo- · 
tics; ::.1et is c.cu.::..del:;..j. , dat het machtselement in de vle
reld een bijzonè.er grote rol speelt; wanneer grotere mach
ten ·dan v:ij zijn zien tegen ons }ceren, dan moeten wij ons 
in de feiten ccl:E;:ken. De :C.Leer Canté ~:p rëekt over zelfbestuu: 
en zelfbesc:ü:{i:incsl·scht voor ~;iEmv;-Guinea. Dit klinkt zeer 
democratisch, ~aar men moet zich gosd voorstellen, .dat de 
bevolkin;.: Z33r versureiet is, het land 20 tot 25 maal erater 
de::1 jJede~:.anët, r::.et grote bergketens, een moerassige k'.Jst
stroo~ e~ de~ Ce bevol~ing, uitgezo~derd een ~lein gedeel~ 
te, nog i:-;. primiti:::ve :1aü:.~staat verkeert. Er is geen 
mogeliji: .eid, zcr~de:· =:.·.:.lp van buitenaf, bin::1en korte tijd 
de ontv1iL~elinc te bre~1gen, die ~~en zich voorstelt. Er is 
geen golG;ë~~~lE:iê. ar·oeids::re.c:O.ten uit .Azië naar Nieuw-Guinea 
te trekken, honö.erö.en ::ülj O·.:me:.-1 zouden rrrt.: eten r:orden geïn
vest;.;erci ::rt dit vele ~ç,ren lanz. Het is niet zo gemal~kelijk: 

. te l;c:;a::.en cf de; ·bevo::.~:ing Vë.n Nieu><-G'lüi:ea tot besluit-
.....,. .• ;),-• •.Î +,,r,;- .; C' VO .... :J.l •• 6 ~-- S ... c.a.v .... ~. 

I1etzel~è.e geldt voor de Republiel~ der Zuid-Eolu~d::en. 
V .. .,1 """'"' e·r·~,.,.,,.,..-,u· r-.-::· r'e·" SO''·•ere-ln·.~.' te.;+= "~.<"'·.-, c",le'~>' o·~-"~''<P. 

0V ...... ....,....,.;.J.. -'*\..'"" ...... __ .. ~.""" ..... ~ .. v • -1.. ., • .J-v~ ~ ... ~-• _u .., ... _ -;.;-:--~..." 

zijn, els er es~ ~erîl~Olr 1s, ua~ ZlCD onQer een ffiln of 
meer ge:r·dd.e BUc~-n; èevinë.t. Dit is niet r_:eer l:et geval 
bij de Z:.:id-Lol~:::en, ~let Y/a::_:Jenge'::eld is voor hen tr~ sterk 
geweest. Spr. gelooft wel te mogen zeggen, d.at Y:ij zv.llen 
trachten ;1et voL:: der Zuicl-i.:oLü:cen teh;lyen waar ::::.ogelijk, 
maar voor ü.e :.;ucj_tssi tuatie V&.'1. het ot;cn'blik zal men :::et 
hoofd. J;weten ·a·J.:'.g;:m. Eet gehele probleeB der Z;..ücl-!.~olv..::~l:en 
moet 1;:;,en zien ~·ls e·:::n è..el.' fucetten van G.e oxltv!i1c:eling van 

,._· ... 
.I'.Z~e. 

