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NOroLEN VAN !YB AWE:.IENE T.:.mGA.JE!:Di'G V2Ui D.S VOLKSPARTIJ 
VOOU v:rtiJIIEl.lJ Z~i D.S:.·:oCRATIE, Gill.IOUDEll OP VE.IJDf•G 17 EN 
ZAT_JRDAG 18 ~\.A:;T "1961, IN liET HIJUUO'l'BL ~ ROTTERDJI.l.te 
• r -~- ••• • ••• • •• --. •• ~-..~·•• • • • • .....--.-----·---·--·-·-----

De Voorzitter, ~or.ur. P.J. Oud, opent vrijdagavond 
17 maart 1961, oe-. 8.05 uur de vergo.derinB mat een openinos
rede, welke als bijlage I bij de notulen ia gevoegd • 

. Nadat de vergadering de Voorzittèr met eon enthousiast 
appluua voor zijn rede heeft bedankt, verzoekt de Voorzitter 
de aanwezigen zich vo.n hun zotels te verheffen. 

Ilt wil, - aldus de Voorzitter - voordat met 4e.. eigen
lijke werkzaamheden van deze avond wordt beeonnen, een kort 
woord van her!.l,enking ,·;ijden aan een van . onze meest. vooraap.
stat..mde partijrenoten, die ik ook reeds in mijn openinr;o
rede mot n&ne heb genoemd, onze vriend Louwea. Wij ullen 
weten \~'at \Vij in Lou.v;ea verloren hebben. Hij v:o.s. in de r-;erste 
Kaner voor ons in de eerste plaots lanûbouwopecio.liot en wij 
kennen allen de uitgesproken eedc.chten, die hij op het ntuk 
van de lc.ndbouw had. lom.-os k"::am. a.ltiju weer op voor con 
krachtige, zelfatcnüige boerenstand. Hij bezag de znken . 
zeker niet uit eon materieel oogpunt, voor hem st~nd altijd 
het gecstelijlte op de voorgrond. Als hij apr:1k over- de so
ciale behoefte van .de boerenstand, dnn stond voor hom op de 
voorgrond de bijdra{Je, die de boerenetend heeft geleverd en 
in de toekomot nog moet leveren voor onze volkslo-a.ohte 

Louv;ea wo.s een liberaal ook i11 de volle zin,- een libe
ro.al ,krachtens zijn geeateaovertuigin.~. Ik herinner rr.ij, 
hoe onzeveer 25 jaar geleden, toen Louwes en ik nog niet 
tot dezelfde politieke partij behoorden, \':ij met een socia
list uls dorde - de ter,enwoordiGe Prof. Danning, destijds 
lid van de s.J.A.?.- ons gezUI':lenlijk hebbon bezonnen op de 
sooianl-oconomische politiek als geestolijke waarde voor. 
ons volk. \iij kunnen van verach1llenda richtin~en zijn en 
vo.n verochillend politiek in..";icht, J:l.Uar toch· staan voor· 
onze overtuiging en zedelijk volkomen een politiek. in libe
rale zin beoefenen. Louwes ia hiervan een vun onze ~~ote 
voorstanders geweest. Daero~ zuilen wij hem in de v.v.n •. 
met grote dankbaarheid herdenken. 

Do Voorzitter verzoekt de aanwezigen ter nagedachtenis 
enkele ogenblikken stilte in acht te nemen. 

Vervolgens stelt do Voorzittor voor hot volgen.1e tele
gran aan H.!.l. de Koningin te verzendena 
"De Volkspartij voor Vrijheid en .Oemocratie in 3o.arlijkse 
"alecucne vercadering bijeen op 17 en 18 maart 1961 in het 
"Rijnhotel te r(otterdar:: betuigt haar aanhankelijkheid aan 
11U\ïe L:ajeateit en naar Huis. 

Oud - voorzitter 
, , Dettaeijer - alg. secretaris." 

De vergeder111g kan zich hiermede geheel verenigen. 
Hierna. g:!ut de Voorzitter over tot bef3l'oeting ven "de 

gaaten in deze verr;aderine. :Uij apreekt er zijn leedv;ezen 
over uit, dat onze Belr,ische geeatve.r~anten ditr~lal niet 
aanv;ezig zijn • .:Jit Vindt zijn oorzank in hot feit, dat O!.' 
zondag 26 oaart a.G. in Belgit! al:~emene verkiezingen zullen 
plaatshebbene hierdo~r zljn de P~lgiache liberalen thans 
te zeer aan het eigen land gebonden. Je Voorzittor spreekt 
de \;en;; uit, dat deze verkiezinr.en voor de liberalen in 
Belr;it! een even groot succes zullen betekenen, als zij dat 
twee jaur geleden in Uedetland voor de v.v.D. zijn geweest. 



De Voorzitter heet dè ministers Dra. B.A. Korthalst 
Mr. E.l!. ~oxopeua, Ir. S.H. Visser en de stantesecreta
rissen Dr., H.U. van I!outen en Dra. E.G. Stijkel hartelijk 
welkom. Hij ia zeer verheugd do bewindslieden te .mo~en ba
groeten en is hen zeer erkentelijk, dat zij ondanks hun 
drukke vrorkzaarr~eden de selegenheid hebben gevonden deze 
vergadering te bezoeken. 

. . 

Vervolgene richt de Voorzitter ee_n woord vnn welkom 
tot een vertegenwoordiging van de J.o.v.n., bestaande uit 
de heren ~.T. Hoven, algemeen voorzitter, u.:i.J. Dtl':Jheldam, 
algemeen; aecretru:is en H. Eofnu:m, lid van het lioo.fûbestuur • 
Hij is verheugà, dat een officiUle afvaardit~ing van jong 
liberaal Hederlo.nd, een afzonderlij1::e organisatie, los van 
de v.v.D., in de verr,adering aanwezig is" · 

De heer E.T. Hoven, algemeen voorzitter van de J.o.v.n., 
stelt er prijs op een kort woord tot de vergadering te mogen 
richten. Uot verheugt hem uit de geheel gevulde zaal te mo
gen <.'.fleiden, c.lat hot met de V. V.:.>. nog eteode goed gaat. In 
het gehele lr;~nd zijn de tijden gunstiger geworden en levert 
het verbreiden en realiseren von de ·liberale gedachte ste1~ds 
groter cmoctts op. Spr. neent,· tiat een aantol liberale .:figu
ren hierin een groot aandeel heeft gehad en dat met name de 
grote verdiensten van de Voorzitter hier veel toe hebben bi~
gedragen. Dit ia voor de J .o.v .:J. reden ge\ïeest om de Voor
zitter· het ere-voorzi tteraohap van haar organisatie a.o.n te · 
bieden. 

Spr. vrijst vervolgens op het verachille_nd kar_e.l:ter van 
de V .V .1). en de J .Oe. V • .J. De J .o.v .D. is een volkoi!lon zelf
standige, los van de Partij staande organisatie. Zij onder
houdt wel contoeten met de Partij en haar organen, en deze 
conteeten zijn, behoudons wel eens voorkomende kleine wrij~ 
vingen, zeer goed te noemen, omdat zowel de v.v.n. nls de 
J .o.v .D. als dool voor ocen staat door hechte ea.menw.erking 
de creop op de politieke ontwikkeling in ons land en daar- , 
buiten te verstevigen. 

Nadat de Voorzitter de heer Hoven voor zijn vriendelijke 
woorden heeft bedankt, verzoekt hij ·de niet-partijleden, dus 
ook de vertegenwoordigera van de niet-liberale pers, de ver
gadering te-verlaten. Hij dankt de heren van de pers voor 
hun belung:;telling en spreekt de hoop uit, hen de v~lgende 
morgen bi~ het openbaar gedeelte weer te,no~en begroeten. 

Aan do orde is nunt van de A endaa Verslag van de 
Oommissie voor de No u on ven ae , :;,.ar · .a:se Algemene Verga
dering va.n 8 en 9 april 1960 te Hil versUEl., 

l1ejuf'trouw Joh.H. Springer {Ha&rlem} spreekt natl81'1B de 
notulenootmissie waardering uit voor de sw.enstelling der 
notulen en deelt mede, dat de commissie deze heeft nagezien 
en accoord bevonden. 

De Voorzitter dankt- de notulenoommissie voor de ver
richte werkzanmheden en de samenstelster voor de getrouwe 
·weergave en stelt de vergadering voor do notulen goed te 
keuren. De vergadering kan hier geheel mee instemmen. 

Punt 4 van de APenda ·vermeldt& Benoeming van de Notu-
1enooumiusie voor de vergadering van 17 en 18 maart 1961. · 
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De Voorzitter stelt voor in deze commissie te benoemen& 

L.M. Brooshoon - Dirksland 
.Dr.rJ.C.Geerling - Rotterdam 
mej.A.C.Iloogendi;)k - Franel!.:er 

met welk voorstel de vergadering ga~rne instemt. 
ovcrgegae.n wordt tot nunt 5 van do Ag-enda,· Jaarverslag 

van de ~eoretaris (bijlage îî). · 
ri~J: het· jaQrverslag tevoren aan alle bslanghebbendertie 

toegezonden, wordt vnn voorlezing afgezien. · 
De Voorzitter danlet de algemeen secretaris voor het uit• 

gebrechte jaarverslag, dat een goed overzicht biedt van de eo
tiviteiten vun de Partij in het t~fgeJ.open je.ur. Uij maakt gaarne 
van deze r;olegenheid gebruik een woord v:;n dank en waardel-ing 
te richten tot de ul&emcen secretaris, mejuffrouw Van Bveruingen. 
de heer Vtm Vlasrdingcn en de overige medei:.erksters en medev;er• 
kers op het algemeen secretariaat der l'a,rtij voor de vele in het 
afgelopen jaar verrichte werkzaamheden. · 

Pu!l.t 6 V[!D de A~enda komt aa.n de ordea Rekening en verant
woording en Jaarvers o.g vun de penningmeester. 

De penningmeester der Partij, de h~er S.J. van den Eerr~, 
leest hot,jaarverslag voor, dat als bijlage III bij de notulen, 
is gevoegd. 

De Voorzitter dankt de penninoneeeter voor het uitgcbrneh
te verslag. Hij hoopt, dat de heer Van den Bergh de vergadering 
geen al te gl'ote schrik beeft bezorcd met de hierin aangekon
digde contributieverhoging. i~n heeft echter de tijd om er ziCh 
op voor te bereiden. llij betuict namens de vergadering dank aan 
de penningmeestor voor de wijze. wanrop hij in het a-fgelopen 
jaar de financi~n vaa de Partij heeft beheerd. 

Vervolgens stelt de Voorzitter punt 7 VAn de· Aecnda aan de 
ordea Verslag van de Conmissie van Voorlioh~ing over de Rekening 
en Vorémtwoording van de penningmeester over het jaar 1960. 

N~ens de Commissie leest de secretaresse; mejuffrouw tr. 
M.!J.F. van .t'Verdingen, het verslag voor; dat als bijlage IV aan 
de notulen is toegevoegd. 

Uit de vergadering ko~en geen opmerkingen ~ar vorea. De 
Voorzitter d~tnlct de Co;u::tissie voor de verrichte werkzaru:lheden, 
en verleent namens de verrondering d~eharge aan de penningmeester 
der Partij, tevens penningmeester van de Stichting WVrijheid en 
Democratie 1t voor het door hem gevoerde beleid • 

OVergegaan wordt tot punt 0 ven d~ .~,~endnt Denoeming van 
een coor:U.ssie vun drie leden. ter vooriicnîng van de Algemene 
Vergadering bij de behandeline; van do Re:cening en VerantVIoor
ding van de ?ennin.:_;meeeter ove1' l:et jaar 1961. 

