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18 e,- ALGEMENE VERGADERING 

HOTU:r:±;}J VI'.N DL A:cc;::;;.:B~~.i·J V::jEGAil~mJNG VI·3 DE VOI.Kf,l'AHTU VOOH 
V.tüJIL8I:U :SN D:Gî·itJClt!i.'CIE, G.8H01JJJS1·: 0? VRIJDAG [) :8IJ ZA1'~~J.U)AG 
9 AJ->lUL 1960 IU "D::C~ KJ:.H3~B0üï·I" T.G HILV:SRSUi\I. 

De Voorzitter, ?rof.ITr.l'.J.Ot<d, opent Vrijdagavond, 
8 April l9GQ, om 8.05 uur de vergadering met een openingsrede, 
welke als bijlage I bij de notulen is gevoegd. 

Nadat de Voorzitter zijn rede heeft be~indigd, breng6n de 
aanwezigen hem· staande een storl!lf~chtig applaus. 

De Voorzitter stelt vervol;~ens voor het volgende te legrara 
aan H.hl.de Ko~ingin te zenden: 

11 Sai':engekoY.1en op 8 en 9 April 1960 in haar Algemene 
' 1Iedenver,r_;aderint:s te Ej.lveJ'surn, betuigt de Vollespartij 
"voor Vrijheid en Democratie he:.ar aanhan1<::elijkheiu aan 
"Uwe :dajesteit en H[:tar Hui8 . 

Oud - voorzitter 
Dettmeijer- alg.secretaris". 

De vergadering kan zich hiermede geheel verenigen. 

Hierna begroet de Voorzitter de Belt:ische gasten. Vlij kunnen 
hen meer als leden vRn de vergadering dan als onze gasten be
schouwen - zo V8.ngt de Vo'orzitter L1.an. Eet is hem een grote 
vreugde de vergaderine te ~lnnen ~ededelen, dat onze Bel~ische 
zusterorganisaties uet een oi'!van~rijke de:Lef~atie vertegenwoordigd 
zijn, n.l. de heren Louis Lion en Dr.Fernand Colla, resp.algemeen 
secretaris en lid van het politiek bureau van de BelBische Liberale 
J:'artij mde heren P. van Brabant, algemeen secretaris, Boe ij, volks
vertegemroordj_ger, en Ji'eraille en ?anders, leden van het hoofd
bestuu.r·van het Liberaal Vlaams Verbond. 

Spr. behoeft onze Belgische vrienden wel niet meer te verzekere 
hoe zeer zij welkom zijn in ons midden. Eij herinnert aan de buiten
gewpon hartelijke ontvangsten, die de V.V.D. in de afgelopen jaren 
in België zijn bereid en in het bijzonder aan het vriendelijke 
gebaar van de Belgische Liberale Partij om aan een lunch ter viering 
van de verkiezingsoverwinningen in Luxemburg en Nederland, een 
afvaardi().ng van de V. V.D. te huldigen. Dit spontane blijk van mede
leven hebben wij vrel zeer gewaardeerd - alelus de Voorzitter. 
. Het is de Voorzitter niet bekend, wanneer in België verkiezinge 
zullen worden gehouden. Hij hoopt echter, dat de resultaten voor de 
Belgische Liberale Partij ertoe zullen leiden, dat wij haar ter 
viering van eenzelfde heuglijk feit naar lifederlEJnd kunnen uitnodige: 

Vervolgens heet de Voorzitter viBlkom de afvaardiging van de 
J.O.V.D., bestaande uit de heren E.T.Hoven, alg.voorzitter, K.~eide, 
alg. penningmeester en me juffrouw 3:. Schouwin1r, lid van het 
Hoofdbestuur. 

De heer P. van Brabant, ale;er:1een secretaris van het Liberaal 
Vlaams Verbonci te Brussel, w:Ll niet te veel kostbare tijd van de 
avond in oe3l<::.e; nemen. I/el wil hi.j nawens de BelGische liberale 
afvaardi,;i1:g en :neer in het bijzonder naDens het Liberaal Vlam,Js 
Verbond ~;:ot een enkel woord danken voor de uitnodit,:;j_n[; tot het 
bijworree van deze éllt:;enene vergaderine;. \Jij verrwl.igen ons erover 
-aldus s;)r.- }-,j_er vanavond aanv;ezig te mogen zijn, vooral omdat 
dit ons eetL3 'te neer de gelegenl:eià biedt nieuwe contacten te leggen 
reeds best2.::cnde cor.tacten nauwer aan te hs.len en vriend:Jcha~)sbanden 
te smeden en te versterken; vriendschspsbanden, die wij ~ennen in 
Beneluxver~anJ en die ~ij, hopelijk, nog lang zullen blijven onder
houden en verGroten. s~rc~ende over de 3enelux noemt de heer . 
va~ Brabant de optinislische sfeer, waarin men in Belgi~ verkeert 
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na de goedkeuring door ~e Nederlandse Staten-Generaal van het 
Benelux--Unie Verflrag. Andere zuken blijven de aandacht vragen, 
o.m. op het gebied van de landbouw; de passencontrole aan de 
grens op onze wet~ ne.ar Hilversum is een forL'lali tei t, die ons 
niet hindert -aldus spr.- maar toch een wrevelit:;e indruk wekt, 
die wij gaarne ~illen zien verdwijnen. 

Spr. heeft in één der nun:ners van "Vrijheid en Democratie" 
een fumili eportret van de Benelux aangetroffen. Eicr staat lJeder
land afgebeeld als een kloeke boer met aan de arm een stevige 
Vlaw~sc boerin. Het komt hem voor, dat deze tekening een juiste 
weergave VLntoont v<:.n wat de Benelux moet inhouden: een inn:i.ge 
SEJX'lenwerk:Lnts om vruchtbe.ar werk te kunnen verrichten. 

Br ir~ nog een reden, Y.Jaarom het de heer van j3r8.bant verheugt 
deze verg[wering te mO[i:en bijwonen. :t;r· is een sprech.I'Joord, dat 
zegt: wij reizen om te leren. In de Benelux kunnen wij veel van 
elkander leren, echter de Belgen ~eer van de Nederlanders dan 
om~ekeerd. De jongste verkiezinGen in Nederland waren een succes . 
en een triomf voor de NederJanJse liberalen. Alle liberale partijen 
in Euroua leefden ~et djt resultaat mee en vierden ~et. In het 
bijzondêr gebeurde dH in Belt;ië, waar het :L~ederlandse succ8s stirnu· 
lerend werkt. ~ij zullen nog wat geduld moeten hebben -aldus spr.
maar vlij hebben van lifederlancl geleerd, dat de liberalen ook in de 
opposi.tj_e vruchtbd.ar werk kunnen verrj_chten. 

De heer van Brabant wil besluiten met te zeggen, dat het be
zoek van de Belgü.Jcho afvaardiginp; aan deze verc:adering niet 
louter als een beleef<lheidsbczoek moet v1orden beschou\ld, doch als 
een voortzetting van de samenwerking en het contact., dat tu.ssen 
Nederlandse en JleJ.r;ische liberalen bestaat. Benelux en liberalisme 
zijn de elementen, die ons tot elkaar brengen. De familie, uie wij 
vormen, vormen vr:i.j, omüat wij ten eerste Beneluxers en ten tweede 
liberalen zijn. Spr. zou de Nederland se en J~elgis che lj.beral en 
dan ook niet \'tillen voorstellen alH wm en vrouw, arm in arm, ook 
niet als verre couzijnen, doch liever als broer en zuster, daarbij 
j_n het midden latend v1ie de broer en wie de zuster is. 

De Voorzitter dankt de heer van Brabant voor zijn vriendelijke 
woorden. Uit het langdurig applaus -aldus de voorzitter- waarmede éf 
vergadering op de toespraak van deze afgevaardigde heeft gereageerd 
blijkt wel overduidelijk, hoezeer de gedachte der Benelux-samenwer
king in onze krjngen ingang heeft gevonden. 

Vervolgens vermeldt de Voorzitter enkele berichten van ver-
. hinderinc;, t.w. van lünister Korthals wegens verblijf in de Vest en 
van Staatssecreta1·is van nouten wegens a.YJbtsbezigheden. rünister 
Toxope'l.s en Staatssecretaris Stijkel zijn tot spr.' s genoegen 
aanwezig. Iünister Visser is heden verhinderd, doch zal Zaterdag 
de verc;adering bijTionen. 

Voorts van de ;:;erste [amerleden, 1nevrouw Dr2..J .F.Schouwenaar
Franssen en de heer H.D.I,ouwes, en de leden van het Hoofdbestuur, 
de heren l.x.J .J .c.1~.van der 3ilt en Ir.I.I.J .Stoel Feuerstein. 

In afwijking van de agenda stelt de Voorzitter aan de 
orde het voorlopi,; rapport van de Connissie voor \ierknerJersbeltmgen: 
welke coDJ.üssie ingevolge besluit van de .1üge::1ene Vergaderins van 
17 en lé3 April 1959 door het Hoofdbestuur werd ingesteld. 

De voorzitter der coï:lnissie, de heer J .C.Corver, lid van de 
Tweede Lar:;er der Steten-Generaal, leest dit voorlopig rap11ort Voor, 
dat als bijlage II bij de notulen is gevoegd. 

Nadat de Voorzitter de niet-partijleden en de persvertegen~oor
digers ver~ocht heeft de vergadering te verlateh, hetgeen hij ver
ge~eld doet gaan vs.n zijn \'lèl.Hrüerint, voor de i~1uer betoonde belang
st~llin3 en de verzekering, dat hij hen gaarne de vol~eJ~e norg~n 
bij het openbaar gedeelte der vergadering weer zal bec;roeten, wordt 
overeegaan tot de huishoudelijke vergadering. 



. /. 

-3-

Aan de orde is En-t_]_ vat:l_~e AG_~.da: Verfllag van de Connissic 
voor de l~otulerl vc.n de Bui tr.on.:;ewow~ .Alc;c;;Jene Vergadering van 
10 J&nuari 1959 te Eilversum. 

I.~evrouw A.J<'ortanier-dG Y:it (Ovcrveen) deelt ne.mens de :ï.·Jotulcn
commis<3ie r•wde, dat de notulen zijn nar,c~ien en door de cm:D;!:Lasie 
accoorli. ·oevonden. 

Pnnt ~- v<c'.ll de .ë,pend3 verneldt: Ver<Jlug van de COJnmiosie voor 
de Not0:-':iotlV<;~:-dt: Jai:Lrlijl~;>e .·.r,.~c)wne Vcr~:;L!.derint:; te Vlissingen op 
17 en Jb AprU 1959 te Vlissin{ en. 

Ifar:wn~J do zo l;otulencoLFÜSGie doelt de heer J. Gosschalk 
(Voorburg) nede, cl at de comr:tissie er ~aa:rne toe is overget;Hcm de 
not'.l.J.en socö te keuren. 

De Voorzitter Jankt de beide notulencommissies en de sw~en
stcJ.stcr dor r<otu2e·n voo:-.· de verr:i.chte Rerk:-~aE•.llheden en stel"c cle 
ver~aderinc voor de beide notulen ~oed te keuren. De vore;adcring 
ken hier geheel r;c;e instemnen. 

:!:'unt 5 v;::r: de ,·\r:enda kont ae.n de orde: Benoemin'; van de 
HotuJ.er:co:.!nj_s;:;::·-;:_;--vocï;---u-e-verc::Jilerinc van 8 en 9 A:Jril 1960. 

De Voorzitter stelt voor in deze coruuinsie te benoemen: 

Er.J .G.Br~_ttink 
I;Iej .Joh.E.~JI)rin[;er 
G.J.van der Uoordaa 

- W:ttir l e lll 
-Haarlem 
-Zwolle 

met welk voorstel de vergaderin~ gaarne instem-t. 

Overge[!H::tn wordt tot _Eunt 6 vr~.n de {.[/enda:_ Jaarversla{~ van de 
Secretnris {bijlace Ili) • 

De. he er J). ',;. ::Jett;.wi j er ( 's Gravenha;~e) , altjer•wen se creteris 
der Partij, neent aan, dat alle afgevaardiGden het j2arversla~ 
hebben ontvangen, ~~odat van voorlezinG kan wo~cden Bff;_;ezien. ·.;el 
wil spreker OlJ deze plaats ui tdrukkin~ geven a.:.n zijn vreut-:de over ,· 
meer dan 400 afdelingen, die de l'artij th<-.ms telt, ;:J(;t een J.edental 
groter dan ooit tevor·en. :Sen dergelijk gunstig re sul tr:.nt ntae.kt 
het voor degenen, die LlBt de leiding van 1let partijsccretari&.at 
zijn belast, prett:Lg om dj_e leiding te e;even. l.lejuffrou>J van }~ver
dingen en haar medewerksters en medevlerkers op het alL;er::een se cre
tariaat der jJartij hebben hun beste krachten c;ct;cven ou deze 0roei 

·te vcr\lezenlijken. I~a.ar ook de heer vun Vlaardin::=;en, die op het 
l &.atste congres van het Iibera~ll Vl2.avts Verbond als een van de 
sy:mpat~~:i.ekste vertegen·;!oordigers van het li oeralisme werd betiteld, 
heeft hier veel aan bijc;edragen. 

De Voorzitter dankt de algeneen secretaris voor zijn uitge
breid jaarverslag. In het bijzonder ook sluit hij zich aan bij de 
woo1·den V<<.n dc-~nk, zericht tot de nedevterksters en Ii!edewerkers. op 
het ·par-Lij2ecretsrü~at, die onder de beiG·:aue leiding van 
me ju.ff:ëoll.':: VJ.n :r~verd ingen zoveel werk hebben verzet o '..'e.arderin~ 
heeft ue Voorzj_tter voo:::· de grote é:.Ct:Lvi teit van de heer van 
Vlaar,Unf,en. Eij meent voorts, dat op de:~e plaats een woord van 
de.nk ne.n de Leer :)ettmeijer voor de steun, die hj.j hierbij beeft 
verleend, niet mag ontbreten. 

l'unt. 7 van de; /_·,enda luiàt:Rekeninc; en Verantwoordins en 
Jc.a.rver~;l::<: van do .0~nnin.:::;:1eester. 

Je vmd. per:.L:inuleester der P<irtij, de heer Ir.:S'.-.:.C.Blo;a 
(2'{otterd'.:r:;) :::ecn1t, d~1.t Le-r voor de ~:s.m:e~ü[;en i.n deze ver.:;adE":ring 
een or:c--:ey;o..:lr. versclüjn;se~- noet zijn r_iet tle heer van den 3err:;h 
op het 8pree~~estoelte te zien verschijnen, om versla; uit te 
bren~en over de financi~n der Partij. ~e reden, dut de heer van den 
:Se1·c:;}:. in !".et af1;elop8n jm~r de functie vun _:Jer,nincneester der 
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}'cc-rtij niet heeft imnnen· warrl'nc!uen :i_s de vergadering bekend. Spr. 
hoopt, dat ~üj voor deze keer r:enoc;:;en Zä.l v1illen cl8men met het 
VE:!:tsl<:èi; van de \md. l>ennin:;neester, wel;~ verslag in overle0 r,1et de 
heer V~3.r~ den Ber,?;h is ox;eJléWkt. \,'anneer de ;._lce:::.one ve:r.·utderint; 
de heer vrrn den ~leT[h morgen opniemi als penningrJeestc:c >w.l hebben 
bonoenu, zal lleze zijn t~:r.al: weer overnt.:nen. 

Hierna leest de heer BloM tet versleg voor, dat els bijlage 
IV bij de notulen ~8 gevoegd. 

:De Voorzitter d:-!nl:t d<.; vnd. pennin:;;1eestcr ten zeerste voor 
het u:itbrcr.cer: vu.n zijn verslag en voor tle voortreffelijke vlij ze, 
wac:.roiJ L.:i.j de TJoeD.j.ji:e tac.!<: van penningr1eester der Partij met zo. 
goed resultaat heeft vervuld. · 

J\.nn de o:::'à.o is vervol gem1 punt 8 vc~n de /.rcnd!~-: Ven; lag van 
de Con:it:.i.Bsü; van Voo:rlj chtin<j ovor de :.:Gken.Ln.:; en VerB.ntwoording 
van de ?ennint;rnccster over het jas.r 1959. 

De Voorzitter cceft het ~oord aan Ir.J.F.Fock (Zeist),die 
néJ.I!len;:; de ContrJisste cü t versla,:; voorleest, drtt als bijlage V ae.n 
de notulen is toegevoeed. 

:De vergaderins heeft geen opmerkingen. De Voorzittor dankt 
de heer Foet voor het uitbrengen van het vcrslag en de corrLrniusie 
voor de verri c~lte Yltn·kzaanheden; hij stelt voor dé char::;e te vcrlenen 
aan de penningmeester der :r_.artij, tevens penningmeester van de 
St:l chtj.nc "Vri.jheü1 en Jemocra.tie 11 voor het door r.em r;evoerde 
beleid. Aldus wordt besloten. 