De heer nr. J. de liilde,_ Lid van de Eerste I:a::l er licht 
naar a.;;.cn:l :.;iö.ing VE;n à.e v:;:agen over C.e pre:rüelf.minf; toe, 
dat ,.it nj,et ss~: wu::l:.rc;'bo'..;.i':leni!:c, .:.aar ec:c1. ïo:.:'lingV!etbouw
lening is t;e'Neest. Het feit, dat dit tevoren n:~et duideliJk 
werd ve:r·r.:.slè., l'~eeft tot veel verv1ar1·ing a~~nleià.ing gegeven. 
De \voninbwetwoni::lgen v,·aren c.anv:::.n}::elij~..;: lestemd voer :ED.en
sen net lager€) ir~~or.1ens, m.1 wordt deze bouw extra ge2.ccen
tueorü il: verüani net öe zooiale kij:~ O? ver8~::lil1Emde 
à.ingen. Eet gevclg is dat va::.1 à.e 80.000 te bo-u;;en woningen 
er 40.000 in de :;;:;articuliere sector en 40.000 als woning
wetwoningen zijn gebouwd. Voor de toekomst zijn de gelden 
voor de y;oningv;etbouv; veilig gesteld, maar v;aar komt het 
geld voor de ;;articuli ere bouv: vc.ndaan? Gedurende de laatste 
vier l::a::...11c~cm vaE Let vorige ja&r bedroeg de ac~1terstend in 
de woninc;bom. ve::e:eleken met à.ezelfde periode in 1956, 
37~~. Het is ·wel è.uidelij:;:, dat !üer een be:.:aaH:e politieke 
tendens r;,erl:::baar is, weL::.e beinvloed worC:. t door de conj1..mc
tuursitua:'.;ie va;. het o:;enblik. ::Iet is moeilijk voor de 
particuliere bm.:v1 {:;eld te krijgen; voor de bouw van woning
wet~oningen wordt een toes!ag verleend, daarmede wordt de 
particv.lit:.:·e ~:o<.:·,; ondel'.J'ijnd. Voor ons als volkspartij 
meet de socie.le gerechti&1eià. voorop stas..'1., deze ViOrè.t è.oor 
het :::.,,-....rbGleiè. teni.et ;eC:.e.Ln. 3:r zi~n 200.000 noningzoe
kenden, v:~H:: aan".;al jaarlij~w r:et 40.000 toeneamt. ::::.j, die 
esn v:onil"~ 11ebb-:;:::, betE".len. een veel te lage h1-~nr; er is geen 
doorstro:c::!.ng, zoè.at de jor:.ge gezin;."len niet aan een r·oning 
komen. Oo:c hier zon zro~ere vrij~1eid op ~:~:ar :9laats zijn. 

De i:1eer Drs. E.A. Korthals, vice-voorzitter van de 
Tweede Ka:::erfractie, a:ltviOordt ::L'Vrouw E'b~m.s-èe Vries, dat 
de Nederlr":~dse re:;erir.g niet be~oogt van de Actie van 
I.~a::1:J.1eim e.f te l·:-c:.:sn, c.oc::-~ de Eederla.ndse .c-:esclüllen over 
de P.jjnv::~art 2.2..n de internationale recl1ter Viil vc.:;orlec;zer.., 
I.~in~s .. er I.u.ns_ he~f~. de ICaner toegezegd hierover' voer 1 
apr~l a. é:. o;:.~:alc.e:r:u.:g te .::~even. 