Voorgesteld wordt in deze oommissie te benoecen als leden 
de hereua 

Ir.J.r. ~ook -Zeist 
o.M. :nc.ge - Delft 
Ir.J,O.Kuaru Sijposte~- Kroru,~nie 

en als plaatsvervenbende leaen de hcrena 
J.J. de ~onc~ - Hengelo(O) 
J.L. Smid ~ Gronineen 
Dr.o.~. Karsten- Rotterdam 

De vergadering kan zich met dit voorstel verenigen. 

.· 



In behandeling wordt genomen ttunt t VEll'l de Asendat 
Bespre.king V"d.n het beleid van hetootd eatuur. 

De heer J.- Boogerd (Arnhem) deelt mede, dat door de 
afdeling Arnhem op 27 februari 1961 op verzoek van de 
plaatoeli3ke Qiddenstandaco~ssie een achrijven werd ge
richt tot het Hoofdbestuur. De bedoeling van dnt schrijven 
wa8 om tot een eventuele reorganisatiet~ komen van de werk
methode bij de landelijke lti.dàenatandaoommiasie, alsmede bi~ 
de benoeming van de leden ~an deze comrdssie. Ter nadere 
toelichtins deelt de heer Eoogerd mede, dat in oktober 1960 
een ori6nterend onderhoud plaats vond tussen het bestuur 
van de I.e.ndc:lijke ï:.~iddenstandaoo!lll.lisaie en de middenstands
colJiilissie Arnhem, waarbij geconstateerd wer~, du.t ook.van 
de zijde dor L.:l.O. bet voornemen bestond nieu~e idee~n aan 
hot HoofdbeotWtr voor te leggen. Het ia apr. bekend, dat de 
plo.atcolijke middenstandaoor::uniasiea over h3t alp,ooeen een 
zeer k~~jnend bestaan leiden, terwijl het cantal van deze 
oo~~isaies bovendien zeer beperkt is. In -~rking nemende 
echter de belangrijkheid ven de groèp middensten<loro, die 
deel u.i tmaken van de V. V.D., geeft dit apr. de vaste over
tuiging,.dct bij een actief gevoerd intern beleid de propa
gandistische waarde ook bui"ten de partij van enorme beteke
nis zal zijn. De v.v.~. zal door een versterkte interne or
ganisatie op niddenatanàsgebied beter door de gêhele Ueder
landse middenstand gekend kunnen worden. De afdeline Arnhem 
e.n de do.o.r besta~mde ciddf)nsto.ndsoo::tt~.iaaie zullen gaarne 
dacd<,erltelijlt steun verlenen om van vele l:liddenstanders mede
etanders ven de v.v.:::>. te oo.ken. Spr. hoopt, dat het lioofd
bostuur spoedig de voorgestelde wijzigingen ten uitvoer zal 
brengen. 

Ir. P. V~ Geeateranua (Bilthoven) deelt mede dat een 
viertal punten in de onlangs gehouden ledenvergadering van 
de afdeling !lo Bilt/Bilthoven ter sprake zijn gekoncn, ·waal'
voor hi~ thans gaarne dè aandacht van het Hootdboe~ur wil 
vragen. 
le) Het Jaarboekje; voor het doen verschijnen hiervan ver

dient bet Hoofdbestuur alle lof. Enkele nanr voren ge
komen wensen zal mn gaarne ter kennis bren·gen van dege
nen, die met de samenstelling zijn belast. Spr. hoopt, 
dat het boekje inderdaad een Jaarboek3e zal z13n en elk 
~aar weer opnieuw zal verschijnen. 

2e) 

'e) 

De radio-uitzendingJ valt niet te overwegen de muziek• 
die aan het begin en einde. van de uitzendingen vri3 veel 
tijd in beslag neemt, in te perken en deze vrijkoQende 
tijd te benutten om de vergaderin6en en sprekers in de 
eerstkomende periode aan te kondigen? Spr. meent, dat 
dit de belangstelling voor die vorBBderingen alleen maar 
ten goede kan ko:t:len, terwijl deze soort atlnkondigingen 
toch ook propagandistische waarde hebben. 
Een commissie voor de industrie. Dinnen de partij be
staan verschillende oor.IIliesi~ o.a. voor werknemarsbe-
langen, voor het onderwijs, op agrarisch gebied, voor
de middenstand. Er bestaat echter geen co~31ssie met be
trekking tot de problooen der industrie, waarmede spr. 
meer speciaal beioelt de probleoèn der kleinere midden
bedrijven en de kleine bedrijven. Na de oorlog is' de 



industrialisatie kracl:itig ter hand genomen, hetgeen de 
structuur in ons land verandert. In .liederland kent men 
een zeer klein pantal grote concerns en een Vl'ij be-perkt 
aantal grote en middelgrote bedrijven. Daarnaast beetc.ut 
echter een zeer groot aantal kleine middenbedrijven en 
kleine bedrijven. Ieder voor zich zijn deze niet bijzon
der spectaculair, m&nr door hun zeer ~root aantal hebben 

, zij tezamen .meer Tlerkneaers in diènst dan de grote be
drijven. Op het gebied van de loonpolitiek, prijzen, fis• 
cale kweoties e.d. wijken de belangen vnn de kleinere 
ondernemingen, die vaak toeleveringsbedrijven en.levere.n
ciers van outillage, grondstoffen enz. van de grote be
drijven zijn, geheel ut van die vun de grote ondernemin(!en .. 
Ala eerste stap om tot een goed inzicht in deze proble~en 
te kooon, zou het ~?allicht aanbeveling verdienen, indien 
een door het Hoofdbestuur in te stellen commis~ie deze 
materie eens in studie nan1. Spr. zou het op prijs stellen, 
indien het Hoofdbestuur de instelling vun een dergelijke 
coomiasie zou willen overwegen .. 

4e) De Liberale Internationale. De heer 11aas a.e·esteranua merkt 
op, dat de heer Dettmeijer in het num.t:!.el' v-.. m "Vrijheid en 
Democratie" van ll ~art j.l. heeft geschreve4, dat van 
vele kanten beduchtheid bestaat tegen deze or~anisatie. 
Spr. aeent gehoord ta hebben, dat het Hoofdbeètuur, al
vorens tot aansluiting te besluiten, in· dezen de Partij
raad zou horen. la dit gebeurd en zo neen, waarom niet? 
In het nut:1m.er van 17 september 1960 maakt de heer 
Da~tmeijer in :::ijn verslag van het congres van de Liberale 
Internationale te Berlijn gewac,Q van de vrij scherpe uitin
gen van Dr. E. !.!ende, die blijtbunr nof, steeds voorzitter 
is van de JJui tse Freie Demokratische Partei. Deze heer 
!!ende heeft hier te lande een zeer slechte reputatie. De 
destijds uit Breda ontsnapte oorlogsmisdadigers heeft deze 
heer gemeend te moeten helpen, door hen in het parlenonta
gebouw te Bonn te ontvnn~en en zich tegen hun uitlevering 
te· verklaren. Uoe groot is zijn invloed 1il do :C.iberale In• 
ternationale? . 
Verdere Vl'agen, die ten aanzien van deze organisatie bij 
de afdeling De Bilt-Bilthoven rijzen zijna 
1. welke partijen zijn lid; 
2 .. welke organen·kent dit lichaam (bestuur, raad, algemene 

vergadering) 1 
'· is er een handvest, een reglement; · 
4. op welke wijze en in welke stemverhouding oefenen de 

deelnemende portijen hun stemrecht uit; . 
5. 09 ~~lke basis wordt het beetuur vastgesteldJ 
6. boe lig~;en ·de verhoudineen met betrekking tot ui tapralten 

van de Liberale Internationale; kunnen de deelnemende 
partijen punten, waar zij het niet mee eens :ijn, tegen
houden; 

?. hoe zijn de tinanoiln geregeld en hoeveel draagt de 
V.V.J. bij; op welke. basis wo~en de kosten tuesen de 
partijen verdeeld? 

De heer G.O. Jonker (' .-Gra'Venhage) e.cht.het verheugend, 
dat de v.v.J. in toenemende mate in de publieke belangstelling 
is gekomen door het naar voren treden van !.: inteters, Kamer
fracties, Staten- en Cemcenteraodaleden, die, zoals de penning• 
meester dit op :~et liberaal Geeprekcentrum te Lochem e~elde, de 
beste public relations o!fic,rs voor onze partij zijn. De at
deling •e-Cravenhage ep~nt zich in, zoals ongetwijfeld alle 
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andere afdelingen, dit gunstig getij te benutten, om tot 
uitbreiding van haar ledental te komen en gewekte belang
stelling zo mogelijk om te zetten in nieuwe lidmaatschappen. 
Spr. acht het in dit verband bijzonder jammer, dat de plaat
selijke medewerkera zich onvoldoende gesteund voelen door Qe
zielend voorlichtinê~smateriaal. !.Iet verlangen wordt de nieuwe 
bewerking van "Opgaande I.ijnen" tegemoetgeziena het enige dat 
thans ten dienste staat is hetbeginselprogram van 1948. 

Spr., beseft zeer goed de bezwaren,- die verboncl~n zijn 
aun publicaties, bestemd voor algemene verapreidin~. Toch wil 
hij ni~t nulaten te \njzcn op de grote behoefte can propaganda
materiual in D.;'lntrel~kelijke vorm, zoals b.v. ove~drukken van 
radiopraatjes, van Kamerredevoeringen, eventueel aongcvuld eet. 
sucgestief oonrnentaar, ter algenene verop:reiüing onder sympa
thieerenden en belangstellenden. De voorl~c::ting aan onze eigen 
medewerkers, die hun een verdieping ven eigen inzichten moet 
veratreklten, kan toch niet op beZMlrer. etuiten. Tijdens de in 
novetlber gehouden oriönteringscu.rsua hebben de deelnemers we.ar-· 
devolle voorlichtinL~ ontvrmgen van do V. V • .D.-inleideras er zou 
echtor een veel groter effect kt.tnnen worden bereil:t, als deze .. 
voorlichtin~ ook ten goede zou kunnen ko~en aan de velen, die 
zich inzetten voor de groei van de libe1•ule gedachte. 

Op aandrang van vele leden van de afdeling •s-Gro.venhage 
verzoekt de heer Jonker het Hoofdbestuur in o.verwcging te wil
len nooen, mede in verb~:md tlet de a..a. verkiezingen, tijdig 
wat moer voorlichtingamateriaal te verstrekken. 

De heer G.A.A. Sobolte (Amsterdam) zou gaarne het beleid 
van cle redactie van "Vrijheid en Jet:locrt1.tie" tot een vaàt punt · 
van de agenda zien cemankt. Zou het Hoofdbestuur dit in over-
weging willen nemen? . 

De heer· Drs. A.A;o. Reedijk (Rijswijk} is geschrokken van· 
het financieel verslag van de penningmeester. De penningmeester 
heeft t\we oplossingen voorgesteld om verbetering in àe finun
ci~n te brengen, namelijk hetzij verhoging v~m de contributie,. 
hetzij beperking van de werkzaamheden. Dit laatste 1s niet no- ·· 
gelijk, dus zal een·verhoging va~ de contributie in overweging 
moeten worden genomen. 

Spr. acht Rotterdam een bij uitstek geschikte plaats om 
.te bespreken hoe de financittle situatie in de·v.v.il. Y~n ~orden 
Vi:1rbeterd, omdat j aist in Rotterdam door de e.ldao.r toegepaote 
met11oue het ledental belangrijk kon worden opgevoerd. Deze n~e
thode bestond in het zenden van een brief aan bepaalde personen, 
Wier na~en men had opgekregen en van wie werd verondersteld, 
dat zi:j .in de V .v.D. getntereaseerd zouden zijn. :Je bereikte 

, resultaten v:nren zeer goed te noemen en. naar apr. bekend is, 
heeft men deze werkv;ijze ook in 's-Gravenhage toegepast en ook 
daar b~vredigende resultaten geboekt. 