Dan komt .Punt 9_ vrm de l·.:·t::~nda: :Senoe:min;:; van een Comnissie van 
drie leden ter voor1i ebtint vwlde Algenene Vergadering bij de 
behandeling van de Rekeninz; en Verantwoording van de Penningmeester 
over he~ jaar 1960. 

Voorgesteld \'lordt in de:;;e CoJ11raisoie te benoemen als leden de 
heren: 

Ir.J.F.Fock -Zeist 
Ir.B.E.ter Kuile -Henc;elo(O) 
Ir.K.van der iols -Rotterdam 

en als plaatsvervangende leden de heren: 

E.J •. A.nkersmi t 
A.J.Blijdenstein 
ll.H. Hudig 

-:Deventer 
-Enschede 
-Rotterdam. 

De vergadering kan zich met dit voorstel verenigen. 

Hierna f_;aat de Voorzitter over tot _E2:tnt 10 van de Agenda.: 
Benoening van een Conmissie van Beroep. 

De vergadering kan zich geheel met de door het Hoofdbestuur 
der ?nrtij opge!:-;aakte aanbeveling voor de te vervullen plaats'en 
verenigen. 1~t algemene stem~eG wordt tot de volgende benoemingen 
resp. herbenoemingen besloten: 

l'rof.I.x.R.P.Cleveringa -:De Steeg(voorzj_tter) 
leden: 
:LT .A .Blom -Rotterdam 
::.r.11.van Vuure -',;as senaar 

plaatsvervangende 
1.r.J .:G.Gouclca.üt 

leden: 

Prof. ;.:r .I.; .:r:. 8 'Jacob 
~.Jr. J):r,. !: .l~. Ue I:ar""gen 

-Haarlem 
-Groningen 
-Ler>pe 1. 
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J?.t:II~U_LV:'-on _ _tl~ iLf~enc!.:~ v1ordt dan <:lan de orde gesteld: Benoeminf 
van een Gn;~,niDsie voor üe F~e:':l0r1cnten. 

De vercaJerinB kRn zich wederon met de door het Hoofdbestuur 
der 2o,:é'tij oy;e:::'èE.tkte ac..nbevelj_n[!, voor de te vervullen pün;.t:wn 
vererür;en. :.:ct ~ü[;e:·1enc stenmen vtordt tot de volcende benomni_ngen, 
roau. Serbenoe~in~en, besloten: . .._, . 

~.'::!.·.Jr. E. Por tui. n 
leden: 
Er. J. G. ~Set tink 
~-·Ir.,] • J. Oy evaar 

IJL·.s.t:'Jvc:r·vancende leden: 
Dr.".'!. J,. Gr::l() r.CV(:~ ld 1~ei je r 
IIr.}} .J.~:ra.ztes2"8.1 
Ir.H.J.van ~aulte 

-Hilversum( voorzitter) 

-!In.arlem 
-Vooronrc 

-'s Gravenhuge 
-/u:lsterdam 
-Bilthoven .. 

In bcb.t=-J.ndelinc 1Nordt ~q:ello':J.E=n -punt 12 v2.n de J\p-eJ1àt.L: 
Besprelönc; vat:. f'lct b~_;lej_,J ;;,_,.tl áet îTö-cïi'ëroesfmu:. 

De heer Dr.~:.C.Gcerlin~; (:lottord~wl) vraact nn.111.ens de 
afdeline; Rotterelrun gaarne de aandacht van I-loof<t-oestuur en ver
gn(lerjng VOOl' het vr'1az;stuk V2X!. de liberale pers, met name voor 
een liberaal weekblad. 

Ons huic1ir:;e parcijblad "Vr:ijhe:i_d en Democratie" -aldus S}W.

is zeer beslist bedoeld voor partijleden en is dan nog in het 
bijzondel' afeestemd op die leden, G.ie op de een of e.ndere wijze 
actief deelnemen ~~n het partijleven, hotzij in het vlak van de 
verte;c;emmordL~inG, hetzij a:Ls bestuuTsleden va.n Centrales en 
afdelinccn. ~eze eraepen omvn.tten enkele duizenden actieve 
partijleden. J.~en kan du~; uet enige overdtijvin~; r;el stellcn,dat 
"Vrijheid en Democrat:i.e" voer de over:i,<_;e partijleden eon ci.et 
zeer beJ_anp;,,;ek}:encl blad is. Het :i.s in de eerste nlaats k~•dl:rblad 

en als zod~nig vervult hot zijn taak zeer goed; het is echter 
veel te WeiniG een partijblad met propaganll.istische capaciteiten. 
Het is ze:er de vraag of h8t uogelijk is vex1 "Vrijheid en Jemocrati, 
zowel een kaderblad als een propagandistisch part:ijblad te Z~aken. 
De daartoe aan,:;ewende por~ingen hebben tot nu toe weinig succes 
gr:)badT Het feit is, dat ook bij trouwe li1)er::üen het blad niet 
vwrdt gelezen. 

Onze kiezers, vele honderd.duizenden, zijn voor :i.nforrmtie 
ingesteld op Joor anfiere dan de Purtij gecontroleerde en eerecelde 
kanalen. Het enige kanaal, dat de Partij in handen heeft, is de 
radiozendtijd in het kader van de uitzendingen van politieke 
part:i.jen. Zoals U allen bekenó is, is dit een mogelijkheid, die 
~6n kwartter per tvoe weken voor ons openstaat. 'Jij geloven, dat 
de7<e moc;elijkheic1 zeer belane;Tijk is en succes heeft. ~r is 
echter een niet te ontkennen nadeel, dat de frequentie veel te 
gerinz is en dat het medium van de radio toch eenzijdig is. De 
grote groep van liberale kiezers vraagt dan ook om een andere 
goede infor;::at:i.ebron en ziet uit na&r c,oede politieice, liberale 
oriëutering. 1lc noeu hj_er grote groepen van katholieken, v·aarop 
ook door de heer Dassen bij !J.erhalinc; wordt gev1ezen. Verder arl..lei
ders, :::et na:ae geschoolde arbeiders, die de nivellering van het 
social:isne beu zijn. Ik noew de grote groepen van hen, die de 
socialj_ st on steunen om welke reden dan ook en waarvan velen nu 
verbaasd zijn, dat nen kan regeren en een positief sociaal beleid 
kan voeren zonder de P.v.d.A. Er zijn hier grote groepen voor ~ie 
de politieke ;ebeurtenü;scn van het laatste jaar " eye-opc:ners" 
zijn c;ewe8st. 

~eze honderdduizenden vra~en on een positieve en regclDatice 
vöorl:l.chtins. 3ij hen best:.:~qt de v;ens naar een weekblad onder 
onvervalste liberale signatuur,een weekblad dat men aan de staiion 
en kio3ken kan kopen. ~omenteel worden bladen als Elsevier's 
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Weekblad door velen voor libern~l of Geestverwant aangezien. Deze 
misvatting is een fatale en traGische, want zij stoot zeer velen ten 
onrechte af. De door r.'lij bedoelde groepen kurmen nergenc in een 
weelcblad, en in feite ook niet in een da;I,blad, onvervo.lste liberale 
journalistiek vinden; ook niet in de enkele bladen, die rtli.n of meer 
met ons ~>yn~)f,thi:.wren en ons nu en dan een goed hart toedragen. 

Ik begrijp zeer goeû,-aldns de heer Geerling- cle.t het stellen 
van dit probleem niet do oplossing is. Ik geloof echter dat, ook al 
moeten Viij deze zaak als een zeer moeilijke zien, de V. V.D. als 
expansieve p~rtij ~enoodzaakt is iets hieraan te doen. Het is mijn 
overtuiQ~in;:" dat in ons nilieu Je rrwnucn, die dit v:erlc zouden rweten 
doen, BUllVieZiG zi;jn. !~et is mij bekend, dat de :llicldelen er momenteel 
niet zijn en dus gevonden moeten worden. · 

De .:~fdelinc; Rotterda:i'l -zo besluit spr.- stelt l1et Hoofà.bestuur 
voor deze aaur,eleu:nheid in studie te nemen, misschien door hiervoor 
een comr:issic swaen te ste11en - een comr:liasie, die dan hopelijk 
niet uj_t;:;lu:i.tewJ uit de~:kundigen zal bestacm- en cleze oo1m!Üssie op 
te dragen in snel tempo het probleem te onderzoeken. 

De heer :'Jrs.A.A.C.l\.eedijk (n:ijswijk) deelt mede, dat de afdeling 
}üjsvrijk het als een ernstig r,cbrek voelt, dat door de afdelingen 
nj_et kan worden be::.;chikt over enig propaganllnLmteriEle.l voor het 
v1erven van leden en het tseven van voorlichting aan tüeu~1 toegetreden 
leden. Da<:1r "Opg;:J.ande l1ijnen" niet wordt herdrukt, staat alleen het 
beginselprogram der l'a:rtij ter beschikking. Dit toch is naar de 
mening der afdeling uls alr.;el!leen propar.;andamateriual ntet geschikt. 
Op grond hiervan verzoekt de heer Reedijk hot lioofdbestuur drincend 
op zo kort nor:.;elijke terrüjn eni-:~e vlugschriften te U.oen samen::otellen, 
waarin op populaire wijze de belangrijkste punten van het beginsel
program worden toegelicht. 

Voorts acht de afdeling Rijswijk het in het bclane; vru1 een goede 
voorlichting binnen de Gelederen der Partij cewenst, dat een be
scheiden opgezet documentatie- en informatiebureau v:ordt gesticht 
ten behoeve van de besturen van de afdelingen. :Sedoelcl wordt hier:nede, 
dat op dit documentatiebureau voldoende materiaal aanwezig zal zi.jn 
om de besturen op uiterst korte termijn te kunnen voorlichten over 
actuele })Oli tieke onderwerpen. Als voorbeeld van soortgelijk werk 
binnen de Partij noent spr. het zo uitstekend werkend :Oure8.u voor 
Geweentepolitiek. 

Tenslotte acht de heer Reedijk de taak, die werd opgedragen aan 
de Commissie voor Verknemersbc langen van zeer grote beteker2i s. 
Het re sul te.at van de door de commissie verrichte werK:zaantheuan, zoals 
dat n.~ t de ver·klaring van de heer Gorver kon worden beluisterd, 
acht hij echter teleurstellend. Gaarne zou de afdel~ng Hijswijk een 

. meer positief geluid hebben vernomen. Naar de heer Corver mededeelde 
werd cotltél.ct onderhonden met vertegenwoordigers van die werknemers
orGanisaties, die niet zijn aangesloten bij de drie grote, erkende, 
zoge.mw.r:1de representatieve vakcentrales. Spr. vraagt zich af, of ni.et 
toch een ~ogelijkheid bestaat om hier tot een bundeling te komeh, 
zonder d<.:.t een bindins reet de ?artij wordt gevormd. Instelling van een 
vakverenigin[ dus, die los staat van de Partij, maar die naast de 
drie zuD.cnorganis~tties een belangrijke plaats zou kunnen irmemen. 

Ir.\'.'.Kooy(Arnhen) vraagt de aandacht van de vergadering voor een 
kwestie van acrarisch belang. In de laatste jaren zijn vurschillende 
regionale J.c"mdbouwcom:rrissies in de Partij opecricht. :De7,e cor.missies 
doen belansrijk werk. Zij bestuderen verschillende agrarische 
problonen, orB;aniseren landdagen etc. Thans is van de Lancl.bouwcom~issi 
Gelderhmö a~:r< het Eoofdbestuur bet ver~~oek uj_tgeGaatl um als sluitstu~;: 
van deze rec,lor.;:;.le corn:;;i::.Jsie<J een landelijke la:le'ibou·.vconu:üf:lsie j_n het 
leven te roepen. S}.>r. meent te weten, dat het !ioofdbestuur hier niet 
afzi j diE te ge nov er staat. Je L&ndbou v:co:nl'ni ss ie Gelderland zou e eh. ter 
het Hoofdbestuur willen vrucen eet de uitvoering van haar verzoek 
enige Sl)OCd te willen betrachten. 
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l~en tweede punt op atçrarisch gebied, do.t de heer Kooy v1il 
aanroeren, is h0t rapport over de liberale le.tldbouwpolitiek. 
Door uc Comnisnie voor de I:andbom.·poli tiek vc:~n het Studiecentrum 
der Partij werd een concept-rapport opgesteld. Dit is reed8 
i.~Gnüme tijd !:r.eledcn. Spr. hoopt, dat publj_cE~tie van het de fini tiev• 
rapport spoedi~ kEn worde~ tegernoet~ezien. 

De heer 1\..::.de • .. ·eerd(!~.peldoo!'o.) heeft reeds enkele jr~ren 
geledell b()t verzoe:: r;eTici'lt tot het --~ 0 o:LdbefJÜl.Ul", om een op do 
Jedonv;ervj_r~<; ge:LLchtn b:-"oclmre in e8n nillioer:cnoplant; uit te geven 
!i2t {>;eld zou goed besteed zj_jn, ltE)t ledental zou "'"eer dan vcr
dëï.bbelen, ~~oûs.t de Losten er zo:Cer zonden ui.tkOJ:len,. :•)e aîdelin[; 
t.jeJdoorn zuu bereiJ zijn ue kosten voor 25.000 van deze brochures 
vuor b.<'2.r rcl:erlin:.~ te nm=wn •. /ann(oer ooi: andere fl.fci.eJ.i.ngen c!i t 
voorrJeeld zoude"- volgen en het 'ioofdbestuur dit denkbeeld nogeens 
in ovr,r;;e.'d.n.~': z·,ou vh.llen neJ;e!l, (1an Y1lecnt s;n·., dat cJ.i t zeLer 
het 1cdentnl der J?artij ten e:ocdc zou kouen. 

2)e hoer J).J .L.von der Vliet(J.Tijmecen) vesti~t de m•.ndEtcht 
vo.n het Eoofci.bestuur op de radiozendtijd. \.'elke stappen werden 
ondernomen on te trachten een ~etere verdolin~ van de voor 
polit:i eke partijen beschikb<'Lre zetHltijd te 1Jereilcen en welke st2._ppc 
denkt het !-Ioofdbestwu j_n de toekor:tSt nog te ondernemen? 

De heer H.TolDné:~(Lunte:r:cn) shüt zich OIJ opecwekte vrj_j~,e c:1an 
bi.j clc voorr;8.anci.e sprel:en;, die aandacht vl:Ljliden aan de :rropar,anda, 
de voorl:i.chting en de lcclenwervini;. Hij is van menin::, dat :c,en in 
de afdelincen eerlijk en oprecht met elb:.ar ;r,oet omge.an en de 
democratische c;eda.c!üe hoog Ewet houden. 

De Voorzitter heeft in heteeen de heer Geerlinc ten aanzien 
van het partij-orgaan heeft gczec;d geen nie1.me klank bcluü;terd. 
Reeds -vele jaren kont bij de bespreking van 11 Vrijhei<1 en :UeL'lOCratie 
het probloen aan de orde: hoe richten wij het blad het beste in. 
l'1en noet -bet ;-m:::-t1jblad rüct ver.·gelijker1 ~~1et bladen als l:.:lsevier 
e.d. Het karakter van het blad leent zich daartoe niet. Eet doel 
van "Vrij!'ceid en :Jemocratie 11 is om voorlichtinG te geven aan 
partijleden. Vergroting van de lezerskrj_ng van het blad is dus een 
zeer belangrijke taak. 

~lat betreft tet verzoek van de heer Geerling, om door een 
commissie de wenselijkheid van een onafhankelijk liberaal weekbl&d 
te doen onderzoeken, aeent de Voorzitter·, dat, vmnneer een àer.;eli;) 
weekbla.] rw.é·.t:3t "Vrijheid en :Oenocratie 11 in het leven zou worden 
geroepen, dit blad toch een bjnding met de Partij zou moeten hebben 
8)r.ziet niet in, vraarolil naast het partij-orgaan nog een ander 
weekblad zou moeten worden uitger,evcn. Beter acht hij het het 
bestaande blad zo goed mocelijk te ~a~en met eer. zo groot mogelijke 
opla[e.~r bestaat geen bezwaar om de door de heer Geerlinc; voorge
steláe co::ar..issie in te stellen. s_,,r. betwijfelt echter of dit tot 
veel resultaat zal leiden. 