~\'at de Euro~,ese .eerüeiö. betreft, waarover de heer 1\:cy 
!:1eeft ges::roken, er zi~~l v~le:1 :.~n de Partij VGor viie è.eze 
zeer ster:...: leeft; ït:en laate~ecilter nac.r bu=. ten vau.k niet · 
genoeg VF.n blij::en e.:~ zo geeft dit een vei':·~ecrde indruk 
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van de alge:r.1ene pa:ctij-or:vatting. Spr. rr;eent zich te kuni1en 
re:ce:'l.en tot :i.1en, ó.ie po<:itief voGrstander zijn van de Euro
pese e,;;nheiû. en 20 v1el :i1et Huofclbest:mr als de Algerue.ne Ver
;:·ud.erin--- delen zij::1 st&.ndpunt. Van tegsnstellingen is dus 
geE-n sp~ake. Hoezeer wij. ook Europees ingesteld zijn, wij 
moeten er à.uidelij~c begrip voor üeboen, dat andere staten 
trachten de nationale belan_:;en te bevoerdel en onder het mom 
van de inte1·natiom:..le -belangen te dienen. 'ila~}~zaa:ciheid is 
hier geboden. Je critie:it :O.ierop in Eerste en Tweede Kamer 
is voo:;:1ge1cor.1en -,;j_ t l::e-~ feit, dat an.dere ste::a:ten bij de onder
tekenin~ van :.-"et :;:;.3.G.-Ve::cä.rag zoveel J:ogelijlc voordelen 
hebèen vJ_:_llen be!ls.len, t erv.vijl de J.,;eè.erlandse regering bij 
de oHderhWldelingen verschillende fouten heeft gemac.kt. 
Hoeveel liefde ;:_en ool~ eeft voor de Ru.ropese za8..1<:, deze 
feiten zijn :>:~iet te ve:·d.oezelen sn :-:et-~e::.l er riet toe bijge
à.ra;:en :::let ve:ctrouv:en in ë.e re.~EX ing te verste.:r'k~n • 
Ool~ v·O',J de sc.::cnstellinu: à.e:c L:u.ro oese CO::'..:.ücsLs is ernstige 
cri tiek geoe::·é:Hi, v;a::t-van de ziJde ve.::1 de reGering Vlorden 
alleen social::.rr~:e~l c:i: :~ath::Jlie::::n voorged:caé;en; dooro.at 
oucl-?.~ülis"ce:r:· I:a:::s:·J.Ol·;;; als lid. van deze co:m . .::1issie Vlerli ·:.:e
noemd on"<;L1!~ 01::.s de presidentszetel, o:;;:"dat êi.e andere lan
de1::. gee:i. ''ocialist voor :ieze i'-_mctie wilden e.e.nv2.arè.en. 
Ook is het '.'ionC.e:r:·lij_~, dat de leici ng van. de Euro;ese Ge
neensch~::.p voor :-~clen en Stadol L1 i:and.e~J. is vo.r.. de heer 
Etzel, die uit de Belg~sche v~:bewecing voortko~t, deerdat 
de Hederlandse re.;eri:;:;.; !:.esft nagelé:.te::i voldoende steun ·te 
geven aan onze candidaat, de beer Spierenburg. Spr. hoopt, 
dat de regering :i.üervan voldoenä.e doorö.ro:nc;en is en met 
name iJl staat zal zijn te àereiken, dat het Internationale 
Gerechtshof onder NederlanciS presi6.iur.1 i!l Den Haag zal komen, 
v;·aarn'cde e8n ·Des"c<·.<J.nö. e trad i tie zal worcle!l voortgezet. 

])e heer Geerling antwoordend, wijst de ~eer Kort~ 
hals op de beZ\'Iaren in à.e i;.G.~(.S. O:.!l ::et liberalen van 
ancler·e landen iL één groep verenic;c: te zijn. De sauenstelling 
van de liberale fractie is niet gehll\:~dg en vverkt de opbouw 
van het internationale liberalis:;1e niet in de hand. Teneinde 
het liberalis:::e te zien als eeu positieve lçracht, die !:aar 
bete~:c1::.s zal hebte::.1 i:-1 à.e El.U'opese za21;:, moet er een aan
vaardbaa::c interr:.atio:1a2.l libera_.l program l~o::.1en, v:aaro:p sa.Llen
werking mogelir: is. Een gesprek hierover met de heer :?leven, 
die als leider van de liberale groep optreedt, he·eft verhel
derend gewer~~t; de ~oop !~ag gelwesterd worden in de toe~wmst 
tot een betere S8.L16l1Stelling van ä.e liberale fractie te zullen 
geraken. 

De heer nu,. :LF. van Leeuwen, als lid va..11 de 
Tweede Kamer allereerst de llee:r- Repko a:ltvvoordend, deelt r:lede, 
dat ä.e o~.::tredenà.e v:e:::kloos:1eid niet een gevolg is van de be
stedingsbeperking, rr~aar va.'l een conjuncturele inzin_1<:ing. 
])e bestedine;sbe:perlüng is alleen daar gelukt, \váar de rege
ring heeft gefaald. Dehoogconju.,.11ctuv.r is teveel or~ia~gd, er 
is niet tijdiG i21geG::;:-epen. Deze inzi. U:.ü11g heeft zic11 ~I:l.een 
in Nederland voorgedaan, maar ook in ~~dere landen. 