De heer P.eedijk aeent goed te doen de·ocndacht der veren
dering · \iP deze wijze vo.n ledenwerving te vestigen. Hij hoopt • 
dat de atgevaanligden van endere uf'delineen zich ou inlichtingen 
hierover tot de a.f'deling-P..otterda~ zullen v·enden, teneinde op 
de~e wijze tebereiken, dat door verhoging van het ledental de 
zorgen vuri de 9enningmeeater zullen worden vcrlicht en missohte~ 
niet tot contributieverhoging behoeft te worden overgegaan. 

De hoor }Jr. II~V. Bloem ( •o-Gravenhage) heeft in een nl.se
meno ledenvergadering ve.n een der afdelin{~en horen opmerken, 
dat de leden zich geen· illusies nocten maken, dat zij ook P~ 
enige invloed zouden kunnen uitoefenen-op het beleid van het 
Hoofdbestuur. Ook heeft ~ij een voor~~notaand lid van dezelfde 



atdeling horen beweren, dat 4e atdelingsvergaderingen doo~ 
de leden alleen maar gebruikt worden om atoom at te blazen. 
Spr. ie lid van de afdeling •s-Gravenllag.e. Hij heeft het 
idee, dat de taak van de beatuursleden uitsluitend wordt ge• 
zien in het werven van leden. en dat ook deze op het beleid 
van hot Hoofdbestuur e:een enkele invloed hebben. De heer Bloem. 
heeft ao.n de red;:;otie van "Vrijheid en Democratie" oen brief 
ter publicatie in het partijorg~ç:.n .doen toekomen. De brief· is 
echter niot opgenoe1en. Spr. is overtuigd, dat hij niet de enige 
is, die dit overkomt. Rij vraagt zich a.:f', o.t het niet van het 
crootote belang ia, do.t in een partijblad een ruimte.van ten 
minste een halve kolom ter beschi~king wordt gesteld vnn de 
leden, opdut zij zich hierin kunnen uiten. Ongetr.i3feld zullen 
er inzendingen vun weinie belong voorkomen, doch ook veel wat 
de r.1oei te v;.;n het publieGren waard blijkt. De .t'li teen van het 
.Binnenhof, de G·d3prekken net belangrijke .persoonlijkheden, en 
nog veroohillende a.n.dere rubrieken worde11 ook do::>r d.e hoer 
13locm zeer wüurdcvol cencht • .Daz.rnaaet hoopt hij, do.t in de 
toekolJJ::lt tlcer gelegenheid unn de leden zal worden geboûen om 
datgene ~~t onder hen leeft in het partijblad ltenbaar te Daken. 

De hoer Tolsma (lunteren) we·kt de e.o.m~zigen op ala zeLf
standig denkende meneen te handelen, zowel in de a!'delingen als 
in de eigen o~agev1ne, en niet alles over te laten aun het Hoo.:t:d
bestuur en de vooraanstaende peruonen in de partij. Urmneer de 
leden elk voor zioh grotere activiteit ontwiki;:elen en proP.agllnda 
maken in ·de eigen onecvin.'• zal dit het ledentul ten goede koelen 
en zal de pennincueester rilinder zorc;en hebben. 

Hot heeft de heer J. van ::.:ourik ( •s-Gravenhage) buitenr.;e
'voon goed gedaan, da.t de Voorzitter in zijn openingsrede zo'n 
klemmend betoog heeft ~ehouden voor het openbaar onderwijs. Dit 
te meer, omdnt de positie van het openbaar onderwijs nooit zo· 
zeer is bedreigd alo in deze tijd. 

Spr. zou het Hoofdbestuur willen vragen de rnogelijl:heid te 
overwegen om nog dit jaar een onderwijscongres te houden, waarin 
dan duidelijk tot uitdrukking zou moeten komen hoe de V. V ~D. .. 
staut tegenover de openbare school. - · 

De Voorzitter antwoordt de heer Dooger4 dat het Hoofdbe
stuur gemeend hoe:f't.het beet te handelen door de brief v.a.n de 
afdeling Arnhem ~an de Landelijke Uiddenstandaoomnissie zelve 
voor te.leg~n. Van de voorzitter van deze co~~ssio, de heer 
J.M.P.A. van Dijk, werd bericht ontvangen, dat het voorstel bi3 
de couuissie in studie is en dat het resultn~t der besprekingen 
te zijner tij~ ean het Hoofdbestuur zal worden medegedeeld. 

t7at de vier door de heer Haas Oeeateranus naar voren ge• . 
brachte punten betreft, voor de het noo!dbeatuur gebrc.chte lof 
voor het doen verschijnen ven het Jo~~boekje is de Voor~itter 
zeer erkentelijk. ?ersoonlijk is hij het er·öeheel mee eens, dat 
het Jaarboekje een buitengenoon nuttige 1nstelline is. 

::Jo "tune" voor en na onzp · radio-uitzendint:t:en wordt door 
eo~gen niet, door vele anderen juist uel gewaerdeerd. Spr. 
gelooft niet, dat het goed ~ou zijn deze muziek te laten verval
len en te vervaneen door partij-mededelingen. 

liet voors"tel tot het instellen va.n een coJl'lll1isoio voor de 
induotrie zal door het Hoofdbestuur nader worden overwogen. 

0.9 de opmerkingen van de heer f1aaa Geeoteranua met bet~ek• 
king tot de Liberale Internationale zal door de heer :i)Gt :oeij; . .r 
worden geantwoord. De .Voorzitter kan wel mededelen, dut.ootrent 
het toetroden ven de Partij tot deze organisatie de Partijraad 



rdet is gehoord. In 1953 is dit punt in de algemene ftrga4e
r1ng in diocueoie geweest. Destijds achtte tlen het, gezien de 
verhoudingen, niet gewenst om toe te treden. Bosloten \'Jerd• 
dat als het Hoofdbestuur zou menen, dat tot toetreding diende 
te worden overgegtwn, hieromtrent de Partijraad zou worden. ge
hoord. Dit nu was het Hoofdbestuur helaas ontgaan, toen het eind 
1960 het besluit tot toetreding nam. 

De k\vestie vun het voorlichtingsmater-iaal,· door de hee~ 
Jonker aaneeroerd, ia altijd een belangrijk punt - aldus de 
Voorzitter. Spr. r:;.eent echter, dat "Vrijheid en :Jemocratie• als 
het balorigrijkste :n.ateriaal op dit gebied kan \Vorden beschouwd. 
Dóor dit bl:.:;d van week tot week te lezen, kBn men geheel op de 
hoogte blijven von wat er in de Partij omgast. Daarnaaot is 
echter noc undcr voorlicbtinesmateriaal nodig. !iij kan de heer 

. Jonker toezeggen, dat een herziene 11itga.ve vnn de brochure "OP
gaande Lijnen• in bewerkin~ ia, en dat dit punt zeker de aandacht 
van h:~t Hoofdbestuur blijft behouden. 
De ori~nterinr,acursue, zoals in het afgelopen najaar op initia- . 
tie:f' van de heer van Hiel georganiseerd, was bedoeld ter voorlich• 
ting van een beperkt aental geselecteerde partij-leden, en had 
geen propagc:ndistische strekking.· Getracht ·zal worden om deze 
curaaa· ·in hot ha3aar vun 1961 voort te set ten. 

· De Voorzitter ~eent, dat weinig bezwaer zal bestann tegen 
het verzoek van de heer Scholte, on de b'spreking van het beleid 
van "Vrijheid en Democratie" als vast punt op de agenda der Alge
mene Vergadering op te nemen. Br zal aan gedacht worden dit punt 
in de korn.ende jaren te vermelden. · 

Voor de suegeatie van de heer Reedijk heeft de Voorzitter 
veel waardering. ûe feiten zijn echter, dat, ook al verkr13gt de 
Partij een groter ledental, een verhogin~ der contributie in over- · 
weging blijft. ~Janneer bereikt zou kunnen worden, dat alle leden 
der Partij zich op "Vrijheid en Democratie" zouden abonneren, zou 
dit op hot partijbudget van grote invloed zijn. Nu dit nog niet . 
het geval is kan apr. niet anders dan de ter vergadering aanwezige 
afgevaardigden vnn ande~e afdelingen aan~evelen zich bij de afde
ling Rotterdam te oriënteren oiltrent de alda:::.r gevolgde werkwijze. 

De Voorzitter zou de heer Bloem willen vragen zi3n bezwaren 
met ooncrete voorbeelden toe te lichten. Ook zal gaarne worden 
vernorlOnt welke afdeling door de heer Bloem wordt bedoeld. liet 
lioo.fdbeatuur zal dan nader kunnen bezien, of de klachten uit deze 
afdeling gefUndeerd zijn. Dat de afdel1ngsvergader1ntien gebruikt 
worden om stoom at te blazen komt naar demenine van de Voorzitter 
wel meer voor. 

Wat de door de heer Bloem ingezonden brie~ aan »vrijheid en 
Democratie" betreft, de voorzitter van de Redc.otiecorr.misoie, de 
heer Abapoel, publiceert zeer onganrne t.ti tlatint~en, die bezwaren 
of ~~ieven tegenover derden inhouden. Overigene worden inzendingen 
zoveel r:lOBelijk opgenomen. · 

De Voorzitter dankt de heer Toloma voor zijn opwekkend woord 
tot de vergadering. 

Hij kan de heer Van Uourik.niet toezeggen, dat er dit jaar een 
onderwijscongres zal worden gehouden. :!et Hoofdbestuur zal echter 
zeker de aandacht hierop gericht houden. 

De algemeen secretaris der Partij, de heer D.W.Dettmeijc~ 
('a~Gravenhaee), kan de heer Maas Goesteranus de verzekering geven, 



dat het Hoofdbeatuur ni·et lichtvaardig tot aenalu;l. ting bi3 cle 
Liberale Internationale is overgegaan. JBn onze geestverwant, 
de heer Il.A •. L."'luthe, die jarenlang deel heeft uitgemaakt van 
het Hoofdbestuur van deze organisatie en de partij regelmatig 
beeft gerapporteerd, was bekend, hoezeer de v.v.~. ten aanzien 
van heer toetreding voorzichtigheid betrachtte. Verleden Dna.r 
echter ontving het Hoofdbeatuur van Belgische liberale z1;lde 
namens de Execut1ve van de liberale Internattonale een verzoek 
om, nu deze organisatie een nieuwe koera heeft 1il.geslagen,a1o
nog een toetreden te overwegen, en bij wijzé van voorlopig con
tact enkele tJo.nrnenere naar het congres te ,Berlijn-a. .te zenden, 
alvQrens .een definitieve baslisoing te nemen. l!ierov.er heeft 
het Hoofdbestuur het oordeel gevraagd van die leden der beide 

· Kamerfrnct1ea, die deel uit~aken ven internationale parle~en-
. taire orgnnisa.ties, t.w. nevrouvr Hr. J .H. i;to.!:'i'els-vun Haaften 

en de heren Llr. F.G. van Dijk en I~r.J .. de v:i.lde. Zij gaven nlle 
drie ale hun ~ening te kennen, dat de partij thana tot aanslui
ting diende over te gtu1n .. D::..e.rop heeft spr., vergez,eld van het 
'lid van het }~gelijks nestuur, de heer J .r1.F .A. van Dijk, als 
waarnemer het conr.;:::-es te Barlijn bijgewoond en dasrover uitvoe
ria rapport uitgebrecht aan Hoofdbeetuur en Dagelijks Bestuur. 
Op grond van dit rapport werd tot aansluit'i.ng besloten en sedert 
6 oktober 1960 ronakt de v.v.D. deel uit van de Liberale Interna
tionale. In de sedertdien verlopen, korte periode heett men nog 
weinig ervaring oot deze organisatie opgedaan. 'riel kwat1en. al op 
het oonr.~e~ de uitstekende kwaliteiten van de nieuwe voorzittor 
naar voren en aan hem ia ook de zeer liberale koers te danken, 
die de organisatie thans aanhoudt. . 