~at de radio-zondtijJ betreft, waarover zowel de heer GeerJinc 
als de heer van der Vliet opnerkin~en hebben geEaakt, constateert 
de Voorzitter, dat bet bestaande zu1len;:;telsel bij ä.e omroep de 
Partij een doorn in b.et oog is. ~ij voert een voortdurende strijd 
voor een ander n,_,liobcstel, rmuruij de r,rote onbillijkheid, dat 
bep2.rJde o:::roepvercnic;incen door hun nmn-te binding rJet een poli tiek1 
partij I~imere zeDdtijd voor politieke actie ter beschikking 
hebben, zal zijn opceheven. Ons streven -aldus de Voorzitter- is 
t;ericLt op het verkrijcen van een radiobestel, waarin alle levens
besetouwelijke richtingen een kans zullen krijgen en aan de politie] 
een bescheiden deel van de gehele 1esch1kbare zendtijd zal worden 
gewijd. Verdelinz over de politieke braeperingen zal hierbij na~r 
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redelijkheid dienen te geschieden. De Voorzitter neent, dat de 
vergadering met deze r:;enj_ng zei~er zal kunnen instemmen. 

Aan de heer Reedijk kan do Voorzitter antwoorden, dat het 
Eoofdbcstuur be;Jloten heeft de brochure "Opcaande Lijnen" 
in herz:i.one VOrJ'l opnieuw uit te geven. 

'Jat het voorstel tot opr:Lchti.nc; van een documentatj_ebureau 
betreft, de Voon~:i.tter geeft toe, dat een dergelijk bureau 
i.nde:cd:::u::ld vau groot belnn[S zou :;:;ijn. ;·~en moet ecb.ter de grote 
financi~lo offers, die het ~oofdbeotuur zich hiervoor zou 1aoeton 
ce troosten, tüet over bet hoofd z:i.cu • .Je financiële consequenties 
maken het helaEu-1 vooralf:mog onvor;elijk 8.an het ver:?oek van de 
afdeling Rijswijk tegenoot te konen. 

De heer Reedijk -aldu~ de Voorzitter- is in het resultaat 
van de arbei.d ller com.r:üslüe voor werkuer:lerGbolangen teleu.rgosteld. 
Spr. ;;went erop te :r1octen Hijzen, dat de CO!'è~,ÜflGie nog maar kort 
aan het werk j_s. Omdat bekend is, d~t voor het door ha2r ingestelde 
onderzoek veel belancstelling besta~t, meenje de heer Gorver 
goed te doen de vergadering reeds nu mede te delen tot welke 
conclusie de cor:rrüissie was gekomen. Van het be:;j_n af heeft in de 
2artij twijfel bestaan aan de juistheid van het oprichten van een 
liberaal vakverbond. Spr. zelf heeft van meet af aan geweten, dat 
FJen hiermede niet moet beginnen. Itet do heer Reedijk betreurt de 
Voorzitter, dat nar .. wt de arie zuilenor~anisaties, er geen vak
centrale is, v1aar de li bero.le werkneners kunnen worden opgevo.ncen. 
Hier ligt echter geen taak voor de V.V.D. Zij heeft altijd het 
standpunt ineenomen dat het niet juist is, dat er een binding 
bestaat tussen een poli tjekc p2.r tj_j en een vakverenie;ing. r.:en 
kan in de door de cmmnissie gepubliceerde conclusie teleurgesteld 
zijn - aldus de Voorzitter- de commissie staat echter nog maar 
aan het begin van haar werkzaamheden. t~en zal haar de tijd moeten 
laten. 

De door de regionalo lnndboU\'Jconllllissies georganiseerde 
1 andllouwdagen acht de Voorzitter van groot belane. :oe commissies 
doen goed werk. Hij kan de heer Kooy de toezegging doen, dat het 
Hoofdbestuur besloten heeft als overkoepeling van de verschillende 
regionale landbouwcoJ!ll!JÜ>sies een landelijke landbouwcoElmissj_e in 
te stellen. De moeilijkheid is echter om hiervoor uit de ver
schillende provincj_es de eeschikte figuren aan te trekken. Het 
Hoofdbestuur blijft terzake diligent. 

Aan het rapport betreffende de liberale landbouwpolitiek 
wordt nog voortdurend gewerkt. Het betreft hier een moeilijk 
probleem, n'ede in verband Flet de zich steeds v;ij zigende verhoudingeJ 
in E.~.G.-verband. ~e op~erking van de heer Kooy zal zeker een 
stimulans zjjn on tot spoedige pp.blicatie van het rapport te komen. 

Ket de suggestie van de heer de \1eerd zou naar de menins van 
de Voorzitter een aanzienlijk bedrag ge~oeid zijn. Na het dure 
verkie%jngajaar staan de Partij maa~ bescheiden middelen ten 
dienste en hicr:.1ede zal voorzichtie moeten worden omgegaan. Daarom 
zal niet aan alle verlangens kunnen worden tegemoetgekomen. 

Voor de worden van de heer Tolsma is de Voorzittor erkentelijk 
Hij is het err:1ee. eens, dat men in de afdelingen e·erlijk en oprecht 
met elkaar moet omga:::..'1.. 

Als laatste punt in de avondvergadering komt thans aan de 
prde ..E:_mt 13 van de .:\r;enda: Rondvr:lae;. 
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De afdeling Arnhem h~d verzocht inlichtingen te mogen vragen 
betreffende de Commissie voor Werknemersbelangen. In verband met de 
door de heer Oorver voorgelezen conclusie ziet zij van haar voor
nemen afo 

De heer Ph.A.Winkelman(Deventer)sluit zich gaarne aan bij 
hetgeen door Dr.Geerling, bij het vorige agendapunt, over het 
weekblad "Vrijheid en Democratie" is te berde gebrachto Hij betreurt 
het, dat men naast de jaarlijkse contributie, zich nog afzonderlijk 
op het partij-orgaan moet abonneren. Zou het niet mogelijk zijn 
-aldus spr.- naast dit orgaan b.v. éénmaal per maand of één maal 
per 14 dagen een soort contactblad uit te geven? Zou het Hoofd
bestuur deze suggestie niet in overweging willen nem_en? 

De heer A.Schaap(Rotterdam) spijt het wel, dat de Commissie 
voor Werknemersbelangen tot de conclusie is Gekomen, dat een 
liberale vakorganisatie niet gewenst io. Spr. is reeds t;edurende 
47 jaar l:ld van de Alg.Ned.GrafiGche Bond. Toen dez:c Bond besloot 
zich bij het N.V.V. aan te sluiten heeft spr. tegengestemd; hij is 
ook nimmer lid van het N.V.V. geweest. N:u de heer Schaap de 
60-jarige leeftijd is eepasseerd, heeft hij zich meer intensief 
in vele vraagatukken verdiepto Daarbij is hem duidelijk geworden, 
dat hij feitelijk zijn gehele leven liberaal heeft gedacht. 

Spr. is er trots op tot de arbeidende klasse te behoren. Als 
arbeider heeft _hij een rijk leven gehad. Hij heeft deelBenomen aan 
het geestolijk leven. Door bemiddeling van de Volkspartij voor Vrij
hej.d en Democratie heeft hij kennis kunnen neraen van de werken van 
Thorbecke. Vaak heeft spr. de liberale partij horen betitelen als 
een partij van kapitalisten. Spr. weet, dat dit niet ~o is,Lmaar 
dat de Partij voor een ieder openstaat. Haar leden geven blijk van 
beschaving en ontwikkeli.ng. Dit ledental zou echter veel groter 
moeten worden. Een zeer brede laag van de bevolking zou moeten 
worden bGwerkt. Z.i. kunnen pocket-boekuitgaven van politieke werkEn 
-spr. noemt de kort geleden in deze vorm verschenen editie van 
het "Jongste Verleden" van Prof.T.lr.P.J.Oud- er veel toe bijdragen, 
dat een brede lezerskring kennis neemt van de liberale denkwijz:e o 

Wat het partij-orgaan betreft meent de heer Schaap, dat niet 
moet worden getracht, dit populairder te maken. Liever zou hij het 
wat ruimer zien uitgevoerd. Hij is geen voorstander van nog een 
liberaal weekblad, naast het partij-orgaan. Zou er niet een speciaal 
binnenblad kunnen worden gedrukt en ingevoegd waarmede een bredere 
lezerskring kan worden bereikt? 

De Voorzitter antwoordt de heer Winkelman, dat het het Hoofd
bestuur, in plaats van tot uitgave van een soort contactblad over 
te gaan, beter voorkomt de lezerskring van "Vrijheid en Democratie"' 
zo groot mogelijk te maken. 

Aan de heer Schaap kan de Voorzitter mededelen, dat het altijd 
mogelijk ia. een apart inlegvel in het partijblad in te voegen •. 
Wanneer er afdelingen zijn, die van deze mogelijlcheid gebruik willen 
maken, dan kan daarin worden voorzieno Dit vraagt echter activiteit 
van de afdelingen. Reeds jarenlang worden dergelijke voorstellen 
in de algemene vergadering gedaano Spr. vraagt zich af, of men niet 
teveel het accent legt op activiteit van het Hoofdbestuur. Is het 
niet mogelijk, dat ook de afdelingen hier hun aandeel leveren? 

De Voorzitter geeft de heer Schaap toe dat, wanneer het mogelij} 
is door middel van uitgaven in pocketèoekvorm van politieke litera
tuur ook diegenen te bereiken die over een bescheiden beurs beschik
ken, dit zeer zeker effect zal hebben. Hij is de heer Schaap er
kentelijk voor de aandacht, die hij op deze plaats aan de pocketboek
uitgave van "Het Jongste Verleden" heeft gewijd~ 

. Hierna schorst de Voorzitter de vergadering tot de volgende · 
morgen. De aanwezigen blijven nog geruime tijd in gezellig samenzijn, 
dat hun door de afdeling Hilversum wordt aangeboden, bijeen. 
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Zaterdae;rnorgen 9 April, om 10 uur, heropent de Voorzitter de: 
vergadering. 

Een bijzonder woord van welkom richt de Voorzitter tot de 
Minister van Defensie, Ir.S.H.Visser, en tot de heren r.rr.E.Bloemberg~ 
Ir.S.H.Keyser en Prof.Dr.J.Kymmcll, die in de ochtendvergadering een 
inleiding zullen houden over "De Europese Economische Gemeenschap". 

Hierna stelt de Voorzitter aan de orde .E,Unt 14 van de Age~lda:
Benoeming van een Penningmeester. 

Wegens het bedanken van de heer S.J.van den Bergh te Wassenaar 
moet in d.e vacature van het penningmeesterschap worden voorzier.L. 
Aangezien de heer van den Bergh thans wederom beschikbaar is, stelt 
het Hoofdbestuur, overeenkomstig art. 20 lid 2, van het Huirihoude
lijk Reglement, voor de vervulling van deze vacature candidaa.t: de 
heer S.J. van den Bergh te V/assenaar. 

Daar tegen-candidaten ontbreken wordt overeenkomstig art. 42 
van het Huishoudelijk Reglement de.heer S.J.van den Bergh te 
Vlassenaar zonder stemming als Penningmeester benoemd .. De heer van der 
Bergh aanvaardt zijn benoeming tot Penningmeester der Partj.j. 

De Voorzitter wenst niet alleen de heer van den Bergh, .maar 
ook de Partij geluk met deze benoeming. De finaJ1.Ciüle zaken der 
Partij gaan de .heer van df.n Bergh zeer ter harte. Spr. is ervan over
tuigd, dat de partijfinanciën bij de heer van den Bergh wel in zeer 
goede handen zijn. 

Een hartelj_j k woord van dank richt de Voorzitter namens de 
gehele Partij tot de heer Ir.F.W.C.Blom, die zich gedurende de gehel( 
periode dat het penningmeesterschap vacant was, op zo voortreffelijke 
wijze van de taak van waarnemend Penningmeester heeft gekweten. 

Vervolgens komt aan de orde punt 15 van de .Agen9!!J.. Benoeming var 
twee leden van het Dagelijks Bestuur. 

Wegens periodieke aftreding van de heren Ir.B.o.van Balen Walter 
te Leeuwarden en J .M.:l!1 .A.van Dijk te Noordwijk, die zich herkiesbaar 
hebben gesteld, moet in twee vacatures in het Dagelijks Bestuur 
worden voorzien. 

Daar tegen-candidaten ontbreken worden overeenkomstig art. 42 
van het Huishoudelijk Reglement de heren Ir.B.O.van Balen Walter en 
J.M.F.A.van Dijk zonder stemming als leden van het Dagelijks Bestuur 
benoemd. 

De heren van Balen Walter en van Dijk zijn bereid hun herbenoemi 
te aanvaarden. 

De Voorzitter wenst hen en de Partij van harte geluk. 
Punt 16 van de Agenda vermeldt: Benoeming van zes leden van het 

Hoofd"6ëfituur. 
Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van het Hoofdbesiuu 

zijn~ de heren Ir.F.W.C.Blom te Rotterdam, A.Caljé te Alblasserdam, 
D.W.Dettmeijer te 's Gravenhage, mevrouw G.Doornbos-Oosting te 
Pieterburen, mevrouw s.A.Th.Goudswaard-Knipscheer te Leiden en de 
heer W.H.Jas te Dubbeldam. 

Van mevrouw Doornbos-Oosting en mevrouw S.A.Th.Goudswaard
Knipscheer werd bericht ontvangen, dat zij geen herbenoeming wensen 
te aanvaarden. De overige aftredende leden hebben zich herkiesbaar 
gesteld. 

De Voorzitter maakt bekend, dat de stembureaux als volgt zijn 
samengesteld~ 



Laftredende 

Eer~~}~reau: 

Mejuffrouw J.de Jonge 
J.Gosschalk 
Mr.J.E.Goudsmit 

Tweede stembureau: 
J.Vl.van der Dussen 
Mr.P.F.C.van Geer 
HoJoLoVonhoff' 
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-Veendam 
-Voorburg 
-Haarlem 

-Haarlem 
-Naarden 
-Amsterdam 

die onder leiding van de 
tellen. 

heer D.W.Dettmeijer de stemmen zullen 

Hierna geeft de· Voorzitter het woord aan de verschillende 
sprekers·, teneinde de gestelde candidaten aan te bevelen. 

De heer Mr.JoDrijber(Leiden) zal het kort maken do9r niet alle 
functies, d:ie de heer l&r.FoPortheine bekleedt, op te sonnnen. Hij 
meent, dat de heer Porthe:i.ne, met wie hij vele jaren in de Leidse 
gemeenteraad heeft sOJnengewerkt, in partijkrineen genoegzaa1n bekend 
is als een all-round politicus, die de liberale beginselen zeer is 
toegedaan. Reeds in zijn studententijd hield de heer Portheino zich 
met de politiek bezig; hij maakte deel uit van het Leidse jeugd
parlement en droeg de liberale beginselen in de kr:i.ng van zijn 
studievrienden uit o De heer Portheine is, behalve lid van de ]Jeidse 
gemeenteraad, directeur van het Bureau van de Kon.Ned. Middenstands
bond te Den Haago Hij heeft zich hierdoor ont~Qkkeld tot een des
kundige op het'gebied van middenstandszaken en hij kan zich een 
oordeel vormen over belangrijke economische-sociale kwesties. Daar-

. naast beschikt hij over een zeer grote poli t:i.eke belangstelling. 
De heer Portheino -aldus spr.- heeft echter één nadeel: hij 

is geen vrouw. Hierdoor worden zijn kansen belangrijk kleiner. De 
beideivrouwelijke leden van het Hoofdbestuur hebben zich niet 
herkiesbaar gesteld. Spr. acht het niet uitgesloten, dat op een 
van deze plaatsen wederom een vrouw zal worden gekozen. De afdeling 
Leiden is van oordeel, dat, man of vrouw, degenen, die er het meeat 
geschikt voor zijn en de Partij het best zullen dienen, de open
vallende plaatsen moeten ir_inemen. Op grond hiervan beveelt zij de 
heer Portheine als een alleszins aanvaardbaar candidaat in de 
aandacht van de vergadering aan. 

Mevrouw G.Huese-Laming(Bilthoven) meent, dat de candidatuur van 
mevrouw Mr.E .. Veder-Smit van niet te onderschatten belang is, opdat 
_teruninste één vrouw de aftredende vrouwelijke leden van het Hoofd
bestuur zal vervangen. 