\!at de belastinspolitiek betreft, op de belasting
verlagir..g van 1955 is uit wej;te:lschappelijke kringen, en dit 
niet alleen van socialistisci1e zij de, veel kritiek geweest. 
Toen heeft spr. meegewerkt aan è.eze belastingverl af;ing, al 
strookte deze niet geheel en al met zi jn inzichten. De ver
laging heeft echter de over-consUl:lptie L: de ~:and gewerkt 
en de ka pi t::.al VOF..J.in; tegellgehoaden. :Beter zou het geweést zijn 
de iru,omsten- en verwoge~belazting nog ueer te verlagen, de 
subsidies af te sci.1aff·:m en op de oveJ.,heidsapparatuur te bezui
nigen. In tij den van hoo.sc~mjunctuur had men niet-urgente 
wei:en moeten stilleè_se:::-~ on lc:n.st::J.atige economische maat
regel3n moeten ~fsc~affen. 

Van dG drie. ingediende:: voorstellen tot verhoging der 
belastineen l:eeft de Tv:eede Kamerfractie bij tv:El"'J ervan tegen
gestem6_, de Eerste Ka.merf!ractie heeft tegen alle:: drie voor
stellen gestemd. 
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De fractie heeft rr.~t nadruk tegen :.~et wetsontwerp tot 
verle~ng v~1 ûe ~chorcing·va~ de ~nv~ster~~g~aftrek 
en de \'iederinvoer:tng de:- vervroegde aischr:tJVlng ge
stemd, terwijl rr.on ook eensgezind v:as in de stemming 
tegen de verhoging·ve.n cle ver;noc;en:belasting, nc..dat 
een ingeè.ienè. ansr..der:1ent tot ;:.atiging ervan, geen kans ffi 

maakte. ~·iel ~-:eeft de frt:..ctie geste::d vóór tijdelijlee 
verhoging van ëe omzetbelasting. Le overweging hiertoe 
v1as, dat het evenwicht der staatsfinanciën zeer precs.ir 
genoe::1d ~:c:::è v;orë.en, want onë&nks è.e ~eer hoge be::..asting
inl:onsten bleef er niets over, zodat spr. de fractie 
heeft g.:::.dviseerG. de b:inister hierbij tegemoe-c te l:or;:en 
en de consv.rt:.i)tieve besteä.in,; af te re:::li:':.en. De bes~a:J.'ings
auote is te laag t:;ev;orden, de belastingdruk op het r)eè.rij:fe 
leven is .hoog, de lonen zijn ::1oger geY:orden, •:.aardoor de 
bestedi21;en toeLs.:llen. ',!s:.:nnef.r men nu 8-arneemt, dat c~e. alge
r:J.erce toestunà., Lede door cle verhouè.ingen j_n Inë.onesië niet 
roosldcn;.rig is, dal'l is ~:et v:el è:c..iè.elijk, dat de staats
fille.nciën VE;rs-cer~~inc; i: ~:i1oeven. Er besteat een vmnver
houdinc tuss_§tl é.e be.lastinc.;d.ru.L op i:U:.tonen en vermogen 
t.o.v. kostprijsverhogeude ~elastingen, welke relatief 
laag gea.c:O.t l~v.lL.len worè.en, zcdat ec.a verhoging van deze 
belasting o~J ?:.2.ar plaats geac?'.Lt kan worà.en. 

\iat de conjuncturele è.epress:Le betreft, de over
heidsmae.tregelen Lcffm deze niet o;>, men probeert slechts 
de symptonen ervan te verbete:..~en. 