Op de verdere vrogen van de heer fuaB~ Gesstera.nus'kan de 
heer Det~~eijer mededelen, dat de macht in handen ligt van een 
oomitl! exeoutif, dat vier maal per jaar bijeenkomt •• In de ver
gaderingen is de V.V.D. vertegenwoordigd door tv1ee leden, de heer 
Van Dijk en spr. zelf. Geen enkel land heeft het recht van veto. 

· .De invloed van de Duitse Freie Dcmokratiaohe Pe.rtei en met name 
.die van :or. r.:ende 1s Z'-·er gering. De heer Y..luthe is een van .de 
Vice-voorzitters; deze ie een zeer goed liberaal .en ook onze 
denkbeelden toegedaan. Onze vrees, dot de Duitae Freie·nenokr~
tiache Partei te sterk onder oud-nazi~tioche invloed zou staan, 
is, althans voor het ogenblik, volkomen verdwenen. Dit is voor 
de heer Van Dijk en apr. mede aanleiding geweest oe het noofdbe- · 
atuur tot toetreden te adviseren. Voorts is äe invloed van de 
Engelse liberalen sterk te bespeuren; het secretariaat zetelt 
in Engeland. :oe V. V • .:J. betaalt i. 120.- pér jaar e.an lidna.atechap 
en heeft een bijdrage toegezegd aan de School for Freedom, welke 
dit 3aar in Denemarken zal worden gehouden. 

Niet äl.lo details zijn de heer Dettmeijer nu ree4a bekend, 
sodat h13 het bij dit antwoord zou willen laten. . 

De Voorzi tt•r dankt de heer Dettm.ei~er voor zi3n dui·delijke 
uiteenzetting. · 

Als laatste :punt in de avondvergadering stelt de Voorzitter 
punt 13 vnn de Agenda aan dê orde 1 Rondvraag. · · 

De heer Drs. J.P.A. Gruijters (Amsterdam) maakt melding van 
de ongeruatheid, die in de ledenvergadering der afdeling Amsterdam 
en ook daarbuiten is gebleken mot betrekking tot de soms naar voren 
komends.verschillen in opvatting tussen de Eerste en Tweede Kamer
tractie. Spr. zou willen voorstellen, dat bi~ de bespreking van 
het beleid der Ksmcrfraotiea aan hen, die op dit punt opmerkingen 
wensen te maken• hiertoe ae gelegenheid wordt geboden. Hi~ zou het 



op prijs stellen, indien zo mogelijk de voorzitters der beide 
fracties dnn nadèr op deze kwestie zouden willen ingaan. 

De heer L.U. van Voorene (Acarafoort) wijst op de bi3 · 
voortduring blijkende behoefte vun vele individuele leden der 
partij aan weteno-chappelijke literatuur, waarin de liberale ee

. dnohte do.orklinkt. Nacr de r;;ening van de Centrale. ütrecht voor

. zien da publicaties van de Teldersstichting zeer zeker in deze 
behoefte, x;:aar men zou wensen, dat het aanta.l van deze publ1ca-
tica ereter waa. Spr. begrijpt, dat dit op moeilijkhe~en atuit. 
Hij vraagt zich daarom af, of niet zou kunnen worden overwogen, 
teneinde erotere activiteiten ven de l'eldersstichtin:-;. te berei
ken. in de kolomr..en V<?n het partijblad op het grote belang van . 
deze stichting te wijzen. Uiteraard zou hierbij de zelf'etanàig
heid ve.n de Telderaotichting onaangetast dienen te blijven·. 

De heer H. Tolsoa (Lunteren) verzoekt het Hoofdbestuur ook 
dit ja3r een gesprekcentrum te organiseren. 

De heer A.W. Ab3~oel ('a-Gravenhage), voorzitter van de Re
de.otieco~.::;lissie van "Vrijheid en .Democratie"• gce:f't een nadere 
verduidelijking v;:::.n de bezwaren van de hec1r Bloem. Deze hebben 
betrekking op de voorzittel'sbenoeming in de afdeling Den Thlag. 
Voor deze functie waren twee candidaten gesteld; een hiervan 
was Dr. J .l:J. van den .2nde. L:-en achtte Dr. Van den Bnde z:~er ge
schikt voor· deze functie, oede in verband met het feit. dat deze 

· zeer desbmàiG is op on:;lerwijsp.ebied, 14et no.r.e ten aanzien van 
de 1t·1mmouthwet. Uit de ledenvergsdering kwD.!!l toen de optlèrking 
naar vorf;r .. , cdat de kwaliteiten v<:.n de voorzitter van weinig in• 
vloed op het te voeren beleid zullen zijn, oodat de politiek ten
slotte door de Kamerf:!"acties wordt bepru:1ld. llierop hee.ft de ··hoer. 
nloem een ingezonden otukje gcsçhrev~n, dat eckele zeer onaange-

, na.r.lG opmo:rkin,:;en voor de aftredende voord tter bevatte • Om deze 
·reden werd van publicatie in hQt partijblad ofaezien. 

De Voorzitter antvtoordt de heer Gruijters, da.t. er geen reden 
tot ongeruatheid behoeft te bestaan over het verschil in optredeu 
van de :li:erste en Tweede Kamerfractie. H~t ia heel natuurlijk, dat 
beide fracties over bepaalde onderwerpen v1el eens ve1•schillend 

. den~ten. Dit behoeft echter geen enkele ongeru.etheid te wekken. 
\ Aa.n de heer Van Voorene antwoordt spr. • dat als de Teldera

stichting zich fiuancitrel beter zou kunnon redden, dit van grote 
invloed zou zijn op de omvang van haal' pu.blioa.ttes. Het vooreu 
van een propaganda-actie voor deze sticbttnc zou weer een aanslag 
op de partij!inanci!n betekenen. Spr. meent, dat een ver~oek tot 
gebruik maken van de kolommen van het partijblad van de ~lders
atiohting zou moeten uitgaan. De Teldersetichting ia eon zel.:t
otandi~o instelling, naast de Partij. r.ret veel vreugde hee:rt de 
Voorzitter verno~en, dat zo grote belangstelling bestnat voor de 
publio~ties van_ deze ·stiohtitlfh Hij wil O? dese plaats guurne zijn 
waardering uitapreken.voor het.werk van deze stichting. 

Hierna schorst de Voorz itter de vergaderi~g tot de volgende 
morgen • .De aunwezigen blijven nog geruime tijd in teestelijk sa:An
ziJnt dat hun door de afdeling Rotterdam wordt aanaeboden, bijeen. 

Za.terdar;morgen 18 maart, om 10.00 uur, heropent de Voorzitter 
de vergade;ring en stelt aan de orde Rqnt ll ven de A(;l!nda1 benoe
ming van een Voorzit~er. 

· Wegons periodi~i-e aftreding vnn de heer Prof .ur.P .J •. OUd te 
Rotterdan, die zich herkiesbaar heeft gèsteld, moet in de vacature 
van hot voorzitterschap worden voorzien. 



·-11-

Als enig candidaat ia gesteld Prot.ur. P.J. OUd te Rot
'terds.m. 

Daar tegancandidaten ontb~eken wordt overeenkomstig art. 
42 van het Huishoudelijk Ree;lement Prof • .:ir. ?.J. OUd te Rot
terd~:n zonder ate;ar:line tot Voorzitter benoeud • 

. De Voorzitter deelt mede deze benoeoing te ·aanvaarden. 
Uadat de vergadering de Voorzitte%' ::.1ot een warm ap}:llaus 

heeft badaï.l;~t voor ziJn bereidheid wederom het voorzitte1•achap 
der i'i.ll't;t;j op zich ·te nemen, loc;t de Voorzitter de vol;,~ende · 
verklaring af, 

;j • "Ik lill.lg bet;innon met de Partij mijn da.nk te betuip,en 
voor de censtc~~ichaid, ~aarmedo ziJ n1j opnieuw ~t hot 
vo.:"rzi ttc.ruchap van het Hoofdbeutuur hee!t belast. Zij hoeft 

· !"...ij da<>rmode oen bliji::. vun haar voortdurend vertrouwen l.~
eeven, ctnt ~ij net orkc~telijti1e1d vervult. Ik wil er echter 
de vergadorinc niet or~undig v~n laten, dut ik mij, toen ik 
had te ocolisson o~ ik nij herkiesbatur zou stellen. do vraag 
heb gesteld of, nu ik mij in cijn vijfor.zeventigsto leven.&
jaer bevind. de tijd niet wus g~koll:en om plaats te i:!Sken voor 

·een jonr;ere kracht. De volgtrnde overwegi.:"lfl heeft mij ervun 
weerhouden nij reeds thans niet weder beachikboar te stellen• 

Er bestaat sedert de oprichting der l?artijt behalve ge
durende de enkele maanden, dat de heer Stikker het voorzitter
sch&p heeft bekleed, een personele unie tassen dit voorzitter
çoh,ap en dat der !L'Y1eede Kar.ter:f'ráctie •. Danrdoor is een nauw 
contact tussen het Hoofdbeatuur en de fractie verzekerd, ter
wijl bov'9ndiflri de voorzitter der fractie bij de o~mdidaatstel
lin:,~· voor de Tweede Kamer in de gelegenheid is zi:in ziensmjz• 
omtrent de meest eewenste samenstelling der lijsten in de 
verltie~ingsraad en de buiteng~wone algemene vergadering aan 
de candidaatstelling 6ewijd uiteen te zetten, omdat hij in 
deze bijeenkonsten als Voorzitter vo.n het Hoofdbestuur. het 
preatclium heeft. zou echter de porllonele unie ko~n te verval
len, den zal, zoals de regle~nten der ?artij thans luiden, 
de voorzitter der Tweede Krunerf'~actio' van deelneming aan deze 
bijeenkomsten zijn uitgesloten. Hij zal zi.ch zolf'a, indien 
hij bereid is zien opnieuw candidaat te laten stellen, wat 
veelal wel het geval zal zijn, van elke deelneming aan de 
voorbereiding der candidaatstelling hebbon te onthouden. D1t 
1a een toestantl, waarin naar mijn mening verandering moet 
worden gebracht. 

Ik ben nu voornemens in de eerstvolgende vergatiering van 
het Hoofdbestuur voor te stellen een herziening van de regle
menten in overv;eging te nemen. Ilt heb reden om aan te nemen, 
dat het Hoofdbestuur daartoe niet eneenegen zal zijn. Zijn 
eventuele voorstellen zullen dan 1n ue al{1,emcne vergadering 
in het voorj:1ar van 1962 kunnen worden behandeld. Ik heb goed 
vertrour1en, dat de in die vergadering te neLlen beslissin{~ de 
th~ns bestaande bez~aren tegen een verbréking der pcrsonGle 
unie zuller1 doen vervallen. Ik stel mij dan voor bij leven en 
welzijn het daarheen te leiden, dat ik op de gewone al~enene 
vcrendering van 1963 mijn taak ale Voorzitter van het Hoofd
bestuur aan de door die vergadering te benoemen opvolger zal 
kunnen overdragen." 



Vervolgens gaat de Voorzitter over tot nunt 12 van de 
Asendas Benoeming van een lid van het Dageli3kä Bestuur~ 

flegens periodieke aftreding van de heer Mr.J .J .c.R.van 
der Bilt te Amsterdam, die zich niet herkiesbaar heeft ge
steld, moet in een vacature in het Dagelij~ Beetuur worden 
voorzien. · 

A.la enig candidaat ia gesteld de heer 11.~-J. le Cavalier 
te Amsterdam. 

Daar tegen-candidaten ontbreken wordt de heer R.Th.J. le 
. Cavalier. te .Amsterdam overeenkomstig art. 42 van het Huishoude
lijk Reglement zonder stemming tot lid van het Dageli~ks Be~ 
stuur benoemd. 

De heer le Cavalier zal schriftelijk van zijn benoeming, 
waarmede de Voorzitter hem op de voorhand hartelijk geluk wenst, 
in kennis worden gesteld. 