Mevrouw Veder -aldus spr.- is sedert 1954 lid van de Prov. 
Staten van Utrecht. Zij is lid van de gemeenteraad van Zeist en 
sedext 1958 wethouder. Z.ij bekleedt verschillende bestuursfunctie.s 
op cultureel en maatschappelijk gebied. Zij is voorts bestuurslid vaJ 
de Vereniging van Staten- en Raadsleden. Mevrouw Veder, die tot de 
liberale jongeren behoort, heeft een zeer snelle pililitieke carri~re 
gemaakt. Haar grote werkkracht, welsprekendheid, bekwaamheid en . 
ervaring in bestuurszaken maken haar bij uitstek geschikt om de 
belangen, zowel van de vrouw als van de Partij, in het Hoofdbestuur 
te dienen. · 

De heer G.de Jong{Wormerveer·) wekt namens de afdelingen Assen
delft, Koog/l.àandijk, Krommenie, Westzaan, Wormerveer en Zaandam de 
vergadering op haar stem uit te brengen op Ir.J.CoKaars Sijpesteijn. 
Op grond vru1 de grote belangstelling, die de heer Kaars Sijpesteijn 
steeds voor de Partij heeft en die hij ook in zijn optreden naar 
buiten weet uit te dragen, alsmede op grond van zijn maatschappelijk· 
positie, meent spr., dat deze candidaat zijn plaats in het Hoofd
bestuur alleszins waard is. 
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De heer L.van Strien(Eindhoven) vraagt de aandacht voor de 
candidatuur van mevrouw Mr.C.H •• J .H.J. de Vries-van Haaften, 
candidaat gesteld door de afdeling Breda. De afdeling heeft dit 
niet zonder reden gedaan - aldus spr. Gaarne zag zij, nu l<Unister 
Toxopeus voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur heeft bedankt, 
wederom een plaats ingeruimd aan een figuur uit het Zuiden des 
laJlds. Mede namens de Centrale Zuid licht de heer van Strien de 
candidatuur van mevrouw de Vries nader toe. 

De V.V.D. neemt in het Zuiden des lands een geheel aparte 
positie in. Het is niet uitgesloten, dat de trend zich daar in de kc 
mende jaren in nog sterkere mate ten gunste van de V.V.D. zal 
ontvlikkelen. Dan is het van belang, dat in het Hoofdbestuur een lid 
zitting heeft, dat met de omstandigheden in het Zuiden goed bekend 
is. Mevrouw de Vries is advocate en woont reeds 30 jaar in Eindhaver 
Zij is sedert de oprichting bestuurslid van de afdeling Eindhoven. 
Zij is lid van de gemeenteraad en heeft zitting in verschillende 
commissies en organisaties. In Eindhoven is zij een zeer geziene 
figuur. Spr. beveelt mevrouw de Vries in de warme belangstelling 
der vergadering aan. 

Dr.MTC.Geerling stelt er namens de afdeling Rotterdam in de 
eerste plaats prijs op mede te delen, dat de afdeling de candidatuur 
van haar stadgenoot, Ir .F. Vl. C.Blorn, van harte ondersteunt. Door een 
misv-erstand is de heer Blom niet door de afdeling opnieuw candidaat 
gesteld. Drie jaar geleden had spr. de taak de vergade.ring omtrent 
de vele voortreffelijke kwaliteiten van de heer Blom in te lichten. 
Het feit, dat de heer Blom in het afgelopen jaar het wnd.penning
meesterschap der Partij op zo uitnemende wijze heeft vervuld,is 
haar spr.'s mening voldoende om de vergadering op te wekken haar 
stem op deze candidaat uit te brengen. 

Het zij mij voorts vergund -aldus de heer Geerling- de vergade
ring toe te lichten, waarom de afdeling Rotterdam de heer D.A.van 
Route candidaat stelt v-oor het lidmaatschap v-an het Hoofdbestuur. 

Db heer van Route is geboren in 1905. Hij is van Zeeuwse origin 
en heeft zijn jeugd doorgebracht in Zeeuws-Vlaanderen, met welke 
streek van ons land hij nog vele contacten heeft. Hij heeft in 
Utrecht tandheelkunde gestudeerd en zich in 1927 in Rotterdam-Zuid 
als tandarts gevestigd, alwaar hij nog stee·ds zijn praktijk ui toefen 

De heer van Route is een man, die zeer veel van zijn grote 
capaciteiten heeft gegeven aan het liberalisme en aan de organisato
rische aspecten van de volksgezondheid en de tandheelkunde. Hij werd 
·reeds in 1936 voorzitter van de Rotterdamse afde:f.ing van de Maatscha 
pij ter bevordering der Tandheelkunde, is sedert 1948 lid van het 
dagelijks bestuur der Maatschappij en was van 1949 tot 1959 landelij 
voorzitter en voorzitter van het hoofdbestuur. Hij heeft als voorzit 
ter van de contactcommissie, die tussen overheid en medici, 
specialisten, tandartsen, apothekers en vroedvrouwen contact onder
houdt, een drietal jaren grote invloed uitgeoefend op het beleid van 
alles wat in Nederland samenhangt met de volksgezondheid. Bovendien 
is de heer van Route sinds meer dan 10 jaar bestuurslid van het 
grootste ziekenfonds van Nederland, het A.Z.R. te Rotterdam, in 
welke functie de heer van Route contact heeft gehad met vakverenigin 
gen en met de in deze groepering meespelende artsen, specialisten en 
In het tandartsenconflict, dat in 1957 tussen de ziekenfondsen en de 
tandartsen uitbrak en dat 9 maanden heeft geduurd, heeft de heer van 
Route een leidende rol gespeeld. Een van de belangrijkste punten van 
het conflict was, dat enkele links georiënte~rde ziekenfondsen een 
regeling in het leven wilden roepen, die tot doel had een afbrokke
ling van de status van het vrije beroep. In dit conflict, waarbij de 
tandartsen niet door de knieën zijn gegaan, is het aan het persoon
lijk optreden en de rotsvaste liberale overtuiging van de heer van 
Route te danken geweest, dat het vrije beroep van tandarts is gehand· 
hn:afd. Deze overwinning is ook voor andere beroepen van grote waarde 
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geweest, omdat die socialistische kringen, die de vrije beroepen 
geen goed hart toedragen, begrepen hebben, dat indien liberalen 
de leiding hebben van deze groepen, de belangen van het vrije be
roep veilig zijn. 

Voorts wijdt de beer Geerling nog enkele woorden aan de poli
tieke activiteiten van de beer van Houteo De heer van Haute i~ 
reeds meer dan 12 jaar lid van de Partijraad. Vanaf de oprichting 
van de afdeling Rotterdam is hij bestuurslid geweest en na een 
kleine onderbreking is hij dit nogo Sedert 1951 is hij raadslid 
en in deze functie houdt hij zich in het byzonder bezig met de 
vraagstukken van de volksgezondheid, kunstzaken en wijkradeno 

De heer Geerlieg schetst de heer van Route als een man met 
een uitzonderlijk e;rote ervaring en kennis van de vollr...sgezond
heid en van de ore;anisatie van het vrije beroep. Hij wijst erop, 
dat in het huidige Hoofdbestuur niemand aanwezig is, die op dit 
punt expert is en ingewerkt, en meent, dat het ook voor de Kamer-
fracties van bels.ng zal zijn te we ten,· dat het Hoofdbestui.U' be
schikt over ierr,.and, die op dit gebied een autoriteit is in ons 
lando Gaarne beveelt hij deze candidaat in de belangstelling van 
de vcrgadering aan. 

1'/Jr.G.IJoopstra (Finsterwolde), de candidatuur van Mevrouw 
T.Wierda-Haanstra aanbevelende, wil de verc;adering niet de voor
treffelijke kwaliteiten van r.G:evrouw Wierà.a sche tseno Hij wil ook 
niet beweren, dat. zij, als lid van het Hoofdbestuur, het beter 
zal doen dan een ander; wèl wil spr., de vert:;adering wijzen op de 
verlangens, die in de Noordelijke afdelingen leven. Nu Mevrouw 
Doornbos-Oosting zich niet herkiesbaar heeft gesteld, zou men 
gaarne zien, dat haar plaats in het Hoofdbestuur werd ingenomen 
door een vrouw, eveneens uit het Noorden van het land. De heer 
Loopstra hoopt van harte, dat velen in de vergadering zijn mening 
zullen del~n en ziet de stemming met vertrouwen tegemoet. 

De heer D.J.A.van der Vliet (Nijmegen) introduceert 
Prof.Ir.ToTromp te Nijmegen bij de· vergnderingo Al komt Prof. 
Tromp niet uit een der grote steden, al kan hij niet bogen op 
een lange lijst, vermeldende zijn vele kwaliteiten, voortreffe
lijkheden en functies, Prof., Tromp zal tijd hebben zich aan de 
belangen en zaken van het Hoofdbestuur te wijden - aldus spra 
Bedrijfsblindheid, zoals men die bij sommige bedrijven kent, kan 
ook bij politieke partijen optredeno Daarom is het zeer belang
rijk, dat iemand met een erkend groot verstand deel uitmaakt van 
het Hoofdbestuur van zulk een politieke partij. Op deze gronden 
verzoekt spr. de vergadering haar stem uit te brengen op de door 
hem aanbevolen candidaato 

J~.Th.Bakker ('s-Gravenhage) zet uiteen, dat uit het feit, 
dat de heer D.W.Dettmeijer te 1 s-Gravenhage niet door de afdeling 
den Haag canQidaat is gesteld, niet moet worden afgeleid, dat de 
afdeling deze candidatuur niet zou steuneno Integendeel, de af-· 
deling den Haag is van mening, dat de b~aliteiten van de heer 
DettDeijer de vergadering genoegzaam bekend zijn, zodat zijn. 
candidatuur geen enkele aanbeveling behoeft. Het Hoofdbestuur 
bestaat op het ogenblik uit 23 leden, waarvan 4 vrouwelijlee le
den. Spro meent, dat, welke voortreffelijke kwaliteiten de aan
bevolen mannelijke cand.idaten ook bezitten, elk der beide aftre
dende vrouwelijke hoofdbestuursleden wederom door een vrouw zou 
moeten worden vervangen, 

Na deze aanbevelingen gaat de vergadering tot schriftelijke 
stemming over. 

De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde punt 17 van de 
Agenda: De ~uropese Economische Gemeenschap. 

De over dit onderwerp gehouden inleidingen door 
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M:c.EoBloembergen te Bilthovén, Ir • ..T.SoKeyser te Bil.thoven en 
Prof.DroJ.Kymmell te 's-Gravenhage, zijn als bijlage VI, VII en 
VIII bij de notulen gèvoegd. 

Nadat de Voor~itter na de gehouden inleidingen de sprekers 
heeft bedankt, stelt hij de gelegenheld open tot discussie. 

De heer IVIr.Hovan Riel { 's-Gravenhage), lid van de Eerste 
Kamer der Stat~n-Generaal, meent, dat men na deze inleidingen 
te hebben belu:u:;terd, wel een groot optimist moet zijn (hiermede 
Prof. Kymrnell citerenà.e) om in de E.E.Go geen moeilijkheden te 
zien. Sp:r.o heeft inà.ertijd - alhoewel hij veel moeilijkheden 
voorzag - vó6r aanneming van het Euromarktverdrag gestemd en dit 
op politieke grondeno De EoEoGo vormt een middel om Duitsland aan 
het Westen te binden. De sombex·e voorgevoelens zijn echter inmid
dels bewa~rbeid - aldus de beer van Rielo 

Allereerst wil de heer van Riel tot de heer Bloembergen op
merken, dat de toekomst van de Nederlandse industrie in E.E.Go
verband meer aspecten vertoont dan door de heer Bloembergen in 
zijn inleiding naar voren{ gebracht. Voor bepaalde vor11en van r V'.! 
industrie is het EoE.Go-Verdrag gunstigo Gestreefd zal moeten 
worden naar algemene nationale economische organisatie in die 
takken van industrie, waar de grootste toegevoegde waarde bestaat. 
Bedacht moet wordE;m, dat voor machinale industriën cle toeleverings
bedrijven ontbrekeno Het opbouwen van een metaalindustrie is onder 
die omstandigheden onmogelijk. Franse en Duitse concurrentie kun
nen bedenkelijke vormen aannemen, ook met het oog op de werkge
legenheid. 

Tot de heer Kcyser wil spr. opmerken, dat hij de indruk 
heeft, dat de regeling van het prijsmechanisme in de E.~.G. onder 
sterke politieke invloed zal komen. De landbouw beschikt over·uit
nemendc specialisten en in deze sector wordt zeer go0d samenge
werkt. In politieke zin vormt de landbouw een sterkere machts
greep dan de inà.us trie, maar ook hier proberen Frankrijk en 
Duitsland hun wil op te leggen. Speciaal de Franse belangen 
brengen mee, dat er een voortdurende politieke druk zal worden 
uitgeoefend om de prijzen hoog te houden. Spr. vraagt zich af, of 
het in de veredelingslandbouw vaststellen van invoer- en uitvoer
contingenten voor de kleine boeren niet nadelig zal werken. Zal 
de macht van bepaalde landbouwgroepen in de E.E.Go geen desas
treuze uitwerking hebben op de gehele Nederlandse landbouw bevol
king? In Frankrijk en Duitsland neemt de veredelingsproductie 
snel toe. 

ProfoKymmell - aldus spr. - heeft gewezen op de lange tijd, 
die de aanpassing in de E.E.G. zal vergen. Naar de mening van de 
heer van Riel zullen met deze aanpassing decenniën gemoeid zijn. 
Hij vreest echter, dat de landbouwproblemen niet zo lang op een 
oplossing kunnen wachten. Men staat hier echter voor twee bar- , 
rières, het politieke element en het noodzakelijkheidselement. 
De.ontwikkeling in Europa gaat echter zo snel, dat spoedige maat
regelen geboden zijn. Spr. is het met Prof.Kymmell eens, dat voor
komen moet worden, dat de kloof tussen de Zes en de Zeven onover
brugbaar wordt o 

Ook de woorden van Prof.Kymmell, gewijd aan de conceptie 
van een Europese derde macht, hebben de instemming van de heer 
van Rielo Dat ruimte een onderdeel van macht vormt heeft weinig 
aantrekkelijks; in uiterste consequentie stelt het geen macht 
meer voor. Elke gedachte aan macht voor de E.E.G. is verwerpe:iQijk. 
In Frankrijk echter wil men om nationale redenen deze gedachte 
gaarne propageren. 

Het liberale element in het Euromarkt-Verdrag is het be
ginsel der non-discriminatie. Hier ligt een groot vraagstuk. Er 
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bestaat verschil tussen de .toepassing in de agrarische en andere 
sectoren. Voorshands draagt de landbouwpolitiek binnen de E.E.G. 
een sterk protectionistisch karakter. 

De bedoeling van het betoog van de heer van Riel is de ver
gader~ng duidelijk te maken, dat de materie zo oneindig inz;ewik
keld J..s, dat de Nederlandse regering haar houding incidenteel en 
met de grootste voorzichtigheid dient te bepalen. Het verwezen
ltjken_ van idealen op dit terrein is thans nog niet mogelijk. 
Zowel J.n het vraagstuk van de sociale harmonisatie als in het 
vraagntuk van de landbouwharmonisatie ontbreken hiertoe op het 
ogenblik nog de vereiste elementen. 

De heer 1\:Ir.F.G.van Dijk, lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, V/CD.St het Hoofdbestuur geluk met de keuze van onder-
werp en inleidcr3o Het betreft hier - aldus spr. - inderdaad een 
zeer moeilijke materie. Het is nuttig en nodig hierover de ge
dachten te laten c;aan. Uon heeft ten aanzien van het vraae;stuk 
der E.E.G. optimisten en nessimisten en daartussen in bevinden 
zich der;eneu, die het vraägstu.k met beide benen op de grond 
willen benaderen. Deze laatste gedachte moet Nederland aanhouden 
en hiervan is ook in de drie inleidingen gebleken. De E.E.G. is 
destijds opcerj_cht met de bedoelinG om tot een economische ge
meenschap te komen. Primair zijn dus cle economische mogelijkheden. 
Er wordt veel gepraat over vèrstrekkende idealen om tob een poli
tieke gemeeunchap· te komen. Om dit te bereiken zal toch eerst 
voldaan moeten worden aan de opzet, waarvoor de E.E.G. is ingesteld, 
n.l. een gemeenschap, binnen welke een vrij verkeer van kapitalen, 
goederen, diensten en personen. mogelijk is. Dit stadium is thans 
nog niet bereikt. 

Ook in het parlement van de E.E.G. - aldus de heer van Dijk 
bestaan politieke groeperingen. Als men de debatten in dit par
lement volgt, dan bemer·kt men door de frac bies heen de tegen
stellingen, die door de nationale belangen worden opgeroepen. Een 
concreet politiek beleid ontbreekt. Dit betekent dus, dat wij ons 
in de B.E.G. in ecu overgangsperiode bevinden, niet gebonden aan 
de termijnen van het verdrag, maar bepaald door de economische 
ontwikkeling binnen de E.E.G. Op grond hiervan is het nuttig zich 
te verdiepen in de vraag, hoe de doelstellingen van het verdrag 
kunnen worden bereikt. 