Ook ë.e ;e:·,1ee::1ten lH~b".:Jen op veel te grote schaal 
geinvesteerü, l.:.ed~ dan ·.:.e besparingen toelieten. Deze 
vorm van ka:;d ta_.lsbesteÇ.ing ks.n ec~1.ter niet doorgaan, voor

. al niet als de over!1eici il;;..<::.r ::.chulè.en niet vermin<lert. 
Spr. besluit 'zijn betoog m.ct te zegge!l, dat de 

fractie er geen spijt v<::...1'1 :1eeft zijn advies bij de belas
tingvoorstellen te hebtEn gevol[!;d; zij heeft zich coflstruc
tief gedragen. De Eerste Kamerfractie heeft haar eigen 
motivering voor haar st2..ndpunt gel1ad. Ook :persoonlijl;: 
heeft spr. de overt-u.iging t.a.v. de b.elastingvoorstellen 
het juiste stanö.punt te :'lebi:en ingenomen. 

ïEejuf:.:roti.W mr. J. J. Th. ten Eroecke Hoe:kstra geeft 
uiting a.;.n haar verontr-..::.sting over de ontwi~t::eling en 
daden van de Consuuente:n-..Raad. Gedurende een prceftijd 
van een jear raaa1d de ConsuHentenbond deel .uit van het 
Consunentén-Oontact-O:r·gaan. In a~ril a,s. zal een beslis
sing eenomen \'.'Orden. Persoonlij:rc v;as spr. geen voorstander 
van toetreding van de Consumentenbond. Zij zal nu de 
ogen open ho~uen en eve~tuele critiek niet achterwege 
laten. 

De Voorzitter zal zich beper::en tot een korte samen
vatting, v;a:t1t ë.e verschillende ondervierpen zijn alle 
ree&s door de leden der beide fracties behandeld. 

Het is in de fracties niet zo - aldus de Voorzitter 
dat men het Q tijd met el''caar eens is. Er zijn nuances; 
er besta"-n verschillen tussen Eerste en Tweeè.e Kamerfrac
tie, terr;ijl oo~c de leden onderling niet al tijd gelijk 
stemmen. Hierop zijn ·;:ij trots. De unanimiteit behoeft 
er bij ons niet bovenop te liggen. Wij trachten elkaar 
te overt~riGer-, naar wa~~eer een deel der fractie er anders 
over denkt en ook anè.ers wil stem;:aen, den betelcent dit 
geen ver\':ijdering, want een ieder bepaalt zijn stem op de 
gronà.slag van cns ge::neenschappelijk beginsel. 

Op !let :r,:roblee11 vG.:n de geueentefinancïên, door de 
heer Van Leenwen kort belicht, l1eeft spr. een a."l.dere ltijk. 
De belastingà.ruk is _veel en veel te hoog opge\0 erd; het 
evemvicht tussen de particuliere :G:u.ishou6.inge~1 en è.e 
overheià.shuis:·10:1C:ing v1erf, verstoorè.. 

Bij de behandelins in de Kamer van de Algemene 
Wet, op ~c Rij~:sbelastingen heeft spr. geple). t voor 
voluoenue reciltsbescher~ing tegen overheids-
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ingr~Jpen. Het mag, nu de overheidsbemoeiingen zich zo sterk 
uitbreiden, niet voorkomen, dat de overheid zegt: de omvang 
der bemoeiingen is te groot om een behoorlijke rechtsbescher-
ming te verlenen. · 

De heer ~.Iolenaar uit Almelo heeft gevraagd: hoe maken 
wij de mensen duidelijk wat onze liberale beginselen en 
liberale politiek inhouden. Het antwoord hierop is, dat men 
dit niet op korte termijn kan duidelijk maken. Dat·is een 
kwestie van jaren en jaren werken, op alle manieren, en daar
bij steeds de liberale beginselen naar voren brengen en 
aantonen, vraar nen terecht komt als men deze loslaat en het 
socialisne een overv;eger..de invloed krijgt, welke alle verant
woordelijkheid weg:nee.:;,.t en nivellerend werkt. 

ifij 1:10eten steeds verder onze beginselen uitdragen; 
brochures en geschriften ku.rmen hiertoe dienen, maar de 
-middelen hiervoor noeten voorhanden zijn. Vooral moet r:1en 
echter ook kennis nenen van wat er in de Kamers vrordt gedaan 
en hiervoor kan spr. ver\·rijzen naar ons partijorgaan, waarin 
regelmatie; de J~anerverslagen worden O:flgcr.omen. 