Vervolgens richt de Voorzitter een woord van waardering 
tot het aftredende lid van het :Jagelijks Bestuur, de heer !Jr. 
J.J.c.R. van der Dilt. Hij betreurt het zeor, dat gezondheida• 
redenen voor de heer Van der Bilt aanleiding zijn geweest om 
zich niet meer herkiesbaar te stellen. IIij da~kt de heer Van 
der Dilt voor de prettige eamenv~rking en voor het vele werk 
in de loop van jaren ten behoeve van de Partij verricht. · 

De vergadering onderstreept de woorden van de Voorzitter 
met een hartelijk applaus. 

Da heer ur. J .J .c·.R. van der llilt dankt de Vooreitter voor 
zijn hortelijk ::~!ocheidswoord • "Partir c •est mourir" - aldus 
spr. Een ogenblik vo.n afscheid ne~en ia altijd moeilijk. Het io 
met gr.oot leedtl9zen, dat apr. om gezondheidsredenen r.ijn tunetie 
f1eerlegt. Daartegenover staat een gevoel van grote do.nkba~rheid 
voor hetgeen hij in de atgelopen ~aren voor de Partij heeft . 
kunnen doen. Zowel de woorden van de Voorzitter als de llarte-

·lijl::e reactie der verr;adering hebben hem zeer getrof'f'en. lfi3 
hoopt, al moet hij dan zijn !un.otie neerleggen, toch te kunnen 
blijven madewerken aan de verbreidins der liberale beginselen. 

' 

f»unt 13 van de Agenda komt dan aan de orde a Benoeming vàn 
aeven iaden van het iloord6estaur. · 

Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van het 
Hoofdbeatuur zijn de herene Mr. D.J. van Gilse, A. Uawijn, Ir. 
L.G. Oldenbnnning, Ir. M.J. Stoel Feuerstein en mejuffrouw I-Jr. 
J.L.u. Toxopeue Pott. 

De aftredende leden hebben zich allen herkiesbaar gesteld. 
Voorts zijn in het Hoofdbeatuur twee vacatures ontstaan 

door het bedanken van de heren R.Th.J. le cavalier te Amsterdam 
en Ir. A.J. Engel te Velp (G)• 

Candidaat gesteld voor het lidmaatschap van het nootdbe
stutu• zijna rJr. A.J. Bijl te Capelle a/d IJsaalt J .G. I1.ink to 
Hilversum, l.:lr. D.J. van Gilee te •s-Gravenhage. DtA. van Route 
te Fotterdrun, U.l? .J. van Ketnoh Versohuur te l~il thoven, llr.Dr. 
H.K. de langen te lieppelt A. U::mijn te Olst, Ir. L.G. OldtJnbunning 
te Arnhem, Ur. F. Portheine te Leiden, Jhr.Lr. W.B.D. Qua~les 
van Uf.ford te Breukelen. Ir. M.J. Stoel Feuerstein t~:;Goes, t:ej.
lJI". J.L.l-1. Toxopeus Pott.te Del!zi~l, Ir. H. Via te Doetinchem. 
en H.J.L. Vonho!f te Amsterdam. 



De Voorzitter dankt de heren R.Th.J. le cavalier en 
Ir. A.J. Engel, de beide niet-herkiesbare leden van het.Hootd
bestutll", voor de vele door hen verrichte werkzaamheden •. De 
heer le Oavelier is benoemd tot lid van het Dagelijks P.eatuu:r. 
De heer Engel is het wegens drttkke werkzaamheden niet langer 
moi~elijlt: de functie van lid v::.tn het Hoofdbeatuur te vervullen. 
Het spijt de Voorzitter, dat de heer Engel, die van de oprich
ting der Partij at lid van het Hoofdbeatuur is eeweest, dit be
sluit heeft moeten nemen. Hij hoopt echter, dat de heer Engel 
toch veel voor de liberale gedachte zal kunnen bli3ven doen. 

Vervoleens wijst de Voorzitter erop, dat zich bij de ver
ldezitlz van zeven leden van het Hoofdbestuur een moeilijkheid 
voordoet.- Er zijn in de eerste p~aats vijf vacatures van ar
tredende en herkiesbare leden en daarnaast twee tussentijdae 

. vacatures. De zittings~eriode voor de in de eeratgenoer~e va
catures gekozenen duurt tot 1964, Toor de endere eekozenen 
slechts tot 1962., 1:en zou nu na de verkiezing cler zeven'leden 
kunnen loten t':ie van hen in 1962 en wie in 1964 aan de be\U't 
van aftroden zijn., De Voorzitter zou echter aan de vergadering 
willen vooratellen tot deze loting alleen dan over te gaan, 
wanneer niet alle vijf a~tredenden worden herkozen. Is ·dit wel 
het gevel, dan zou hij willen voorstellen de vijf aftredenden 
te beschouwen ale in hun eigen vacature en derhalve voor drie 
3aar te zijn gekozen. 

. De vergadering kan zich met dit voorstel verenigen. 
Hiern~ gee!t de Voorzitter de verschillende sprekers de 

gelegenheid de gestelde candidaten aan te bevelen. Aangezien 
deze ca.ndidaten allen binnen de Partij bekendheid genieten, 
verzoekt de Voorzitter de sprekers deze aanbevelingen so kort 
mogelijk te willen houden. · · 

De heer !.1. Vriesman (Uiddelburg) beveelt de heer Ir. U.Jo. 
Stoel Foueratein te Go~s in de aandacht van de vergadering aan; 
niet alleen naoens de ai'delin8en Diepenveen, 'a-Gravenhage, 
Heemstede en Olst, die de heer Stoel Feueratein candidont hebbon 
gesteld, doch ook namens alle af~elingen in do provincià Zeeland. 

De :\.'leer Mr. J. yan Someren (A.::sterdam) laat een woord van 
aanbeveling horen ten gunste van de. heer II.J .L. VQnhoft te 
~terdam. De heer Vonhoi'f - aldus spr. - is leraar on een en
thousiaste, hardwerkende jongeman va.n :50 jaar, die vanaf' zijn 
p~ille jonkheid belangstelling voor de politiek heeft getoond. 
De heer Vonllor.r zal zeker een aanwinst voor het Hoofdbeatuur be
tekenen. De afdeling Amsterdam zou het op prijs stellen, als 
de heer Vonhoi'f werd gekozen, waardoor zij een plaats 1n het 
Roo~dbestuur blijft behouden. . · 

De heer r:;r. B.V. Bloem {'s-Gravenhage) heeft er lang over 
nagedacht ot hij hier zou gaan otaan en zeggen wat hij van plan 
is te gMn zeggen. t:ae.r hij meent tooh wel dat in een Parti~ 
die zich noemt Vrijheid en • • • • • • . · 

Op dit no~nt interrun~eert de Voorzitter. Spr. heeft de 
ter vergaderin3 aanwezigen slechts de geleeenheid gegeven de ge
stelde cond1daten aan te bevelenJ niet om bezwaren tegen hen aan 
te voeren. · . , 

De heer ~. M.c. Geerling (Rotterdam) beveelt de door de 
afdelir~ Rottordan gestelde candidaat, de heer J.>.A. van Route, 
Rotterd~m, aan. De heer Van Houte is 55 jaar oud, tandarts, 
geboortig uit Zeeland. Hij heèft lang in Zeeuws-Vlaanderen 
gewoond en onderbo~dt no~ vele bindingen mot deze proVincie. 
De heer Van Boute ia hoofdingeland en in deze functie heeft hij 
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binding met het platteland. Als tandarts maakt hij deel uit 
yan de !~aatsohappij ter bevordering der T:-.tndheelkunde. In · 
bet tandartsenoonflict, dat in 1957 tussen de ziekenfondsen 
en de tandartsen ontstond heeft de heer Van Houte een-lei
dende rol gespeeld. Asn zijn persoonlijk optreden is bot 
mede te danken, dat de aDnval op het beroep van tandarts 
kon worden afgeslagen en hiermede ook de status van andere 
vriJe beroepen wordt gewaarborgd. Dit heeft men in de kring 
v.an zijn collega's zeer ge\\aardeerd .• 

Wat de nolitieke activiteiten van de heer Van Route be-· 
treft, ·van dë oprichting van de Partij ef is deze candidaat 
lid van de Partijraad, verder nestuurslid van de afdeling 
Rotterduo en sedert 1951 lid van de gemeenteraad. Voorts be
kleedt de heer Vl!n Houte verschillende maatschappelijke func
tie:J. De heer Geerling kan deze oandiuaB.t ten zeerste voor 
het lidmaatschap v~n het Hoofdbestuur aanbevelen. 

De heer Ds. J.H. Ritzeoa .Bos (Doetinchem) deelt mede• 
dat de candidatuur van de heer Ir. n. Via t.e Doetinchem door 
de gehele provincie Celderland wordt gesteund, terwijl ook 
bui ten Geldorland vele aftlelinr~en zich achtor deze candidaat 
hebben gesteld. Spr. neent, dat nu de heer Engel zich genood• 
zaukt zag zijn tunetie neer te leggen, op deze plaa.te v:eàerom 
een candidaat uit de provincie Gelderland zou moeten worden 
gekozen. Spr. zou deze mening niet uiten, indien hij er niet 
van overtuigd zou zijn, dat hij in de heer Vis eon uitstekend 
candidaat voor het liàmaetschap van het Hoofdbestuur aanbe
veelt. De.heer Vie was tot voor kort directeur van de Gelderse 
Trllilv.:egeu. in welke functie hij enige mc.andon geleden gepen
sioneerd is. Hij kan dus veel tijd beschikbaar stellen. Hoezeer 
men zijn werkzamnheden o.ppreoioercte, blijkt uit zijn· benoei!ling 

. tot president-conmisenria der Colderee Tr~~egen. »o heer Via 
bekleedt verschillende maatschappelijke functies en geniet be
kendheid op internationaal terrein. Hij is een man vnn vele 
kwaliteiten. De heer Ritzema Bos hoopt, dat het van deze cnn
dido.a-t geschetste beeld hem zo.l helpen een plaats in he.t nootu-

. beatuur te verwerven. Zij die hun stem op hem uitbrengen sullen 
van hun keuze geen spijt krijgen. 

De heer u. de Raat (.Bussum) wil uit het gedrang om de 
Hoofdbestuurszetel5de candidatuur van de,heer J.G. Flink naar 
voren brengen. Behoudens de Voors itter kent het Hoofdbestuur 
1n zijn r:û.dden geen belastingspec1al1st. Dit gemis kan met eeu 
verkiezing vnn de heer Flink worden opgeheven. De heer Flink 
is prettig in de ongang, zeltatandig in zijn oordeel, beschikt · 
over veel praktische ervaring, ia lid van Provinci~le Staten, 
lijotaa.nvoerder in de gemeente Bussum. In d'n woord gezegd • 
aldus de heer De Raat • het 1o een kerel. · 

De heer Drs. J. Lingen dankt namens de afdeling Ca?elle 
a/d IJasel voor de geboden gele~enheid de candidatuur van de 
heer :ur. A.,J .. Bijl te Capelle afd IJaael toe te lichten en te 
verdedi(;en. Spr. zou het begrtjpeli;t1~ vinden, o.ls ootunige aan
wezigen ter vergadering zich 111ouden a:fvrueen, waur de afdeling 

·O::.pelle a/d IJssel· de· moed vandö.an haalt om geheel alleen een 
candidaat voor het Hoofdbestuur te stellen. Deze candidatuur 
wordt echter gesteund door de afdelinr,en Nieuwerkerk, Ouderkerk, 
zevenhutzen en :.:oordrecht, 'alle als eèn gordel van smaragd lange 
de rivier de IJssel gelegen. · 

Do 'keus vun deze afdelingen is niet alleen op de hoezo Dijl 
gevallen vanwege zijn openbare ambten of zijn :tunotiea in de 
Partij. :>e heer Bijl is -advocaat en procu.reur, voorzittel' vnn de 
afdeling Capaller beatuurslid van het Elootrioiteitobedr1jt van 
QG.oelle en Kriapen a/d IJoael, voorzitter van de juridische oom
miSsie van de International !Tiendship League en oud-bestuurslid 



van de Jong-Liberalen· in Assen. In de eerste plaats echte~ 
zou spreker de heer Dijl willen aanbevelen vanwege zijn even• 
Wichtig oordeel, zijn integere peraoonl1jkhe1d en zi~n dieP
doordachte liberale instelling. 