De recente landbouwvoorstellen van de Europese Commissie 
beslaan een omvangrijk dossier. De landbouwpolitiek in de E.E.G~ 
wordt beheerst door het niveau, waarop de prijzen worden vastge
steld. De heer van Riel vreest nu, dat er grote politieke druk 
zal ontstaan, die tot hoge graanprijzen zal leiden. In het Euro
pees Parlement is in de jongste debatten gesproken over politiek 
malthusianisme, het uitstoten van arbeidskrachten in de landbouw, 
omdat tengevolge van de prijsconcurrentie het aantal arbeids
krachten per eenheid productie in de landbouw zal dalen. In het 
byzonder Frankrijk en Duitsland zijn hiervoor bevreesd; zij will'en 
het hoge prijspeil handhaven. Deze landen hebben een typische 
producentenmentaliteit. Zij wil~en produceren, de verkoop inte
resseert hen matig .. Nederland moet het begrip behouden, dat naast 
produceren, handeldrijven, importeren en exporteren honorabele 
werkzaamheden zijn, die een bepaalde taak omvatten; in Duitsland 
en Frankrijk beschouwt men maar al te vaak exporteren als het 
opmaken van restanten en importeren als iets, wat men eigenlijk 
niet moet doen. De vraag is of Nederland zijn kansen zal kunnen 
benutten. 

Wanneer de prijzen binnen de E.E.G. binnen redelijke grenzen 
worden gehouden, dan bestaat de mogelijkheid, dat een redelijke 
landbÓuwpolitiek, waaronder wordt verstaan een open politiek, 
kan worden gevoerd. Wanneer men het totale beeld van de landbouw-
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politie~-~iunen de E.E.G. beziet, dan biedt deze zeker mogelijk
heden. R1J moe~en ~ aldus de heer van Dijk - trachten de positie 
van Hede~~and 1.n d1.t geheel te bewaren. In deze overgangsperiode 
moeten Wl.J pal staan voor de Nederlandse belangen andere landen 
doen dit ook voor de hunne. In de overgangsperiod~ moet de positie 
voor de toe~omst worden va~tgelegd. _Zal het mogelijk zijn voor 
Nederland d1.e van conmerciale partner te verkrijgen? 

Inmiddels is het stembureau gereed gekomen met het tellen 
der uitgebrachte stemmen, zodat de Voorzitter de uitslag der 
stemming bekend maakt. 

Uitgebracht werden op: 
Ir.F.W.C.Blom te Rotterdam 
A.Caljé te Alblasserdam 
D.W.Dettmeijer te 's-Gravenhage 
D.A.van Houte te Rotterdam 
W.H.Jas te Dubbeldam 
Ir.J.C.Kaars Sijpestoijn te Bloemendaal 
Drs .J .1-:>.Kuipers te Coevorden 
1Tr.A.A.Land te Amersfoort 
Dr.E.Hordlohne te Amsterdam 
Mr.F.Portheine te·Leiden 
I~.P.C.Tirion te Aardenhout 
Prof.Ir.T.Tromp te Nijmegen 
Mevr.Mr.E.Veder-Smit te Huis ter Heide 
Ivievr.Mr.C.H.J .H.J .de Vries-van Haaften te Eindhoven 
Mevr.T.\lierda-Haanstra te Heerenveen 
ongeldig was 1 stem, 

608 
582 
607 

67 
533 
41 
?1 
14 
29 

131 
16 
49 

410 
307 
254 

staTILmen 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

zodat bij eerste stemming tot lid van het Hoofdbestuur zijn ge
kozen: 

Ir.F.W.C.Blom 
D.W.Dettmeijer 
A.Calj6 
W.H.Jas 
.Mevr.Mr.E.Veder-Smit 

Rotterdam 
1 s-Gravenhage 
Alblasserdam 
Dubbeldam 
Huis ter Heide 

De Voorzitter wenst Mevrouw Veder en de herbenoemde leden 
van het Hoofdbestuur geluk. De niet aanwezige leden zullen schrif
telijk van hun (her)benoeming in kennis worden gesteldo 

Voor de vervulling van de zesde vacature in het Hoofdbestuur 
zal herstemming tussen lilavrouw Mr.C .. H.JoH.J.,de Vries-van Haaften 
en ~evrouw T.Wierda-Haanstra moeten plaats vinden. 

Voordat de vergadering hiertoe overgaat leest de Voorzitter 
het telegram voor, dat zojuist van H.l~.de Koningin werd ontvangen: 

11 Ter voldoening aan Harer JVIajesteits opdracht breng 
"ik Haar vriendelijke dank over aan de Volkspartij 
"voor Vrijheid en Democratie voor de gevoelens als 
"geuit in Uw telesram gezonden tijdens haar Algemene 
11 Ledenvergadering te Hilversum. 

Chef 11ili taire Huis 
Pahud de IJortanges. 11 

Vervolgens wordt voortgegaan met de discussie over de ge
houden inleidingen en geeft de Voorzitter het woord aan de heer 
F.Faber (Assen). 

De heer Faber heeft zich verwonderd over het optimisme, dat 



uit de inleiding van Prof.Kymmell spreekt en dat z.ii zo weinig 
in overeenstemming is met de werkelijkheid. 

Aan de heer J.Key (Delft) is het opgevallen, dat bij de 
discussie wel zeer de nadruk wordt gelegd op de zwarte kanten 
van het vraagstuk. Ook wordt naar zijn mening bij de beschouwing 
van het E.E.G.-probleem vergeten, dat de vorming van de E.E.G. 
welisv1aar ten doel heeft te komen tot een gemeenschappelijke 
markt voor de zes lid-staten, doch dat het hiertoe gesloten ver
drag een. politiek verdrag iso Een van de belangrijke puntien in 
het kader van de Atlantische politiek is, dat Europa zich zo sterk 
mogelijk manifesteert. Spr. is het met Prof.Kymmell eens, dat dit 
niet moet geschieden door het vormen van een derde macht binnen 
de E • ..c;.G. Hij deelt zijn bezwaar tegen een gezamenlijke buiten
landse politiek van de landen binnen de E.E.G., omdat deze onver
mijdelijk een zwaar Frans accent zou krijgen. Terecht waarschuwt 
z.i~ Prof .K;yrn.mell tegen een Burafrigue-conventie en de te grote 
Franse invloed in de V(~rhouding tot de Afrikaanse gebieden. 

Van de heer van Dijk heeft spr. vernomen, dat in het Europees 
Parlement de nationale belangen prevaleren. Zouden rechtstreekse 
verkiezingen voor. het Europ~es Parle:nent er niet toe leiden, dat 
men langs politieke lijnen tot betere verhoudingen komt? 

De heer H.Tolsma (Lunteren) maakt zich als fabrikant bezorgd 
over de positie van Nederland in de toekomst .. Hij hoopt, dat men 
in de overgangsperiode erin zal slagen de commerciële belangen 
van Nederland veilig te stellen. Ook de toekomst van de platte
landsbevolking vervult hem met zorg. 

De heér Th.G.van Augeren (Arnhem) is geschrokken, toen hij 
de landbouwvoors tellen van de .c;uropese Commissie las. Wanneer 
duze voorstellen werkelijkheid worden, ziet hij de toekoest van 
de Nederlandse landbouw in de E.E.G. somber in. De positie, die 
Frankrijk in de E.E.G. inneemt, zal leiden tot verhoging van 
kosten. Spr. vreest, dat er geen rekening mede zal wor~en cehouden, 
dat de Nederlandse boer voor zijn producten een redelijke op
brengst verlangt. De Nederlandse veredelingsbedrijven brengen 
mee, dat men niet met inheemse voederGewassen kan volstaan, doch 
importen, b.v. van voedergranen, van buiten de E.E.G. nodig zijn .. 
Spr. heeft de woorden van de heer van Dijk met instemming gevolgd. 

De heer Mr.H. J .Kessler ( 1 s-Gravenhage) zou van. Prof .Kymmell 
~og gaarne een toelichting op het Eurafrigue-probleem ontvangen. 
Spr. bekruipt een onbehaaglijk gevoel, wanneer hij in dit verband 
de verschillende uitlatingen- in persorganen en ook in de eigen 
kring- beluistert. Hij meent, dat buiten ons land niet veel aa~
dacht aan de Nederlandse zienswijze in deze kwestie zal worden 
geschonken. Hij vraagt zich af of het op de weg van Nederland 
ligt om met onze geringe politieke invloed steeds afbreuk te 
doen aan de Franse politiek ten aanzien van de Afrikaanse ge
bieden, welke probeert er voor het Westen van te maken wat ervan 
te maken is. Moet niet de voorkeur worden gegeven aan het leggen 
van vriendschapsbanden met de Afrikaanse gebieden, waarvan Frank
rijk dan in de eerste plaats zal profiteren, boven een zgn. vrije 
ontwikkeling van de zwarte bevolking in Afrika met het risico 
van communistische infiltratie? 

De heer Ih' .. E.Bloembergen antwoordt de heer van Riel, dat 
de aanpassing van de industrie in de Europese Economische Gemeen
schap voor elk der uartner-landen en voor elke bedrijfstak ver
schiÎlend zal zijn.-Het juiste verloop valt nu nog niet te over
zien. Spr. meent, dat het valt toe te juichen, dat een overgangs-
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periode is j_ne;esteldo De metaalindustrie was er voorstandster van 
deze overganr;speriode onverkort; te handhaven, omdat men meende 
dat deze maar net voldoende zou zijn om zich aan de nieuwe toe~ 
stand aan te passen. In Nederland is de industrie aan sterke na
tionale concu.rrentie onderhevig geweest. Hiermede is ervaring 
o~~edaan. D7 cQncurrentie binnon de E.E.G. zal veel scherper 
Z~Jn, mede ~n het belang van de welvaart. Het is zaak, dat de 
industrie zich kwalitatief verder ontwikkelto Spr. heeft kort
geleden het boekwerk "Ondernemend Nederland" gelezen. ~n dit boek 
wordt vermeld, dat men ongeveer 100 jaar geleden arbeiders uit 
het buitenland liet komen om aan de spoorwegen te werken, omdat 
de Necierlandse arbeiders hiervoor niet geschikt waren. Deze lijn 
doortrekkend, is er alle reden om aan te nemen dat, wanneer de 
conjunctuur e;unstic blijft, de Nederlandse arbeiders zich aan 
de nieuwe omstandic;heden binnen de E.E.G .. zullen aanpassen. Hier
bij zal de Nederlandse overheid echter wel enige fisêale steun 
moe ten verlenen. Het aank\veken van technische vaardigheid zou 
b.v. fiscaal beloond moeten worden. Ook op ander gebied zou een 
betere verdeling van de belastingdruk in vergelijking tot de 
andere Euro1narkt-J.anclen bevorderd moeten worder.,. Andere mogelijk
heden, die voor de bedrijfstakken openstaan, zijn gelegen in 
samem·1erking met de landen bui ten de Zes. In dit vei· band is de 
gunstige ligging van Nederland en in het byzonder die van Rot
tordam als l!;uropoort, uitermate belangrijk. 

De heer Ir.J.S.Keyser verklaart de bezorgdheid van de heer 
van Riel te delen ten aanzien van de politieke invloed van buiten
landse producenten op het regeringsbeleid met betrekking tot een 
verwezenlijking van de E.E.G. in een niet gewenste richting. 

Met de heer van Dijk is spr. eens, dat er verschil bestaat 
tussen de Nederlandse en buitenlandse producenten. Van oudsher 
zijn de Nederlandse boeren en tuinders-vertrouwd met het begrip 
11 markt" en daarop ingesteld. Andere landen daarentegen zijn uit
sluitend producent en bekommeren zich niet om de afzetmogelijk
heden. Dit is historisch gegroeido Met ale Denen heeft Nederland 
steeds gestreefd naar lage graanprijzen en daarop ook haar 
industriën opgebouwd. 

· Wat het kleine boerenbedrijf betreft, waarover de heer van 
Riel eveneens zijn bezorgdheid heeft uitgedrukt, dit bedrijf 
was vroeger bepalend voor het landbouwbeleido Thans ligt het 
accent meer op het familiebedrijf en de gemengde bedrijven. Naast 
de ~.~.G. is de verticale integratie oorzaak van vele verande
ringen. De kippenbedrijven b.v. kunnen een kant opgaan, die voor 
de landbouw zeer ingrijpende gevolgen zal hebben. Ook bestaat de, 
vrees, dat men zich in Duitsland op de veredelingsindustrie op 
hoog prijsniveau zal gaan toeleggen. Naar spr.•s mening zou het 
goed zijn, wanneer ook Denemarken tot de Euromarkt zou behoren. 
Nederland neemt ten aanzien van de landbouw een speciale plaats 
in de E.E.G. in, omdat het een open oog heeft voor de werkelijk
heid. 

Haar aanleiding van hetgeen de heer van Augerenheeft ge
zegd merkt de heer Keyser op, dat als men de akkerbouw zou ~lillen 
stim~leren om de graanimport te elimineren, dit tot een ontvnkke
ling in verkeerde richting zou leiden. I.Ien moet geen :!?~oduc ten 
gaan voortbrengen, waarvoor niet voldoende afzetmogel~Jkheden 
zijn. t'let betrel~king tot het sombere geluid, dat de heer van 
Augeren deed horen meent spr.,. dat men to?~ oo~ we7r niet tè 
pessimistisch tegenover de nat~onale ontwu::kel~ng ~n de landbouw 
behoeft te staan. 
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Prof.Dr.J.Kymmell vindt, dat de heer van Riel de ganP.: van 
zaken met de E.E.G. wel heel pessimistisch inziet. Spr. i~ ten 
aanzien van het ~.E.G.-vraagstuk optimist, omdat het.hem is op
gevallen, hoe snel de ontwikkelingen zich hebben afgespeeld. Dit 
was in het geheel niet verwacht. Hij acht het niet uitgesloten 
dat binnen 2 à 3 jaar de tegenstellingen zich zullen gaan toe-' 
spitsen; men zal dan tot de gevolgtrekking komen, dat het zo 
niet e;aat en trachten op het economisch vlak tot een zekere een
heid te komen. Spr. baseert zijn optimisme op de ervaringen van 
de laatste jaren, welke een zeer snelle evolutie te zién geven. 

De heer van Dijk - aldus spr. - heeft het oog gericht op 
Nederland als commerciële partner, en heeft betoogd, dat in de 
overgangsperiode de Nederlandse belangen in deze richting moeten 
worden behartigd. De Nederlandse bedrijven zijn over het alge
meen zeer liberaal ingesteld; Prof.K;ymmell meent, dat hier een 
taak ligt voor het bedrijfsleven, om door het leggen van con
tacten met buitenlandse concurrenten en bedrijfsL:;enoten de Neder
landse belangen te dienen. Het Euromarktverdrag bepaalt, dat vele 
handelsbelommerende maatreBelen zullen moeten verdwijnen. Dit is 
geheel overeenkomstig de Nederlandse inzichten en zal ertoe leiden, 
dat bij de uitvoering van het verdrag de belangen van het Neder
landse bedrijfsleven gediend worden. 

Over het Eurafrique-probleem, aangeroerd door de heren Key 
en Kessler, wil spr. niet te veel zeggen. Het probleem dient 
niet binnen de c;eraeenschap van de Zes, doch in ruimer verband 
te worden bezien. In dit grotere verband zal een oplossinB moeten 
worden gezocht om te voorkomen, dat Ru~land van de tweedracht zal 
profiteren. 

Dat rèchtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement 
tot betere verhoudinGen in dat Parlement zullen leiden meent 
Prof.Kymmell te moeten betwijfelen. Speciaal de liberale groe
pering geeft weinig reden tot optimismeo \'/ij zullen in het Euro
pees Parlement echter pal moeten blijven staan voor onze libe
rale beginselen. 

De Voorzitter sluit de discussie. Hij spreekt nogmaals een 
woord van dank tot de drie inleiders voor hun voortreffelijke 
voordrachten. Het verheugt de Voorzitter niet alleen, dat het 
Hoofdbestuur zo'n goede keuze heeft gedaan met het op de agenda 
plaatsen van het E.E.G.-vraagstuk, doch tevens, dat het erin 
geslaagd is zulke eminente sprekers bereid te vinden hierover 
hun licht te laten schijnen. Zij hebben drie belangrijke aspecten 
belicht: de industrie, de landbouw en de algemene politiek. 

De Voorzitter dankt ook degenen, die aan de discussie hebben 
deelgenomen en daardoor de inleiders in de gelegenheid hebben 
gesteld nog wat uitvoeriger op hun voordracht in te gaan. 

Hierna maakt de Voorzitter de uitslag bekend van de her
stemming over de zesde plaats in het Hoofdbestuur. 

Uitgebracht werden op 
Mevrouw Mr.C.H.J.H.J.de Vries-van Haaften 370 stemmen 
Mevrouw T.Wierda-Haanstra 247 11 

zodat Mevrouw Mr.C.H. J .H. J .de Vries-van Haaften gekozen kan 
worden verklaard. Ï;~evrouw de Vries aanvaardt haar benoeming als 
lid van het Hoofdbestuur. 