Er is t;evraagd: waaror1. zijn wel de salarissen der hoge: 
rijksar2btenarei:. verhoogd en niet die van de lagere ambtena:r-en. 
Dit is niet onze sc:!:luld. Onzerzijds is er juist op aangedrongeJ 
de salarissen der middelbare en lagere ambtenaren eveneens te 
herzien. 

Wat de korting op de ambtenarenpensioenen in verband 
met de A.o.·d.-uitkering betreft, de v.v.D. heeft juist op de 
bres gestaru1 voor de har_dhaving van verkregen rechten. 

· Wij moeten !'1et volk en de arbeiders tot ons zien te 
trekken. De beste propaf:anda is voort te gaari en te wer};:en, 
zoals wij tot dusver hebben e;edaan. De socialisten hebben met 
hun conjunctuu:r-politiek geheel gefaald. Zij verlaagden de 
belastinGen in de tijd van hoogconjunctuur en gingen verhogen, 
toen er eeri inzinking optrad. Hetzelfde gebeurde in Engeland 
30 jaar geleden toen de crisis intrad; toen was de Labourparti, 
aan de macht; maar kon de noeilijkheden niet de baas. 

Warmeer er moeilijkheden komen, dan weten de socialist~ 
daar geen vreg nee en laten zij het aan anderen over daarvoor 
een oplossing te vinden, zoals in de jaren dertig, in de crisi: 
tijd, toenColijn en spr., die toen minister van Financiën was 
voor grote moeilijk~eden hebben gestaan en hun uiterste best 
hebben moeten doen om die moeilijke tijd door te komen. Toen~ 
evenals nu, begreep men, dat het particuliere bedrijfsleven 
zijn kansen moest hebben, maar dat ook van overheidswege veel 
moest worden gedaan. De socialisten maken plannen, maar wat 
komt er in de praktijk van hun theorieën terecht? 

Als grondslag voor onze propaganda mo~ten wij e.l tijd 
weer stellen het onverwoestbare liberale beginsel, dat recht. 
wil verschaffen aan allen, dat wenst,dat er een redelijke soci· 
ale zekerheid zal zijn, dat op de bres staat voor zieken en 
ouden van dagen.De eerste gedachte aan een sociale v1etgeving il 
60 jaar geleden van het Kabinet Tienhoven-Tak van Poortvliet 
gekomen. 

De liberale werkgevers waren de pioniers op de weg tot 
verbetering van de arbeidstoestanden. Hierop moeten wij wijzen 
in onze propaganda, wij moeten laten zien wat wij, liberalen, 
in het verleden hebben gedaan, toen wij aan het begin stonden 
van de weg tot verbetering van het lot van de arbeiders.Libera 
ministers als Van Houten, Goeman Borgesius, Drucker en Lely 
hebben de grondslag gelegd voor de huidige sociale wetgeving. 
\lij zullen op dez~ ·weg voort moeten gaan en ons liberale begin· 
sel blijven uitdragen.Het beginsel fs goed en wanneer dit in 
brede lagen der bevolking doordringt, zal dit tot een langzame 
stijging van de liberale invloed leiden. 



De Voorzitter besluit ZlJn betoog met een hartelijk 
woord van dank aa11 de afdeling I-1engelo ;het is hem een grote 
vreugde geweest gast te zijn in het nijvere Twenthe, van 
waaruit 80 jaar geleden de werkgevers de stoot hebben gegeven 
om te komen tot betere toestanden voor allen. 

Nadat de vergadering de Voorzitter met een langdurig 
ovationeel applaus voor zijn slotrede heeft bedankt, sluit 
de Voorzitter om 4 uur de vergadering. 
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