Spr. meen~, dat. vele leden der Partij ae mening zijn 
toegedaan, dat de bestuursverkiezingen in nog sterker mate 
dan voorheen demoorutiach dienen te zijn. In dit verband ver
wijst hij na.a.r artikel 1:; ven het ;f3eginaelprogram, waarvan 
de eerste zin luidts "De Partij beseft, dat in·elke maohta
concentra.tie, op welk gebied ook, gevaren liggen besloten. 
voor de vrijheia ". Zonder a.:f'breuk te Willen doen aan de op• 
rechte democratische gezindheid van de overige candidcten, 
zou s:pr. willen stellen, dat de vergadering niet beter van:. 
haar democratische beginselen kan getuigen dan door haar stem 
uit te brengen op de heer Bijl. ' 

De heer~. J. Drijber (Leiden) wekt, evenals het vorig~ 
jaar, de vergadering op haar otem uit te brengen op Lll,".F. 
Porthoine. Vorig jaar - <.:.ldu.s apr. toen het ging om de ver
vulling van een u oor een vrouw veroorzaakte vacature, hebben 
de vrouwelijke candidaten de cnnnelijkeZ onder de voet eelopen. 
Desondanks slaagde de door de afdeling naar voren ~ebraohte 
candidaat, de haar ?ortheine erin, een groot aantal stemmen 
op zich te vergaren. Dit is voor de atdel~ng aanleiding ge• 
weest om de heer J?ortheine wederom voor de functie van lid 
van het rroofdbestuur voor te dra8en. Zij doet dit niet, omdat 
zij zo r,raag een lid van haar ai' deling in het Hoofdbestuur 
wil zien, maar in de eerste plaats omdat de heer Portheine 
op landelijk gebied'bekendheid geniet en, naar uit ervaring 
bekend ia, gezag heeft. De heer Portheine heeft voor vele at
delingen apreekbeurten vervuld, tot in de verste uithoeken 
van het land, heeft op middcnata.ndavergaderingen en-ook voor 
de radio in zijn .functie van directeur van het bureau van de 
Kon. Ucd. Uddenstandabond te Den Haag het woord gevoerd. H1;) 
oombineert :;ijn functie op sociaal-economisch terrein met zijn 
taak in de Partij, het uitdragen van de liberàle beginàelen. 
Hij doet dit met veel verve en overtuiging, in de eo~ate plaats, 
omdat hij nog jong is - .öe heer Portheine ia '8 jaar - en in 
de tweede pleats, omdat hij beschikt ov~r een erote politieke 
belangstelling. Reeds heel jong hield hij zich·met de politiek 
bezig; maakte deel uit van het Leidse jeugd-pr:~l'lement en droeg 
de liberole boginoelen in de kring van zijn studievrienden, 
uit. Ook in de middenstandssector is de heer Portheine actief 
werkzaam en heof't hij zich tot een deskundige op velerlei ge
bied ontwikkeld• Sedert 195' is hij lid van de ~~1dse gemeen
teraad en ook de daaruit voortvloeiende taken, onder antere 
personeclszakon en verkeer, worden door hem met ~,bitie en 
overtuiging vervuld. Tevens is de heer ?ol'theine seo:re·taris 
van de onder-Centrale Leiden. Je heer ~rijber ziet het Hoofd
bestuur ale een veelzijdig se.mengeeteld, hoog cezelachap. I!ij 
meent echter, dat het aantal jongeren hierin iets zou moeten 
worden veroterkt. Een man als de heer Portheine, deskundig op 
sooia.al-oconomisoh terrein, op het gebied van middetlStands
vraagstuklten. enthousiast en bekwaam, zal zeker een aanwinSt 
voor het Hoofdbestuur bet~kenen. 

ne heer J.H. Goeman Borgesius (Breukelen) vestigt namens 
de afdeling Breukelen de aandacht der vergadert~~ op Jhr.tr. 
w.H,:J. Que.rles van Ufford. De candidatuur van de heer QuaJ'les 
van Urtord wordt.nede opdersteund door een zeer groot aantal 
afdelingen in de provincie Utrecht. 



De heer Quarlea van Uttord - aldus spr. - ia plY. cher 
Yan het kabinet van de Minieter van Binnenlandse Zaken. Daar
naast is hij bestuurslid van de Vereniging vun Staten• en 
Raadsleden van de Partij. Hij heeft zitting gehad in de oom
missie tot herziening van de reglementen der Partij, alemede 
in de landelijke propegandaco~iasie. Verder bekleedt hij di-
verse functies in regionaal verband. · 

net de3e functies houdt het ech.ter voor de heer Qua1'lea 
niet op. Zij, die de heer Quarles kennen en hem "in z13n maat
schappelijke loopbaan hebben meegel:lEWkt, v;eten, dat hi~ hier
Vf;ln gebruil:: heeft ge1:1aakt on werkelijk met vrucht dé beginse
len der Purtij en het bela.n~ van do gemeenschappen, die hij 
in deze functies dien.t, uit te dragen. 

Voor de integriteit van het denl!:en en doen v:an de heer 
Que.rles kan de afdeling Breukelen inataan. Dekend is, dat llij 
echte belangstelling heeftvoor vele :f~cetten van het ma.atscllap
pelijk: leven. Als kleinvoorbeeld vo.n dezeactieve belangotel
ling noemt de heer Goeman Borgeaiua het feit, dat de heer 
Quo.rlea do v;ereldkcmpiocn schaatsrijden, Henk van der Grift 
~it Breukelen. van jongaaf in zijn vrije tijd heeft bijgestaan• 
geooached en getraind en zodoende aan diens succes voel heeft 
bijgedragen. Het betreft hier geen zaak van politieke of wereld .. 
betekenis, doch het typeert het doeltreffend enthousiasme dat 
van de heer Quarles uitgaat en waara~n in deze ti3d zeker grote 
behoefte bestaat. 

De maatschappelijke positiê en opleiding van de heer Quarles 
garenderen'àe basis voor de bekwauclleid, welke.voor het Hoofd• 
bestuuralidQ8ntschap is vereist. Zijn persoonlijkheid garan
deert, dat hij een uiterst nuttig lid van dit ooller,e zal zijn 
en zijn leeftijd - '2 jaar - wekt beloften voor de toeko~t. 
Zonder afbreuk te Willen doen aan de kwaliteiten van -~a andere 
oandidaten is spr. overtuigd, ,dat het de Partij goed zal dQen, 
wanneer de heer Quarleo deel uitmaakt van het Hoofdbestuur. 
Daarom tiekt hij de vert;adering op haar stem op.deze candidaat 
uit te brengen. 

De heer F. Faber (Assen) spreekt ale vertesenwoor~ige~ van 
de provincie Drenthe, de provincie, die zich de laatste jaren 
het meest van alle hee~t gewijzigd •. Vro&ger uitsluitend agra
risch ingesteld met nog uitgestrekte veengebieden, thans met 
zijn olie in Schoonebeek en zijn ontwikkelingskernen, is deze 
provincie sterk industrialiserenà. Vele ondernamineen hebben 
~~;iob dan ook·in de loop der jaren in. deze streken gevestigd, 
hua top- en stafpersoneel medebrengend. 

Drenthe - aldus de heer Füber - heeft van oudsher een li• 
berale inslag gehad. Ook thans heeft deze provincie percenta
gewijs het grootste aantal liberale kiezers. In het oollege van 
Gedeputeerde Staten is de v.v.~. met twee loden vertegenwoor
digd. Ook voor de toekomst houdt Drenthe beloften in. Zoals be-

, kend is de J.o.v.D. er zeer sterk vertegenwoordigd. 
Maar in het Hoofdbeatuur - alqus spr. - is deze groeiende 

provincie niet verteeenwoordigd. In een vergadering van de drie 
noordelij1te K::.uaerèentrales is deze e.ituatie beoproken en ook 
de Kamercentrales Groningen en Friesland toonden begrip voor 
dit gemis. In de persoon van M.r.Dr. U.K. de Langen uit tieppel, 
bij velen in de Partij wel bekend, menen wij een geschikte oan
dida::tt voor het lidmaatschap ven het Hoofdbea~uur te hebben ge
vonden. De heer De Langen ia een trouw bezoeker der ardelinea
vergaderingen en bijeenkomsten van de Partijraad. B13 is secre
taris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Lieppel_ en 
lid van Gedeputeerde Staten·van Drenthe. Ook het feite dat hij 
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nog een betrekkalijk jong candidaat ie, spreekt in het voor
deel ven de heer De Langen. De heer Faber hoopt, dat velen 
deze candidatuur zullen steunen, opdat ook de provincie· Drenthe 
een vertegenwoordiger in het Hoofdbestuur zal verkrijgen. · 

Hierna maakt de Voorzitter bekend, dat de stembure&Ux ale 
volgt zij~l suengestelda 

Eerste stembureauz 
~.C.A.Crena de Iongb 
J.Goaachalk 
Mr.E.R. Sicman 
Tweede stémbureaua 

· · t'ir .J .:s .Goudsmi t 
;· llevr .G.Huese-La:ming 

Mr .• G.Loopatra . 
perde stembureaus 

- Rotterdam 
- Voorburg 
- • e-Gravenhage 

- Hüarlem 
- Bilthoven 
- Finsterwelde 

P.M. Dorleijn - Amstelveen 
m.D. Scheer • Heemstede 
~.s.Willinge Gratama - Wapenveld 

die onder leiding van de heer D.W. Dettmeije1' de stemmen zullen 
tellen. 

De Voo;ozitter schorst de vergadering voor enkele ogenblik• 
kent opdat tot schriftelijke stemming kan worden overgegaan. 

De Voorzitter stelt vervolgens aan de o1'de nunt 14 van de 
Asendal Het Radio- en televisiebestel. 

· De over dit onderwerp gehouden inleidingen door mevrouw 
Drs.J.F. Schouwensar-Franssen te Bilthoven en menouw G.V. van 

.'Someren-Downer te Amsterdam, zijn ,ais bi~lagen V en v:,t. bij de 
notulen gevoegd. · . . 
· De Voorzitter dankt de beide spreeksters voor de voortref-

felijke v;ijze, waarop zij cUt onderwerp hebben behandel'd,. 
Inmiddels is het stembureau ger·eed geko~n met het tellen 

der uitgebrachte stemmen, zodat de Voorzitter do·uitalag de1' 
stemming bekend maakt. 