De Voorzitter wenst Mevrouw de Vries geluk met haar benoe
ming •. Hij dankt de aftredende hoofdàestuursleden, Mevrouw 
G.Doornbos-Oosting en Eevrouw S.A.Th.Goudswaard-~(nipscheer, die 
gedurende een reeks van jaren deel hebben uitgemaakt van het 
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Hoofdbestuur, voor de door haar verrichte werkzaamheden. Hij heet 
de herbenoemde en nieuw benoemde leden hartelijk welkom in het 
Hoo:Cclbo~tuu: .~u s:p:r;eekt de ~oop uit, dat de sam~nwerking op even 
voortrerfcl1J~e W1JZC als d1t steeds het geval 1s geweest zal 
voortgaan. 

Nadat de Voorzitter de leden van het stembureau bedankt heeft 
voor de verleende medewerking, schorst hij de vergadcr~ng tot 
2.30 uur, teneinde de aanwezigen in do gelegenheid te stellen de 
kofflemaaltijd te gebruiken. 

De Voorzitter heropent om 2.30 uur de vergader1ng en stelt 
aan de orde 12unt 17 van de Agenda: Bespreking van het beleid der 
Kamerfracties. -

De heer Mr.H.van der Bij (Arnhem) brengt het recente bouw
conflict ter sprake. Zijn eerste vraag aan de Tweede Kamerfractie 
luidt, of bij dit bouwconflict van enig beleid der Kamerfractie 
sprake is geweest en zo ja, van welk beleid. 

Een tweede vraag, die spr. wil stellen is: welk beleid acht 
de Kamerfractie in d.e toekomst gewenst om de bouwprijzen redelijk 
te houden. De regering heeft nu wel het doorberekenen van de 
hogere lonen in de bestaande contracten belet, doch op welke wijze 
denkt zij dit te bereiken voor de nieuw af te sluiten aannemings
contracten? 

Waar de heer J.c. Joekes, voorzitter van de afdeling Velp
Roosendaal hedenmiddag niet in de vcrgadering aanwezig kan zijn, 
heeft de heer van der Bij op zich genomen namens de afdeling Velp
Roosendaal enkele punten onder de aandacht der Kamerfracties te 
brengen. 
1. Kan de Kamerfractie trachten te bevorderen, dat het ontwerp 
voor een definitieve li!onumentenwe t, waarbij de omtrek van his to
rische kas telen voor bebouwing wor:dt beschermd, terwijl nu alleen 
de kastelen zonder naaste omgeving op de monumentenlijst staan, 
zo spoedig mot;elijk in behandeling wordt genomen? Zulks met het 
oog· op de plannen om in enkele gemeenten de naaste omtrek van 
historische kastelen te bebouwen, waardoor deze kastelen voorgoed 
worden ontluisterd. 
2. Kan de Kamerfractie trachten te bevorderen, dat alvorens en
kele grenscebieden, die naar wordt verluid, aan Duitsland zullen 
worden teruggegeven, in deze gebieden een volksstemming wordt ge
houden, geheel in overeenstemming met de overal in de wereld tot, 
uiting komende wens van zelfbeschikkingsrecht der inwoners'? 

Namens de afdeling Rheden sprekend brengt de heer van der 
Bij het voornemen van de Staatsmijnen ter sprake om ter uitbrei
ding van de poly-aethyleenproductie over te gaan tot het bouwen 
van een kraakinstallatieo De afdeling Rheden stelt nu de vraag: 
Acht men het juist, dat een Staatsbedrijf, i.co de Staatsmijnen, 
zich gaat begeven op een terrein, dat niets meer te maken heeft 
met de oorsproru~elijke opzet van dit bedrijf en waardoor, met de 
oprichting van deze nieuwe fabriek, de Staat zich in concurrentie 
begeeft met de .Naderlandse industrie? Deze situatie bestaat reeds 
langer; naar de mening der afdeling gaat de uitbreiding der Staats
mijnen in een richting, waartegen reeds lang geopponeerd had uienen 
te worden. Zij acht hier de vraag gewettigd, waar de grens is van 
de staatsindustrialisatie. Namens de afdeling Rheden verzoekt 
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spro de Kamerfractie deze kwestie in de Kamer aanhangig te willen 
maken. 

De heer T.C.Braakrnan (Rijswijk) deelt mede, dat het de af
deling Rijswijk is opgevallen, dat in de afgelopen maanden het 
werk van de Eerste Kam.orfractie meer tot de verbeeldj_ng van het 
grote publiek heeft gesproken dan dat van de Tweede Kfimerfractieo 
Hiervoor zijn one;e twijfcld oorzaken en omstandigbeden aan te 
voeren - aldus spr. Met alle waardering voor het vele en belang
rijke werk der Tweede Kamerfractie, vraagt de afdeling Rijswijk 
zich echter af, of het objectief critische Geluid, dat ten aan
zien van het beleid der huidiGe regering door de Eerste Kamer 
werd gelanceerd, ook niet van de zijde der Tweede Kamerfractie 
kan worden vernomen. Kan voorts van de zijde der ~Pweede Kamer
fractie niet op wat warmere VJijze steun en vertrouwen worden 
ui tgesprokon in de bewindslieden, die de liberale overtu:Lging 
zijn toegedaan? Deze drie ministers hebben geen zeer spectacu
laire portefeuilles. De aanvaarding daarvan-geeft hen äanspraak 
op de voortdurend blijkende warme belangstelling en steun der 
fractie. 

De heer Braakman roert nog een tweede punt aan. De afdeling 
Rijswijk heeft uit de dagbladen vernomen, dnt de Minister van 
Verkeer en Waterstaat voornemens is binnen niet al te lange tijd 
een maximum snelheidsgrens voor auto's in te voeren op buiten
wegen met vier rijbanen, die door een tussenstrook van elkander 
gescheiden zijn, van 120 k.m. per uur en op buitenwegen, die niet 
door een tussenstrook gescheiden zijn, van 100 k.m. J>er uur. Zij 
heeft er kennis van genomen, dat Zijne ~xcellentie heeft medege
deeld het advies van K.H.A.C. en A.N.W.B. om niet tot het in
stellen van deze maximum snelheidsgrenzen over te gaan, niet te 
zullen opvolgen. Zij heeft uit de Handelingen der Tweede Kamer 
der Staten-Generaal met cenoecen vernomen, dat de heer Zegering 
Hadders de minister heeft geadviseerd het advies van K.N.A.C. en 
A.N.W.B. nog eens in overweging te nemen en proeven te nemen al
vorens tot het instellen der maximum snelheidsgrenzen over te 
gaan. De afdeling Rijswijk is van mening, dat de veiligheid van 
het verkeer niet wordt bevorderd door het instellen van genoemde 
pnelheidsgrenzen, doch dat daartoe andere maatregelen moeten 
worden getroffen. Zij wijst erop, dat van deskundige zijde is 
medegedeeld, dat slechts een zeer klein deel van het wegennet in 
Nederland geschikt is om meer dan 120 k.m. per uur te rijden en, 
dat slechts 2-B~ der autorijders wel eens boven deze snelheid uit
komt. Ook het aantal autorijders dat sneller rijdt dan 100 k.m. 
per uur op niet gescheiden vierbaansbuitenwegen is relatief klein. 
Bovendien spelen bij deze snelheden de vaardigheid van de chauf
feur, de ~valiteit van de auto, de toestand van de weg en de 
verkeersintensiteit een grote rol. Mede gezien de adviezen van 
de K.N.A.C. en de A.N.W.B. en hetgeen hierover reeds in dagbladen 
is geschreven, vreest de afdeling Rijswijk, dat hier het voornemen 
bestaat tot het nemen van een maatregel, die door de weggebruikers 
zal worden aanGevoeld als een overbodiGe vrijheidsbeperking, die 
geen verhoging van de verkeersveiligheid tengevolge zal hebben. 
Een niet-ervaren autobestuurder, die in een niet geheel betrouw
bare auto 90 k.m. per uur rijdt' is een veel groter gevaar dan de 
ervaren rijder, die hogere snelheden bereikt in een auto, die 
daarvoor is berekend. In verband met het vorenstaande vraagt de 
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afdeling Rijswijk welke pogingen de Kamerfracties in het 
werk denken te stellen om deze zeer zeker impopulaire maat
rer;el te voorkomeno 

Mr.P.Zonderland (Heemstede) wenst namens de afdeling Heemstede 
enkele woorden te wijden aan de houding van de Tweede Kamer
fractie ten opzichte van het sociaal-economische beleid der 
regering en aan de afwijkende houding van de Eerste en Tweede 
Kamerfrac tïie ten aanzj_en van dit beleid. 

Bij de ~;;abinetsformatie - aldus spr. - is de bezetting in 
de sociale en financieel-economische sector onderwerp van veel 
overleg geweest. Van protestants-christelijke zijde wilde men 
deze driehoek in handen houden. Na afloop van de kabinets
formatie was men er van deze zijde dan ook zeer verheugd over, 
dat dit v:as gelukt. Hun sterke mensen beheersen nu :B'inanciën, 
Economische Zaken en Sociale Zaken. De protestants-christelijke 
groep is in het alge~een hierbij wel byzonder in het voordeel 
geweest en, aannemende dat de:t,e zuil gelijk op deelt met de 
andere zuilen, bij de kabinetsfurmatie wel zeer huiten haar 
schoenen komen te staan. 

In deze driehoek is nu dus een prote;-;tants-christelijke 
minister van Sociale Zaken, dio een beleid heeft te voeren, 
dat moet overeentomen met onze liberale doelstellingen. 

Wanneer men nu na de interpollatie-Suurhoff de reactie 
van onze Tweede Kacerfractie ziet, dan is deze wel heel magero 
Hetzelfde e;eldt voor de begroting van Sociale Zaken. Andere 
fracties hebben het loonbeleid uitvoerig besproken. De V.V.D.
fractie sprak haar vertrouwen uit in het regeringsbeleid, ter
wijl men kou zien aankomen, dat het loonbeleid wel quantita
tief vrijer zou zijn, doch qualitatief even onvrij als in het 
verleden. 

Deze houding vindt haar weerslag in de afdelingen; in ver
schillende afdelingen is het ledental dalende. Dit geldt niet 
voor het gehele land, maar het zal in het algemeen niet gunstig 
werken, wanneer de Tweede Kamerfractie niet vaker een critisch 
geluid laat horen. Wij hebben inderdaad wel incidentele critiek 
gehoord van Prof. Oud op L;ïnister Zijlstra, maar wij moeten 

-het beleid niet op onderdelen beoordelen, doch op de grote 
lijn. De grote lijn is, dat de protestants-christelijke groep 
de baas is in de sociaal-economische sector en wanneer wij het 
beleid te dien aanzien van de Tweede Kamerfractie vergelijken 
met dat van de Eerste Kamerfractie, dan zijn die twee moeilijk 
met elkaar te rijmen. Spr. zou het op prijs stellen hierom
trent enige opheldering te ontvangen. 

De heer Zonderland gelooft, dat de problemen in de sociaal
economische sector een zeer deskundige benadering verlangen. 
De ~erste Kamerfractie, die numeriek kleiner is dan de Tweede 
Kamerfractie, heeft op dit gebied grotere deskundigheid opge
bracht. Spr. hoopt, dat de heer Oud, die over meer politieke 
ervaring beschikt dan wie ook, de op dit punt in de afdeling 
Heemstede heersende ongerustheid zal kunnen wegnemen. 

De heer L.hl.Brooshooft (Dirksland) brengt de uitvoering 
van het Delta-plan ter sprake, met name de grote behoefte, 
die er bestaat aan een brug bij Ooltgensplaat. Hier zou een 
groot verkeersplein komen en van daaruit een dam naar Brabam:;, 
Flakkee en Numansdorp. De bouwplannen vorderen echte~ z~er 
langzaam. Gezien de zeer grote behoefte aan een verb~nd~ng 
met Hwnansdorp is van particuliere zijde reeds het initiatief 
genomen tot het bijeenbrengen van 1 millioen ter financiering. 
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Door tolheffing gedurende de uitvoering der Deltawerken zou de 
bouw bespoedigd kunnen worden, daar de thans in gebruik zijnde 
V?erpout onvoldoende capaciteit heeft. Op deze wijze zou een 
e1nde komen aan d~ bestaande toes~~nd van i~olatie. Spr. hoopt, 
dat d.e Kamerfract1es deze belancr1Jke kwest1e onder de aandacht 
van de betrokken minister zullen brengen. 

De heer F.L.van der Leeuw ('s-Gravenhage) brengt een onder
werp ter sprake, d.at in d.e af~elopen maanden een belangrijk deel 
van het lTeà.erlandse volk, en met nar:-Le de sportwereld, zeer in be
roering heeft gebracht: cie voetbaltoto. SPl'o heeft met instem
ming in 11Vrijheid en Democratie 11 het artikel van de hand van de 
heer Berkhouwer hierover gelezen en diens latere radiorede over 
hetzelfde onderwerp beluisterd. Een vraag, die bij hem ouDelt 
is dez.e: is het door de heer Berkhom;er vertolkte standnÛnt het 
stand_;:mnt der gehele fractie? Spr. kan moeilijk aanne;nen, dat 
een zo positief in het Partij-ereaan e;elanccerd geluid niet de 
algemene instemming der fractie zou hebben. Gaarne zou de heer 
van der IJeeuw hieromtrent een antVJoord ontvanr;en. 

Dat er botreffende de besteding der poolgelden meningsver
schil bestaat, is spr. bekend. llij acht het e;ewenst, dat een 
modus wordt geveneen om een rechtvaardige toedeling aan de beide 
belanghebbenden te verzekeren. 

Van e;rote be te1cenis acht· de heer van der Leeuw de houding, 
die de fractie zal aannemen, als het wetsontwerp tot herziening 
van de Loterijwet in de Kamer in openbare behandeling komt. 
Weinig aanlokkelijk lijkt het hem, als de fractJe van het door 
de heer Berkhouwer ingenomen standpunt zou afwijl::en. Z.i. be
hoort de fractie op essenti~le punten een gosloten front te 
vormen. 

In enkele Partij-bijeenkomsten heeft Prof.Oud de b?estie van 
de voetbaltoto aangeroerd. Volgens mededelingen in de pers zou 
de heer Oud in een Partij-bijeenkomst te Purmerend gezegd hebben, 
dat de V.V.D. er geen kabinetscrisis van zou willen laten komen, 
als de regering onverzettelijk zou blijken te zijn. Spr. zou 
gaarne van Prof.Oud zelve vernemen, wat ten aanzien van de 
voetbaltoto in deze bijeenkomst werd gezegd. Spr. - en met hem 
vele duizenden in den lande - zou het zeer op prijs stellen, 
iddien hier een duidelijke ui tspraal;: zou volgen. 

·De heer van der Leeuw wil voorts de gelegenheid aangrijpen 
nog een enkele vraag te stellen. Hij is het eens met hetgeen 
door de Voorzitter ten aanzien van het bouwconflict in zijn 
openingsrede werd gezegd. De overheid heeft de plicht in te 
grijpen, wanneer het ale;erneen belang bij de prijsvorming in het 
gedrang komt. Naar spr.'s mening moeten de overheid dan ook de 
mià.delen ten dienste staan om in te grijpen. In het conflict is 
dit gebeurd op grond van de Prijso:pdrijvings- en Hamsterwet, 
doch is dit wel juist? riemneer toepassing van deze wet ten on
rechte heeft plaats gehad, dan zou men hier toch tegenop moeten 
komen. Gaarne zou spr. hierover de mening der fractie vernemen. 

Tenslotte zou de heer van der Leeuw gaarne een nadere toe
lichting ontvangen op de visie van Prof.Witteveen inzake het 
loonbeleid. 

l\'1r.Th.Bakker ('s-Gravenhage) vertolkt de interesse van de 
afdeling den Haag in de commerciële televisie, welke, naar men 
weet, I.îevrouw van Someren zeer ter harte gaat. Wat is het stand
punt van r..:evrouw van Someren en welke afloop voorziet zij? 

Aan de Eerste Kamerfractie zou spr. willen vraGen, welk be
leid men ten aanzien vo.n Nedo Nieuw-Guinea denkt te voeren. 
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De heer J.Key (Delft) werpt de vraag op, of er in de toe
komst mogolijkheden bestaan tot vere;roting van het beroeps
personeel bij de ITederlandse strijdkrachteno Indien zulks in
derdaad mogelijk zou zijn, zou dit. dan niet kunnen leiden tot 
verkorting van de diensttijd, zoals in de ons omringende landen 
het geval is? 

. D~ heer MroL.FoCanté (Hattem) noemt als de twee partijen, 
die ~n de Kamer s toeels voor clo belang;en der Zuid-I.1olu~ken op 
de bres hebben r;estaan, de V.V.D. en de Anti-Revolutionaire 
Partij~ Bij de beiwndeling van de begroting van ;.1ao.tscha:meJ.ijk 
Werk in de TVIOGde Eaner is r,Ie,jufirouvJ ten Broecke Hoe~:stra 
krachtig voor de rsroop der Zuid-Liolukkers ope;ekomen. Uuarom 
ontbruk een dergelijk geluid bij de begroting van Buitenlandse 
Zaken? ilet probleem bestaat nog steeds - aldus spr. - en blijft 
de voortd.urende aandacht der fracties vragen. 