In totaal werden uitgebracht 4.845 stemmen, vol~ns onder
etaende verdelinga 
Mr,.A.J.BiJl te Capelle a/d IJssel 
J.G. Flink te Hilversum 
Ml".D.J. van Gilse te 'e-Gravenhage 
D.A.van Houte te Rotter~am 
H.P.J.van Ketw1ch Vercchuur te Bilthoven 
JJ.r.nr.u.K.de Langen te 11eppel 
A.llt:wrijn te Olst 
Ir.L.G.Oldenbe.nning te Arnhem 
Nr.F.Portheine te leiden 
Jhr.l.rr.w.H.D.Quarles ven Uffor<J, :Breukelen 
Ir.M.J.Stoel Feueretein te Qoes 
t'!ej .!:r.J .U!.Toxopeus Pott te .Jelfz1jl 
Ir.U.Vis te Doetinchem 
H.J.L.Vonhoff teAmaterdam 

98 ·,a temmen 
166 " 
462 .. 
184 • 
107 .. 
284 11 

616 11 

657 • 
4:29~ .• ,· " 
lOl"'. 11 

595 .. 
553 • 
413 11 

180 • 
De kiesdeler bedraagt 347, zodat met volstrekte meerderheid 

tot lid van het Hoofdbestuur zijn gekozena 



Mr.D.J .van Gi1ee - •a-cravenhap 
.A.. Ua.Wijn - Olet 
Ir.L.G.Oldenbanning • Arnhem 
r~.F.Portheine - Leiden 
Ir~:.;.J. stoel Feueratein. - Goes 
Uej.!~.J.L.U.Toxopeus Pott- Delfzijl 
Izo.H. Vis · - Doetinchem 
De Voorzitter dankt het stembureau voor de. verrichte 

werkzaamheden. Hij wenst de vijf herbeaoemrie leden van het 
nootdbestuur geluk aet het opnieuw in hen gestelde vertrouwen. 
en beet de nieuw benoemde leden, de heren r.:r.~·'.P.ortheine te 
Leidan én Ir.H. Via te Doetinchem hartelijl= welkom als lid van 
het Hoofdbestuur. Ook zij worden gelukgewenst met·het door de 
vergadering in hen gestelde vertrouwen. 

De Voorzitter stelt voor de dieaussies naar aanleiding 
· van de gehouden inleidingen na de lunchpauze te doen houden, 
wanroede de vergadering gaarne instemt. !!ij schorst de verga• 
dering tot 2.00 uur, teneinde de aonwezigen de gelegenheid te 
geven de koft1e'maaltijd te gebruiken. 

Om 2.00 uur heropent de Voorzitter de vergad-ering en stelt. 
de gelogenbeid opon tot discussie naar aanleidillg van de door. 
mevrouw Drs. J .F .• Scha.ltwen::~ar-Pransaen en mevrouw G.V. van 
Somoren Downer gehouden inleidingen over het raû1o- en televi
aiebostel,. 

De heer S .J • van den Bereh (Wassenaar) uit grote· waarder~ 
voor àe wijze, waarop beide spreeksters de problemen rond radio 
en televioic hebben behandeld, Voor een enkel punt zou hij g~urne 
de aandacht vra~en,. een punt, dat hem bijzonder na aan het hart 
ligt, namelijk de "'~ederlandse taal. Radio en televisie s1~n van 
zeer groot belang voor onze taal, een van onze meeat geliefde · 
cultutirgoederen. Als voorbeeld zou spr. willen·wijzen op het 
gebruik van het Vlaome in Del Gif~. Voor de laatste oorla(J hà.<lden . 

. de :rronssprekendo Beleen in het aleemeen weinig op met het· · 
Vlaams. Doordat thans over de Vlaamse radio in bet algemeen be
schaafd Nederlands wordt gesproken, is oen tot een andere mening 
gelto!:len. L1en hoort nu goed en begrijpolijk Nederlands, hetgeen 
de transtaligen hun argumenten heeft ontno~n. Bieruit bl1~kt 
hoe belanp~ijk de radio voor een ta(il ie. · 

\'Janneer ons l!adiobe.etel blijft zoals he.t ia, .lt~ hie:rvan 
weinig gunstige invloed verwacht worden. ~etten.en •er.or~eningen. 
kunnon worden gemaakt, initiatiet is echter b:l;jZÓE?-der lllOGilijk 
te onderdrukken. In dit verband wijst apr. op het r~ioe~ation, 
dat bui ten onze grenzen ligt en naar alle landen, ook naar l!e-
4erland uitzendt. Het is niet uitgesloten, dat deze uitzendingen 
in de toekollUlt ook de t.v. zullen omvatten. Ui erop best::at wei
nig contrOle. Daarom Bullen onze uitzendingen beter moeten wor
den en di,t is alleen mogolijk door gezonde concurrentie. J)a!!.r• 
om gelooft spr., dat wij, als liberalen, in het belang van een 
vrije conourrentie, heteeen in de nota van de staatssecretaris• 
een van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Economische 
Zaken is vastgelegd, met alle kracht moeten ondersteunen. 

De beer1~olsma (Lunteren) heeft met grQte belangstelling 
de beide inlei~ingon beluisterd. Hij meent, dut wij in.een moei
lijke tijd leven; de evolutie schrijdt voort, in lif:derland zit
ten we met vijf omroepen. Als liberalen strijden wij voor een · 
nationale omroep. Spr. zou mevrouw Schouwenaar willen vragen ot 
si~ ~ent, dat dit ideaal binnen afzienbare tijd, bi3voorbeeld 



Vi~t tot tien jaar. te verwezenli~ken zal zij~. . 
. fen aanzien van de televia~e ziet de heer ~olsma weinis 

moeilijkheden; hij meent, dat deze een zekere waarde voor het 
volksleven verkrijgt, maar ook hier ia samenwerking no~ig. Voor 
ons, liberalen, liggen hier zijn& inziens echter geen problemen .. 
H13 hoopt, dat mevrouw Ven Someren dit met hem eens is. 

De heer I.lr. H .J. Keooler ( • s-Gravenhage) meent zich te her
inneren, dat v66r de laatste wereldoorlog een vereniging van 11• 
berale radio-arJateuro heeft bestaan. Zou het niet goed zijn - zo 
vra(lfft ·spr. - zich, gezien do huidige ontwikkeling, eens te be
zinnen o~ een radio-omroep in wijd liberaal verband? Zou een spe
eiale eon:::tissie, war;,rtoe bijvoorbeeld ook de J .o.v .D. zou 1."Unllen 
worden uitgenodigd, deze kwestie niet eeas nader kunnen bezien, 
teneinde vast te stellen of het zin zou hebben I en prakt ia eh mo
gelijk zou zijn tot een afzonderlijke liberale radio- en ~evisie
organioatie te komen? Go~~ne zal de heer Kesaler hierover de me
ning van de beide inleidsters vernemen. 

De heer r:r. J .R. Voàte (.AI!lsterdan) kan zich geheel w~naltli• 
ton bij het vele goede, dat mevrouw Van Someren heeft gezegd over 
de teleVioie-nota, die door de ata&tsaecreturis van Onderv•i;Js, 
Kunsten en Wetenschappen en de staatssecretaris van ~conom1sche 
Zaken is ingediend. Hij vergelijkt de Staat en de Tij~ omroepver
enigingen met een hoon met V:ijf hennen - in dit geval broedse 
kippen. Als een haan - zo zeg::: hij - zorgt de Staat Toor hokken 
hooi en atro, hij zorgt overal voor. nu kont er dan eon nieuwe 
hen bij in d~ ren en de vijf oude hennen zijn gebelgd en trachten · 
de· aandacht van de haan af te leiden va~ het feit, dat zi3door 
hem gevoed worden en dat hun via de kijkgelden alles wordt toe
bedeeld. De nieuwe hen vraagt geen geltl, zij is zo li's bereid een 
gedeelte va.n de opbrengst ter beschikking te stellen van culture
le doeleinden. Spr, vraagt zich af of hier niet een ongezonde ~oe-
stand heerst. · 

Op pagina .29 van de relevisienota - ,aldus spr. - Vindt aen 
vermeld, dat de kosten van de tel()visie sinds 1953 ruim 48 tli.ljoen 
gulden hebben belopen. Na. aftrek van de ontvangen ki3kgeld"en heeft. 
de t .• v. ·de Staat roede ruim 15 miljoen gulden gekost. . 
' Spr. verwijst naar hotgeen op pagina 18 vun äe nota ten aan- • 

sien van de cottmerc1Ule televisie wordt opeemerkta "Indien zij 
voorts .de kosten, vertonden aan de uitzendint.;~en, geheel zelf zal 
dragen, dan vraagt zij einder dan de b(!etaande o·mroeporganisaties 
doen. :Jeze laat3te bestrijden .de kosten van de televisie geheel 
uit bet door de SttJ.at e;eheven kijkgeld". · 

De nieuwe hen - aldus de heer Vodte • vraagt geen geld, zij 
financiert ·Zichzelf. Zijn de inleidsters het er niet meàe eens, dat 
ook de omroepverenigingen ertoe over zullen moeten gann hun uit
g~ven zoveel mogelijk uit eigen middelen te dekken, zodat de Staat 
zich l:a.n beperken tot een bijdrage voor de strikt noodzakeli3ke 
kosten? 

De heer J.M.F.A. van Dijk (Amersfoort) vraagt de aandacht de~ 
vergadering voor enkele critiache opmerkingen. Zijrt.eerste op:n.er-
king betreft de recla~e in de televisie •. In de teleyiaienota- al-
dus spr .... wordt een hootdstuk gewijd aan de teverlenen concessie!'• 
Vi~f eoncessie-aanvragen zijn binnengekomen, wanronJer van de O.T.E.!t. 
en van net Oomi t& tot oprichting van do r.:aatsohapplj tot Expl,oi ta-
tie van Televisiereclame. 

!en aanzien van de o.T.E.M. merkt de nota op pagina 23 opt 



•onbevredigend komt de ondergetekenden· de w~•• voor, wasrop 
het fe1tel13ke beheer ovor de o.T.~.!d. S.n banden S.s gegeven 
van een op willekeurige wiJze tot stand gekomen groep, voor• 
namelijk gl'oto, ondernemingen. ntorl:lede zou niet word'n teg.
moetgeko:•en uan de bij de onàergetekenäen levende gedachten, 
dat het rodel13k ia ~llerlei eroeperinr.en, die belang hebben 
bi~ het bl'en1~6n van reola.r» in de televioie, da01"bi~ een zeke:ro 
invloed toe te kennen." 

. Cpr. wijst er in dit verband OPI da.t de Nederlandse dag
bladpers do~. roede r·,eeft e.f'gevraagd v10.t de eommeroiVle tele
visie voor do :reclo.:1e .in de doebladen zal {fM1h 'betelteun. !!en 
zal zich kunnen voo.r.;)tellén, dut ook in do krineenvo.n de kleine 
bladen hierover c;roto ongeruatlleid hecnt. 

::ocwol het in da nota ~ei teerde wel duidt op een zekere 
. res&rve vnn ue zijde der regering. woru' op. ptt{:,~na 25 van dct · 
nota in ûe beaollouwing ten e.nnzien vr.;.n de conceaaie-af.lnvrage vaa. 
Het Comitd tot- oprichting vnu de l:a.atsoha?pij tot ilzplo1tut1e 
ven T~leVioierocla~e gozeed& '~et iu Jnr~o~ von belang, üut do 
ruogelij~;;lJcid wordt ge;JclK!,peu, dut op redeliJke voorwillll'den de 
groep. dagbladen uan de conce~Jiehouàende r~ntschnppij l~n dool• 
nemen, indien deze t~roap dit mocht ~ensen''• Uier kan, naar 4e 
menin;_:; VG.n de heer van ~ijk, cesproken woruen van het verdelen 
van ue huid van de beer voordut deze r,eachoten io. 

Spr. gelooft, uo.t Je regering in zekere zin oedo•vera.nt
woordelijhlleid druagt. Eij oeeut, dat er voor de liberalen een 
taak li~t om, wanneer er een t~~ede televisienet bijkomt, nauw
lettend too·te zien, dut hier n1ot een nieuwe zuil- een recla
mezuil - ontatu~t. Cestreotd eal moeton worden ~lr een zo breed 
mogelijke opzat, die pl.asta biedt a~m allen, die mQt construc
tieve bijdraeen \ïillcn deelnenen. 