De heer l.J.o.H.van Riel, Voorzitter van de 1:orste Kamerfractie, 
dankt zoviel de afdeline; Rijswijk als de heer ;6onderlano voor de 
vriendelijke woorden, tot de Eerste Kamerfrnctie gericht. Hot 
ligt niet op spr._'s weg om de vergadering uiteen te zetten, 
waarom het beleid van cle Eerste Kamerfractie afwijkt van dat 
van de T\·1cede Kamerfractie. Wel wil spr. er op wijzen, dat er 
geen sprake is van een verschil in politiek inzicht, doch slechts 
een k:westie van een verschil in aanpak en situatie. In de Tweede 
Kamer komt de directe partijpolitiek tot uiting; de Eerste Kamer 
kan zich meer aan bespiegelingen overgoven en daarnaast gemakke
lijker eon critisch geluid doen horen dan de Tweede Kamer, waar 
zulks eerder als gebrek aan vertrouwen in de regering wordt uit
geleed. 

Aan de heer Brooshooft kan de heer van Riel toezeggen, dat 
de bruc; naar Flakkee de volle steun van de Eerste Kauerfractie 
zal verkrijgen. Spro heeft waardering voor de volharding, waar
mede getro.cht wordt de bestaande plannen te verwezenlijken. 
Eigenlijk zouden hier twee bruggen nodig zijn. Gezien de grote 
lijst van prioriteiten, zal het voor de Minister van Verkeer en 
Waterstaat zeer moeilijk zijn om deze bruggen in het priori
teitenschema op te nemen. 

Bij afwezigheid van Prof .VTi tteveen zal de heer van Riel nader 
ingaan op het verzoek van de heer van der Leeuw om een toelich
.ting op de door Prof. Witteveen ontwikkelde loontheorie en de 
insediende motie inzake het loonbeleido De bezv1aren van Prof. 
Witteveen - aldus spr. - tegen het op productiviteitsverbetering 
steunende vrijere loonbeleid der regering zijn oorzaak van de 
door hem ontv:il;:J~elde theorie. Haar de mening van Prof.Witteveen 
dient het loonbeleid rekening te houden met de werking van 
vraag en aa11bod op de arbeidsmarkt. De prodnctiviteitstheorie 
kan niet in alle bedrijven en onder alle omstanö.igheden worden 
toegepast. Men denke b.v. aan electrische centrales, waarin veel 
geld is geJ:nvesteerd, doch slechts een betrekkelijk gering aan
tal mensen werkzaam is. Men zou hier de productivite.it kunnen 
opvoeren door het houwen van een nieur:e hogedrukke tel. Winsten 
worden in dergelijke bedrijven, door elkaar genomen, echter 
nauwelijks r.;emaakt. \ianneer b.v. bij een bedrijf als Philips 
door de activiteit van een research-afdelins een buitengewoon 
grote.productievermeorderinr.; plaats heeft, dan zal dit voor de 
werknemers in. het bedrijf tot salarisvcrhoginG kunnen leiden, 
hoewc·l zij in ftüte aan deze productj_viteitsvermeordering weinig 
hebben bijc;edrat;eno Uit rechtvaardigheidsoogpunt bezien is het 
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duidelijk, dat het thans gevolgde systeem in sommige gevallen tot 
bepaalde nadelen kan leiden. 

Aan het door Prof.~7ittoveen voorgestane systeem zijn echter 
ook nadelen verbonden. In een vrije maatschappij zou dit een 
e;root verloop van werknemers kunnen betekenen, omdat met name 
de grote ondernemingen alle goede werkkrachten tot zich zullen 
trekken. Toege:çast op de la.ndbouw zou dit s;ysteem een volkomen 
leeglopen van bet platteland ten gevolge kunnen hebben~ 

Tegen beide systemen bestaan dus bedcnkincen. Correcties 
zijn nodig on tot; een middem:eg tussen beide systemen te komen. 
Het initiatief van Prof.Witteveen heeft ertoe geleid, dat de 
regering thans een onderzoek zal instellen. 

In de practijk zal men moeten zoeken naar het loonsysteem, 
dat de minste gevaren met zich brengt. Elk systeem zal leiden 
tot loonstijging, waarvoor men compensat:;ie zal trachten te 
vinden, o.a. ten [.;:oste van de consur:1cnt. Het resultaat van een 
vrije loonpolitiek mag echter nimmer zijn, dat do uit deze poli
tiek voortvloeiende hogere lasten en kosten worden afgewenteld 
op één bepaalde g~oep in de maatschappij, n.l. de meest weer
loze groep van de rentetrekkenden en van hen, die niet aan het 
arbeidsproces deelnemen. Dat is het resultaat van elke politiek, 
die tot excessen bij de loonstijging leidt. Kan men aan de loon
kant c;een compensatie vinden, dan ~oekt men die aan de geld
kant. Naar veler mening leidt de productivitoitst:;heorie tot 
het wek\~en van verv1achtingon bij de werknemers door de werk
gevers; het opeisen van monopolies en het afwentelen van de 
las ten schept de mogelijkheid om zonder enig bezwaar voor de 
eigen portemonnaie en voor de uitbreiding van het bedrijf de 
progressief hogere lonen te betaleno Onder de werking van het 
systeem, dat berust op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, be
hoeven de lonen niet hoger te gaan dan nodig is om de beste 
arbeidskrachten aan te trekken. In het productiviteitssysteem 
heeft men de druk uitoefenende groep van de vakverenigingen, 
die poogt de productiviteitstheorie als byzonder argument in 
discussie te brengen. De regering heeft een begin gemaakt met 
clo .vrijere loonpolitiek. Men moet een geschikte vorm vinden om 
het Nederlandse volk ervan te overtuigen, dat de weg naar deze 
vrijheid vanzelfsprekend is. Om. deze overtuigende weg te vinden 
heeft men op het ogenblik een productiviteiGscriterium inge
voerd van een niet te absolute vorm. 

Ten gevolge van de door Prof.Witteveen ontwikkelde theorie 
heeft in de I~ors te Kamer de heer ld.ddelhuis zich van de pro
ductiviteitst:;heorie gedistancieerd. Staatssecretaris Roolvink 
waarschuwt tegen het inflatie-gevaar. 

Dit zi;jn de result:;aten van het werk van Prof.','/itteveen. Het 
is de speciale taak van de Eerste Kamer om, met wat in wezen 
theoretische debatton schijnen te zijn, mits in het juiste vlak 
getrokken, toch invloed uit te oefenen. De T~weede Kamer kan 
rechtstreekse pressie uitoefenen, de ~erste Kamer moet zich 
beperken tot indirecte pressie. De motie van Prof.Wittevee~ 
met betrek~ing tot het loonbeleid heeft zeer zeker beteken1s, 
zij het dan een andere betekenis dan een motie, door Prof.Oud 
in de Tweede Kamer ingediend. 

De heer Bakker heeft gelnformeerd naar het ten aanzien van 
Ned. Nieuw-Guinea te voeren beleido Spr. vindt het Nieuw-Guinee
vraagstuk een beangstigend probleem. Het Nederlandse volk heeft 
de Papoea-bevolking bepaalde beloften gedaan en deze zullen 
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moe~en worden_nagekorne?· Het regeri?gsbeleid van het vorige 
kab1net ~~s h1er?p ger~cht en ook d1t.~abinet huldigt het stand
punt om rheuw-Gu1nea m.et aan Indonos1e over te dragen. De 
V.V.D. staat geheel nebter dit beleid en zij, die een loslaten 
van Hieuw-Guinea 1Jillen voorstaan, zullen in de Partij niet de 
minste steun vinden. Ook wanneer het lüeuw-Guinea-belej_d tot 
moeilijke consequenties leidt, dan nog moeten wij achter de 
reGering blijven staan. · 

De feitelijke r;olif;j_oke situatie is aldus: ten eerste VJordt 
Indonesi~ militair sterker door de hulp van Rusland; in de 
tweede plaats ligt Nieuw-Guinea maar \'Jeinig ver van Indonesië 
en byzonder ver van Hederland; ten dorde vorr:len de Aziatische 
en Afrikaanse landen wat dit soort vraagstukken betreft een 
eenheid, die achter Indonesië staat; op de vierde plaats zijn 
onze soldaten niet uitgerust voor en ingesteld op eon oorlog 
in de tropen en ten vijfde is het voeren van een oorlog op 
enigszins grote schaal in een zo veraf gelegen gehiod een onbe
taalbare znak, die buiten onze nationale competentie op dit ge
bied ligt. Amerika en Engeland hebben echter herhaaldelijk laten 
blijken, dat een eventuele aanval op Nederlands Nieuw-Guinea 
hun allerBinst welkom zou zijn. In geval van een rechtstreekse 
aanval zou op militaire bijstand hunnerzijds in een of andere 
vorm dus gerekend moe ten worden. Rondom HieuYJ-Guinea is dus een 
soort HAVO-situatie ontstaan. Zolang Indonesië weet, dat een 
aanval op Hieuw-Guinea tot re:çercussies zal leiden, zal dit 
haar animo in deze richting beperken. Wel zt;J. Nederland enige 
voorzieninSen moeten treffen, om 
le) de 18.000 Nederlanders, die in Ned. Nieuw-Guinea wonen, de 
nodige bescherming te bieden tecen plotselinge overvallen; 
2e) eventuele infiltraties te kunnen afvJeren, totdat deze het 
karakter van een rechts treekso aanval gaan krijGen. 

Wanneer men zich afvraagt, of het ten aanzien van Nieuw
Guinea gevolgde beleid in alle opzichten een verstandsbeleid 
is geweest, dan moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. 
Het gevoerde beleid was geen verntandsbeleid, doch een emotio
neel beleid, dat zijn menselijke oorzaak vond in het verlies 
van Indonesië. De V.V.D., die zich altijd achter dit beleid 
heeft geschaard, moet nu het op daden aankomt, bereid zijn zich 
ook nu achter de regering te stellen en de Papoea-bevolking 
niet in de steek te laten. Wij hebben gekozen voor een geveels
beleid en wij moeten dit binnen de grenzen der verantwoorde
lijkheid en binnen de grenzen van het mogelijke trachten te 
realiseren. Dit betekent, dat wij niet gaan tornen aan de mo
rele verplichting, die wij op ons hebben genomen. De economische 
en s trategischo be te:mnis van lüeuw-Guinea blijve hier bui ten 
beschouwing - aldus de heer van Riel - de tijd is te kort om 
hierover in discussie te treden. 

Mevrouw G.V.van Someren-Downer, lid van de Tweede Kamer
fractie, voldoet gaarne aan he.~ verzoek_v~n de afdeling den 
Haag, om iets over de commerciele televlSJ.e mede_te ~elen. 

De regering heeft zich - aldus spr. - het vorJ.ge Jaar v~6r 
de commerciële televisie uitgesproken. Spr. is zeer gelukkJ.g 
met deze uitspraak en wel om practische redenen. Telev~sie is 
een indringend medium, het is duur, marcr beter dan radio, 
kranten of wat ook. Om dit medium tot ontwikl\:eling te br.'engen 
is geld nodig, veel geld. Uit de kijkgelden alleen is dit niet 
mogelijk, evenmin als een ~Jant alleen van de opbrengst der 
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ab~:mn~ru~nten ~an bes~aan~ Daarom zal het nodig zijn, dat de 
televlsle veraer wora.t ultgebouwd en zal er iets moeten ge
beuren om haar cultureel op een zo hooe; mogelijk peil te 
brengen. 

De Nederlandse televisiekijkers kunnen geen keuze uit ver
schillende proc;ramma' s maken. Het zou normaal zijn en ook goed 
v~or een gezonde concurrentie, als deze mogelijkheid tot kiezen 
er wel nas. Slechts in de grensgebieden heeft men keuzp uit 
onze ;;ed.erlo..ndse en de Duits(;; commerciële 1'V-nror:ramma' s o 
\'ielke richt:i.ng moet men nu met de commerciële >r·v~ uit? h:evrouw 
van Gomeren voelt niet voor het Amerikaanse systeem, waarbij 
de advertoereler bepaalt:; wat er zal worden uj_ !:;t:;ezonden. In 
licderland c;ao.n de gedachten n;eer uit naar het Enc;else en Duitse 
systeem. Dij de dagbladen bepaalt toch ook de adverteerder niet, 
wat er verder in de k:ea n t zal komen te staan! Zo zal het bij 
de TV ook moeten zijn. 

Dat de commerciële televisie ons cul tureol niveau ingrijpend. 
zou veranderen, acht spr. bepaald niet juist. Bij de dagbladen 
VJordt t:;och ook het niveau niet benaald door de adverbenties? 

}~en verdere Vraag i.S, hoe dit alles Ol'f:~anisatorisch verwe
zenlijkt kan worden. I,Ievrouw van Someren geeft de voo:;.'keur aan 
een algemene opzet, zo algemeen als maar enigszins mogolijk is, 
en niet verzuild. De politieke groeperin~en zullen dit onderling 
moeten re~olen, waarbij niet weer dezelfde groep de boventoon 
zal moeton voeren. Het zou zo algemeen moeten zijn als de alge
mene omroep, die wij ons wensen. Er mogen geen grote tegenstel
lingen bes Çaan en men zal hier niet als iüjanden tegenover el
kaar moeten staan. Gezonde concurrentie tussen alle groeperingen 
zal tot een TV kunnen leiden, waarbij iedere Nederlander zijn 
programma zal kunnen kiezen. Dit zal zeker de verkoop van TV
apparaten stimuleren en zodoende een stijging der k:ijl~gelden 
veroorzaken, vJBt het gehele omroepbestel ten goede zou komen. 
Spr. is ten aanzien van de commerciële televisie optimistisch 
gestemd. Er is een tendens in deze richting te bespeuren. Uit 
vele reacties, ook uit niet-liberale kring, is haar gebleken, 
dat men ervan doordrongen is, dat het anders en beter moet gaan 
mee de TV, want dat het zo niet langer kan. "Trouw" schreef on
langs over de overgang van een defensief naar een offensiefo 
Hierachter schuilt de groeiende kracht van een generatie, die 
een steeds groter v/Ordende groep bevat, die d.e dringende nood
zaak van een beter en gezonder radio- en televisiebestel beseft. 

De heer 1lr.Dr.C.Berkhouwer, lid van de Tweede Kamerfractie, 
mede namens zijn fractiegenoten L=evrouw Mr. J .H. Stoffels-van 
Haaften en I.:ejuffrouw Mr.J.J.Th.ten Broecke Hoekstra sprekende, 
dient eerst de heer Canté van antwoord. Op 24 April a.s. - aldus 
spro - zal het tien jaar geleden zijn, dat de Republiek der 
Zuid-Lolukken werd uitgeroepen. De toenmaligeV.V.D.-fractie 
stelde zien achter de Republiek der Zuid-Ualukken en dit stand
punt is sedertdien niet veranderd. De Zuid-I1Iolukken heqben zeer 
zeker re eh ten en de heer Canté kan ervan verzekerd zijn, dat 
de Tweede Eamerfractie voor deze rechten op de bres blijft 
staan. De vraae; is hierbij, hoe deze op internationaal ge bied 
kunnen worden verwezenlijkto 

wat de voetbalpool betreft, inderdar,d houdt het wetsontwerp_ 
tot hérziening van de Loterijwet het Nederlandse volk zeer bez1g. 
Snr. d.ankt de heer van der I"eeuw voor zijn vriendelijl~e woorden. 
~ Van meet af aan heeft de Tweede Kamerfractie zich op het 
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standpunt gesteld, dat aan de sporttotalisator zo ruim moge
lijk baan moet worden gegeven. De sport neemt een byzonder 
g::~te plaat~ in_ ~nze samenle-ying in en vervult een belang
rlJke functle blJ de recreat1e. De snort heeft echter grote 
noden. Sr moet veel geld. in geïnves tëerd '\'lorden. Hieruit; is 
het; initiatief van de K.N.V.B. tot oprichting van de voetbal
toto geboren. Bij het realiseren van de plannen zijn twee 
van onze beginselen in het gedine;, n.l. ve::..·draagzaamheid en 
eit;en verantwoordelijkheid. Wat dit laatste punt betreft, 
de gcs telde liüüe t van oen inzet ve.n f .2 .- per week en een 
leeftijdsgrens van 18 je.ar maken, dRt men niet bang behoeft 
te zijn, dat de gezinnen aan goklust ten onder zullen gaan. 
I'.laar ook: het plezj.erige element erin, dat men van de ene dag 
op de andere tot een welgesteld mens kan gerèken, moet men 
niet terzijde schuiven. Legalisatie van de thans bestaande 
toestand door de voorgestelde herziening van de Loterijwet 
verdient dus onze steun. 

Voorts zijn er de charitatieve instellinr::;en, die in de 
oprichtinc; van .de s_porttotalisator een droogler::;e;ing van hun 
bronnen van inkomsten zien. 3pr. meent echter, dat drooglec;
ging neer aan fiscale maatregelen dan aan de sporttotalisator 
te wijten zal zijn. Tec;onover deze instellingen moet zeker 
verdraagzaamheid worden betracht en het vinden van een com
promis zal van· harte worden t.oege,iuicht. Primair geldt echter 
de leuze: voor de sport door de sporto 

De he.er I!Jr.W.J.Goertsema, lid van de Tweede Kamerfractie, 
kan zich achter zijn fractiegenoot, de heer Berkhouwer, 
scharen voor wat betreft de algemene liberale opvattingen 
van een voetbaltoto zonder beperl:ing van prijzen en met een 
inzet niet lager dan f.2.- per week. De heer Berkhouwer- aldus 
spr.- heeft echter gesproken over het legaliseren van de be-
s taande toestand. l,'laar op het ogenblik bestaat er niet éên, 
maar bestaan er twee pools, n.l. de K.N.V.B.-pool en de 
Caritas-pool. Spr. acht het niet juist, nu er twee pools 
werken, in de herziene wet een monopoliepositie aan é6n 
pool, n.l. de sportpool toe te kennen. Het is niet in over
eenstemning met onze liberale beginselen om de tweede pool 
te liquideren. Naar de mening van de heer Geertsoma zou in 
het wetsontwerp een zodanige wijziging dienen te worden aan
gebracht, dat niet aan ê6n rechtspersoonlj_jkheid bezittend 
lichaam, doch aan één of meer rechtspersoonlijkheid bezit
tende lichamen een vergunning kan worden verleend. In dat 
geval zal de opl.n·engst van de toto niet uitsluitend aan de 
sport ton goede komen, maar zal ook de Carita.s-pool kunnen 
blijven voortwer;-;:en en jaarlijks een 6 à 7 ton voor liefda
dige doeleinden ter beschikking kunnen stellen. Het Neder
landse publiek zal in vrije keuze moeten kunnen bepalen aan 
wie zij de gelden ten goede wil laten komen. 

De heer I·.1r.H.l!,.van Leeuwen, lid van de Tweede Kamer
fractie, kan de afdeling Rheden mededelen, dat zojuist door 
hem vragen zijn Gesteld aan de Minister van Sconomis~~e Zaken 
over de tü tbreiding van de werkzaamheden der StaatsmlJnen. 
Spr. geeft toe dat, hoewel wij trots zijn op onze Staats
mijnen, op een geGeven moment toch de vraag opkomt, of h~t 
nog wel Staatsmijnen kunnen blijven, nu zij zich gaan bez~g
houden met een gebied, dat met steenkolen weinig of niets 
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meer te maken heeft. De kwestie blijft s·8r. 's aandacht en 
die der fractie behouden. ~ 

De heer van Leeuwen antwoordt de heer Zonderland dnt in 
de Tweede Kamer over het loon- en prijsbeleid uitvo~rig is 
gesproken zov;el bij de algemene financiële beschouwingen 
als bij de begroting van :::;conomische Zaken. 

De Voorzitter zal eerst op enkele punten ingaan , die 
door de voorafcaande sprekers nog niet zijn behandeld. 

Aan de beer K.ey ant;woordt de Voorzitter, dat Lt.-Gen. 
b.d. J.H.Couzy, lid van de Tweede Kamerfractie, het voor
ne~en heeft in zijn binnenkort te houden radiorede de ver
korting van de diensttijd en hot inschakelen van beroeos
personeel te be tro ki\:en. Spr. wil op deze radiovoordracht 
nic t voorui tlopcn on ver:;~oekt de heer Key nog even geduld 
te willen betrachten. 

Met de afdeling Velp-Roosendaal acht de Voorzitter de 
Monumenten~orc; van groot belang. De afdeline; k~l.ll ervan ver:.. 
zekerd zijn, dat wanneer een wetsontwerp op dit gebied in 
de Kamer aan de orde komt, de fractie hieraan haar volle 
aandacht zal schenken. 

Be treffende het zelfbeschikkj_ngsrecht van de inwoners 
der aan Nederland toegev10zon grensgebieden met Duitsland 
merkt de Voorzitter op, dat destijds, toen deze gebieden 
aan Nederland werdGn toet;ewezen, ook geen volksstemming 
is gehouden. liet lijkt dus weinig aannemelijk om te eisen, 
dat dez.e nu zal plaats hebben. Eet verdrag tussen Neder
land en Duitsland is reeds e;esloten. Het moet nog in de 
Kamer worden behandeld. Hierbij de eis te stellen tot het 
houden van een volksstemming acht spr. niet opportuun. 

De afdelins Hijswijk antwoordend. op haar vraag betref
fende de maximumsnelheden, meent de Voorzitter, dat het 
bepaald niet verstandig zou zijn in deze vergadering een 
definitief s tand:punt omtrent de vereis te maatregelen te be
palen. De meningen van deskundigen lopen bier sterk uiteen. 

- De beslissing ligt bij de 1ünis ter van Verkeer en Water
staat. Bij de behandeling van dit onderwerp in de Tweede 
Kamer zal er gelegenheid genoeg zijn nader op deze kwestie 
in te gaan. 

De heer Zonderland - aldus de Voorzitter - is er niet 
tevreden over, dat de portefeuilles in de sociale en finan
cieel-economische sector niet door V.V.D.-ministers worden 
beheerd. Eet is begrijpelijk, dat men op deze posten graag 
een v.v.D.-miuister zou hebben gezien. 3r is een moment in 
de kabinetsformatie geweest, dat de V.V.D. een plaats in 
de financiële sector werd toegedacht. Deze kabinetsformatie 
is achlier mislukt. Prof. de Quay gaf zijn opdracht terug en 
werd opgevolgd door Prof.Beel als informateur. Het gevolg 
hiervan was een andere verdeling der portefeuilles. Reeds 
v66r de verkiezingen had men zich van K.V.P.-zijde voor.een 
van de portefeuilles in de sociaal-economische sector ~!i
gesproken. Eet is anders gelopen dan men in katholieke . 
krinr':en graag had gezien. Niet een katholiek, maar de chr~ste
lijk~historische heer de Pous beheert d~ .port~feuille va~ 
Econor:lische Zal:en. Zulke dingen komen b~J kab~netsformat~es 
nu eenmaal voor. Belangrijk is het vertrouwen, dat men in 
het kabinet kan stellen. Niet alleen het vertrouwen in elke 
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minister afzonderlijk, doch ook het vertrouwen in het be
leid van het kabinet als geheel. Het sociaal-economisch be
leid, dat het huidige kabinet voert, is een beleid, waarin 
wij vertrouwen kunnen hebben. Spr. gelooft te mogen zeggen 
dat de lijn, die het kabinet volgt, in het algemeen in ove;
eens ter:nüng is met de door ons ui tees tippelde v1eg. De rege
ringsverklaring, v.zgarmede het kabinet-de Quay zijn werl~zaam
heden aanvinc, was voorzichtic; geformuleerd, de grondge
dachten zijn echter niet ongelijk aan de onze. ~r ·is duide
lijk een geleidelijke accentverschuiving te bespeuren, een 
ombuit;en van de lijn. De veranderingen kunnen zich niet in
eens voltrekken, dit moet geleidelijk verlopen. ~en 12 jaar 
lang gevoerd socialistisch-dirigistisch beleid kan niet ou 
slag ongedaan worden gemaakt. Hierbij komen tal van nrobl~men 
aan de orde en één van die problemen is de kwestie vän de 
loonvorming. 

In ons Verkiezingsmanifest stelden wij, dat wij streven 
naar geleidelijke terut;keer naar een vri,jerc loonvorm.ing. 
De heer Zonderland nu vj.ndt het t~;:;e;enwoordice loonbeleid 
nog even onvr:,i.j als in het verleden. In het oude systeem 
werd door de overheid vooreeschreven hoe de lonen zich 
moesten bewegen. In de vrijere loonvormng wordt het zwaarte
punt meer naar het bedrijfsleven verlegd. De regering heeft 
hiermede een stuk verantwoordelijkheid on zelfsi:;andir.;heid 
aan de 1Nerkgevers overcedragen. Het e;rote gevaar, dat hierin 
schufult, ~s de inflatie. Hier is waakzaamheid geboden. Het 
productiviteitssystoem leidt tot hocere beloning voor de 
werknemers, echter ten koste van de consument. Aan dit systeem 
kleven f,;rote bezwaren. Getracht zal moeten worden een systeem 
te vinden, waarbij de productiviteitevermeerdering niet tot 
excessen in de loonvorming leidt. De rechtvaardigheid eist, 
dat in een beetrijf bij vergroting der productiviteit, allen 
die hierbij betrokken zijn overeenkomstig hun prestatie 
worden beloond. Het systeem, dat gebaseerd is op de werking 
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan leiden tot ge
volgen, die sociaal en economisch onaanvaardbaar zijn. Er 
zullen jaren mee gemoeid zijn om het beste systeem te vinden. 

De heer van Riel - zo zegt de Voorzitter - heeft de ver
houding tussen de Eerste en de Tweede Kamerfractie op voor
tref'felijl~e wijze belicht. De Eerste KaLterfractie staat an
ders tegenover de problemen dan de Tv1eede Kamerfractie. Deze 
laatste staat er dichter bij. Een verschil in opvatting bij 
de behandeling der verschillende problemen is echter geen . 
bezwaar. 3lke fractie leidt een zelfstandig bestaan en heeft 
haar eigen verantwoordelijlchej.d. Dit betekent niet, dat er 
principiële verschillen tussen de beide fracties bestaan. 
Het onderscheid liet zuiver in een verschillende wijze van 
benadering der voorkomende onderwerpen. 

Ons standpunt in het recente bouwconflict gaat de 
Voorzitter verder - is voor een belangrijk deel e;ebaseerd 
geweest op he tr:;een in ons Verkiezingsmanifest is neergelegd. 
De bedoeling van gedifferentieerde loonsverhogingen is, dat 
deze niet zullen leiden tot verhocing der prijzen. Uit dien 
hoofde past een doorberekening van de cestegen kosten niet 
in het beleid der recering. ken kan de vraag stellen, of de 
regering over voldoende bevoegdheden beschikt om haar in
grijpen te wettigen. De beslissing hierover ligt bij de 
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rechter en bij deze beslissing zal de regering zich neer 
moeten leggen. Zou daarbij blijken, dat de bestaande wet
geving niet voldoende is, dan zal de regering moeten over
wegen, of hierin niet een wijziging moet worden aangebracht. 

In antwoord op de vraar, van de heer van der LeeuV! naar 
de juistheid van de toepassing in dit conflict van de Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet deelt de Voorzitter medè, dat van 
de zijde van de Kamer het bindend opleggen van loonref;elingen 
werd geopperd. Spr. achtte dit niet juist; in bet huidige 
beleid moeten werkgevers en werknemers geznr:Jonlijk tot een 
vrijere loonvorr.rüng geraken en daarbij is eon bindende loon
regeljJng niet op haar p;Laats. De Kamer heeft zich met deze 
opvatting kunnen verenigen. Of het juist is, dat de ree;ering 
de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet heeft gehanteerd, zal 
ook door de rechter moeten worden beoordeeld. Ook dan zal 
de regering zich bij deze beslissing moeten neerleggen. 

Wat de behandeline; van de voetbaltoto betreft, het valt 
te verwachten; dat het vJe tsontwerp geamendeerd znl worden, 
teneinde de beperking van f.25.000.- te doen verdwijnen en 
tot een ongelimiteerde hoofdprijs lïc komen. De Voorzitter 
hoopt, dat de regering de beslissing aan de Kamer zal laten 
en dat geen der ministers aan deze beslissing politieke 
consequenties zal verbinden. Dit valt niet van onze liberale 
ministers te verwachten, maar wanneer een van de protestants
christelijke ministers hiertoe zou overbaan, dan zou di~ 
het einde van het kabinet kunnen betekeneno Spro heeft in 
Partij-bijeenkomsten gezegd, dat een dergelijke gang van 
zaken in hoge mate te betreuren zou zijn. De samenwerking 
in bet kabinet is gebaseerd op het sociaal-economisch en 
fin~ncieel beleid. Het zou zeer ~e betreuren zijn, als een 
zaak, die zozeer aan de buitenkant van dit beleid ligt, tot 
zo vergaande consequenties aanleiding zou geven. De beste 
oplossing, ook uit algemeen democratisch oogpunt, zou dus 
zijn, dat het kabinet zich bij bet besluit der Kamer zou 
neerleggen. ~r kunnen zich omstandigheden voordoen, dat een 
kabinet het onaanvaard.baal' moet laten horen. Spr. hoopt, 
dat het ten aanzien van de voetbaltoto niet zo ver zal komen. 

In Purmerend - vervolgt de Voorzitter - werd gevraagd 
naar de houding der J:·ractie, wanneer een amendement ertoe 
zou leiden, dat de portefeuille-kwestie zou worden gesteld. 
Ik heb toen gezegd, dat hierover nu nog niets is te zeggen. 
r,:en zal dan eerst moeten weten, hoe de zaken staan, om welk 
amendement het gaat, hoe de stemmen liggen. Dit is een ge
woon en duidelijk standpunt. lilen kan hierop niet vooruit
lopen, evenmin als men b.vo reeds nu de regering naar haar 
standpunt ten aanzien van de Afrikaanse bvestie kan vragen, 
welke pas in het Bos. najaar in de Kamer aan de orde komt. 
Ook de fractie is van oordeel, dat de beslissing bij de 
Kamer moet liggen. I.Ien zal moe ten trachten de oplossing te 
bereiken, d.ie het meest juist wordt geacht. 

Hiermede besluit de Voorzitter de bespreking van het be
leid der Kamerfracties en gaat over tot zijn Slotwoord 
plint 18 van de Ar;(mda. 

De Voorzitter gelooft, dat men bet er over eens kan zijn, 
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dat clit een voortreffelijke vergadering is geweest. Hij 
bren~;t een hartolijk woord van dank aan de afdeling Hilversurrt 
voor haar castvrije ontvan~st en voor do door haar en de 
Centrale Haarlem bij deze verGadering vcrleende medewerking. 

Het is de eerste vergauering - gaat de Voorzitter verder 
nadat de V.V.Do regeringspartij is c;eworden. Ik heb zeer 
goed geweten, toen drie liberalo ministers in het ·kabinet 
werden opgenonen, dat wij voor allerlei problemen zouden 
worden gesteld. :7ij moes ten ons OJ.:schakelen, hetgeen cri tiek 
met zich bron~t. Voor één ding ben ik echter nooit bang ge
weest, n.l. dat wij er onze eenheid door zouden verliezen. 
Ik ben ervan overtuit;d, dat wij elkaar in de ruin 12 jaar, 
dat de V.V.D., bestaat, goed hebben leren kennen. ·.7ij zijn 
door allerlei moeilijkheden hoengecaan. Er zijn in deze twaalf 
jaar bewogen vergaderingen geweest, maar wij hebben de eenheid 
in onze Partij met elkander weten te be17aron. De Partij is 
gegroeid en ondanks d8 vele moeilijkheden ging zij in zetel
aantal vooruit. Zij is ~e eniEe partij geweest, die in 1956 
we ers tand heeft J:unnen bieden aan do zuirokracht van de Parti.j 
van de Arbeid. Zij stond als een rots in de branding. Toen 
kwam in 1958 de e;rote vooruitgang. Daaruit ko::nen echter grote 
verplichtingen voort en zware veranti'Joordelijkhoid voor ons 
om te dragen. Spr. weet, dab de Parl;ij dit beseft en ook 
bereid is deze op zich te nemen. l!~r is wel eens verschil 
van inzicht, maar dat is vanzelfsprekend. Het is juist de 
kracht-van onze liberale partij, dat wij over allerlei zaken 
vrij kunnen spreken, dat er geen dwang wordt ope;clegd. Vlij 
kunnen tot de conclusie kor:1en, dat wij zo kunnen voortgaan 
op de weg, die wij sedert 1<)'~8 hebben bev.'andeld. 

Een ieder gaat nu weer terug - zo besluit de Voorzitter 
naar zijn eigen Centrale en eigen afdeling. Hij spreekt de 
hoop uit, dat men dan iets zal meenemen van de geest, die 
in deze vergadering heeft geheerst, zodat men het nieuwe 
jaar vol vertrouwen tegemoet zal gaan. Hier staat de V.V.D. 
en hier blijft zij staan, als een rots ~n de branding! 

Nadat de vergadering de Voorzitter met een overweldigend 
applaus~ dat zij hem staande brengt, voor zijn woorden heeft 
bedankt, verklaart de Voorzitter om 4 uur n.m. de vergadering 
voor gesloten. 
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