De t~~edo opmerking van de heer Van Dijk betreft het huidi
ge omroepbestel. llarar. spr. •a I:lening ligt hier een stuk conservo
t1eme, dat noet woruen doorbroken. ::.~n is daar nl ~aren x.:oe be• · 
zig. Do Gedachte aan eon nationale o~oe~, welke zo aterk in 
onze kring leeft, leef"t ook in a-ndere kl'inn;en. ::Je V.l'.R.Q. aJent, 
dat zij uo oersta ia, die gepoogd hee!t met een nationalo omroep 
te beginn.::n. Ook de A.v.n.o. lo.at zich. cino.rop voorGtaall.. Wij heb
ben dit altijd gewild, m~ar wij zullen ons er eerst op laton voor
etaan, als eon nationale o:-nzoep zich. werkelijk aftekent. Ondel" 
ons Bijn aanhangera van de A.v.n.o. en V • .ï?.n.o. beide~. ID.ten deae 
omroepverenigi~1cn - aldus spr. - het niet laten bi~ het betui
gen Vi,;.:.n hun eoede bedoelineen en bij het publiceren vun een bro
chure, zoo.ls"de nationale omroep'*, doch luten zij een verdere 
otnp doon en tot aer.enuerking komen. l.fo..."J.st plannen en brochure& 
ligt hier een nieuwe taak voor de tockot1St. Zij hebben beide~ een 
ui tsangspunt o~:a eón constructieve bijdroge te leveren teneinde 
het con.aarvattome in ono omroenbeatel te doorbreken. 

l~en opm.;rking VHn elgeoonà anrd wil de 4eer Ven D13k mkcn 
met betrel.:k1ng tot het radioschip "Veron1co." voor onze !;.uat. In
derdaHd valt te verwnohton, dat er .over enkele jaren telev1a1o- · 
satelliottJn in de nother zullen ~i3n, waaruoor van !Iederlruld tech
nioch <.le r;rootate 1na!)ann1ng zal worden gelist om zich· ten OP
zichte vc.n de v;ereld daarbui ten te hc""ndbQven. Hiertoe zal oen 
grote eenheid va.~ geest noodzakelijk zijn, waorbi~ bet fundartent 
vn.n een nation.:tle om.l'oep van (;!'Oot belang is. Wanneer wij dit 
voor decennit!n overzien, d..'-ln moet de hand aa.n de ploeg ceolacen 
word~n. .Je televisienota van de beide staatsaecretarioocn brengt 
een nieuw geluid. W~j zullen ·:i1t nnuwlettend moeten volgen en, 
Y.:~Ull' nodie, de brug moeten aJ.aun om de kloof, die el" nog is, te 
ovorbr'll~'c;cn. · 

.· 
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De heer M.D. Scheer· (Heemstede) kan sich geheel scharen 
achter hetgeen de beide inleidsters ten aanzien van het ro.dio
•n televisiebestel hebben opgemerkt. Dit doet hij echter niet 
ten aanzien van hetgeen de heer Kessler heeft opgemerkt met 
betrekking tot de vereniging van liberale rádio-amateure on 
het verzoek om ook thans weer te komen tot een liberale omroep
orea.ni,~atie • Spr. heeft indertijd de door de heer Keaaler ge
noemde vereniging van zeer nabij meegemaakt en geobserveerd, 
hetgeen voor hem aanleiding ~a het Dogelijka Beotuur en het . 
noofdbeotuur der Partij te adviseren niet op de suggestie van 
de heer Kesalcr in te gaan. 

.. t:evrouw Dra. J .F. Schouwen::e.r-Franssen, Lid T'.ln de Eerste 
bmer der ~taten-G·enera.al, de sprekers àntwoordend, merkt op, 
dat de hc~;!r Tolsas kennolijk in lustra. denkt. De heer Tolsma 
zal echter begrijpen, dat zij zich ten overataan van een goed 
bezette vargadering niet aan een termijn kan binden. In de po
litiek moet men nu eenmaal vaak enig ged~ld betrachten Verwezen• 
lijlting van een nationale ooroep zou vijf' jaar kunnen duren, 
het zouden echter ook tien jaar o! ceer kunnen zijn. Zij hoopt 
met de heer Tolsma, dat het niet langer dan vijf jaar in beslag 
zal nemen. · 

Uaar t:..anleiding van hetgeen de heer Van :oijk opmerkt over 
de aanonwerking zou :Jevrouw Schouwenat.r het nuttig Vinden, als 
A.v.n.o. en V.?.n.o. eens om de tafel gingen zitten. lln zouden ook 
de V.A.R.A. en anderen, die goeeteli~k daarvoor open etaan, niet 
mee kunnen tafelen? 

Davrouw G.V. van Someren-Downer, Lid van de Tweede Kamer 
der Statan-Gerloraal, antwoordt de heer Tolsma, dat zij een ter
mijn van vijf jaar ter verwezenlijking van een nationale omroe!> 
wel bijzonder gunsti8 zou vinden. Het is moeilijk hter voorspel
lingen te doen, maar misschien v10rkt een niet-verzu~ilde televisie 
uel alá eon katalysator en wordt er toch op korte termijn iet~ 
bereikt. · 

l:Iet de heer van den : Bergh acht mevrouw Van ·Someren onze 
taal in de radio . ·n van naam gaan aoma in-
eens voor de radio p.t.cu. pra~t#n~ 1.0~ 1.n de ~eugd~rogramr..a•a wordt 
dit doorgevoerd. Zij hoopt, dat men het zowel in de radio als 
bij de toleviaie niet teveel in platvloersheid zal zoeken. ~ 
betreuren valt, dat de school.televisie nog geen toepassing heeft 
gevonden~:, . 

Uo.ar aanleiding van heteeen de heren van àen Bergh en Van Di~k 
met betrekking tot het schip "Veronica" hebben gez'gd• tterkt me
vroutv Van Someren o_•), dat inclerdaad het gevaar bestant, dat dit 
schip ook televisie-uitzendineen gaat verzorgen. als Uederland 
niet tot geregelde oommerciUlo televiaie komt. l!et de beer Van D13k 
ia spr.ster het e'ena, dat de voortachrijdende techniek in de toe
kamot aon :ï:Tederland de allerzwaarste eioen zal stollen. Uederland 
volet grastg een atl·uisvoRelpolitiek• l!aar al steken de P.ooajene 
ook de ko:;:>pen in het zand • men zal de technische ont\i.tke.ling moe .. 
ten bijhouden. . 

Uevrouw Van Someren antwoordt de heren Kesaler en .Scheer. dat 
wij celoven in een w~tionale omroep. Wij moeten niet de fout ma
ken, die de aooinlisten na de oorlo~ begingen; zij waren aan.vo.nke• 
lijk v56r con nationale o~oep, maar lieten dit standpunt los, 
toen het niet bereikbaar scheen. Als liberalen mo0ten wij niet de
zelfde weg opgaan. 

Spreekster geeft de heer Vodte toe. dat.de omroepvorenieingen 
tot nu toe op de staatskas. teren. Radio en televisie zijn een pu
blioke eervice. Het zou geen ltwaG.d kunnen. als hierin ver•mdering 
kwam. Tegen cni;~e bijdrage uit de etautskas zou geen bezViaa.r be• 
hoeven te beetaun, tlits aantoonbaar, dat een doolmatige exploitatie 
zonder deze niet te bereiken valt. 
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Naar aanleiding van· de opmerkingen vbn de heer Van Dijk· 
met betrekkin.g tot de vijt aapirant-conceeeion,arissen voor 
oommerciUlo televisie deelt mevrouw van Someren mede, dat naar 
de mening van do beide staatssecretarissen de opzet van de 
O.T.E,M. het meest a.un de gestelde eisen voldoet. Deze menins 
komt ook in de nota tot uitdrukking. De O.T.~.:;. is er echter 
nog niet • .Pe Krullor moet zich op dit punt nog uiteprekea. Zij 
meent echter, dat er ruimte moet worden gelaten voor overleg 
met de endere conceasionariaaen. De strijd tussen· de O.'r.E,tï. 
en d"e. andere gegadigden komt op het tweede plrcn, Hierbi~ zullen 
ook de do.e;bl~d.en betrokken zijn, Maar hierover beslist de Kamer 
niet, deze. neemt alleen een principiUle beslissing. 

De Voorzitter dankt de beide inleidsters voor haar voortre~
felijke voordracht en de vergadering voor de betoonde belang
stelling. 

Het is ieder jaar weer • nldue spr. - een belangrijke vra~g 
voor het Hoofdbestuur, Vïelk onderworp men in de algemene verga• 
dering zal doen behandelen. Het Hoofdbeatuur was van mening. dat 
het radio- en televisiebestel zich uitstekend zou lenen om venuit 
de liberale gezichtshoek te worden belicht. 

Gezien de beide voortreffelijke inleidingen en de hierna ge
volgde lrorte discussie, meent de Voorzitter, dat het Hoofdbestuur 
een goede keuze heeft gedaan, Uit de vrugen en opmerkingen, die 
bij de discussie naar voren kwamen, ie gebleken, dat slechts op 
zeer kleine onderdelen verschil van inzicht bestaat en dat bij 
de vergadering in het algemeen dezelfde opvattingen ten aanzien 
van het radio- en televiaiebuleid leven als bij de beide inleid. 
eters. 

Vervolgens leest. de Voorzitter het telegram voor• dat zo-
juist van H.M. de Koningin werd ~ntvnngen. . , 

"H.M. de Koningin heeft mij verzocht u haar 
"vriendelijke dank o.ver te brengen voor de 
"gevoelens van aanhankelijkheid geuit in Uw 
"telegram. 

Jkv.r. Rl5el.:l - part.eeor.H.:r.t.•· 

Alvorens de bespreking van het Beleid van de Kamerfracties 
aan de orde te stellen, geeft de Voorzitter het woord aan Mr. M. 
Rutgers, voorzitter van de afdeling Leeuwarden. 

De heer 111". Ll~ Rutgera, voorzitter van de atdeling Le~uwar• 
den, deelt mede, dat de afdeling het op hoge prijs zou stellen,, 
indien de eerstvolgende tllgemene vergadering in Leeuv1arden zou 
kunnen worden gehouden. De afdeling hoopt, dat het. het Hoofdbe• 
stuur aogelijk ~al zijn aan haar verzoek te voldoen, .in vtelk ge
val zij hanr beat zal doen ten aanzien ven de ontvangst in de 
voetsporen te treden van de afdeling Rotterdam, 

De Voorzitter dankt de heer nutgers voor de vriendelijke 
uitnodiging. De beslissing hieromtrent ligt bij.het Hoofdbestuur. 
liet verzoek van de afdeling teeu\·:Hrdon is echter in het :Jugelijlcs 
Bestuur reeds besproken, dat aan het Hoofdbeatuur zal voorstellen 
de uitnodiging met dankbaarheid te aanvaarden. 

Hierna stelt de Voorzitter aan de orde nunt 15 v~n de Aflendaa · 
Bespreking van het beleid der Kame:r~raoties.• 



De heer K. van Houten (B~eda) deelt mede, dat in de ver
gadering dar afdeling Breda van 10 maart j .1., de op diezelfde 
avond gehouden radiotoespraak van de heer S.J. van den Bergh 
betreffende de spijt-emigranten punt vnn bespreking~eett uit
gemaukt. Dit radioprautje opent nieuwe pers~eotieven en op grond 
daarvan zou de afdeling Breda de Kamerfracties willen vrctgen of 
zij de mening van de heer Van den Ber·;h .delen ten aanzien van de 
spijt-emigranten. Zo ja, hoe denken ~e Kamerfracties dan tot 
realisering von de gedachte van de heer Van den Der~~h te komen 
en zo neen, welke is dan hun mening ten aanzien van de sp11temi
granten? 

De heer E.t. Vuursteen (Delfzijl) brengt namena de afdeling 
Del!djl een tweetal punten onder de anndac.:t der Kamerfracties, 
t.w.: , 

·a. de betrekkelijk moeilijke omstandigheden, waarin onze nationa
le koopv~ardij en in het bijzonder do kuatv~rt zich bevindt. 
in vergelijking met de andere Europese landen. Deze vereelijh .. ng 
heeft zo~el betrekking op de belnatingtechniscbe omstandigheden, 
alsook op onze concurrentie-post tie gezien in het licht v~.m de 
Europese Gemeenschap. · 

b. de bezwaren, die voor Nederland en voor Delfzijl in hot bijzonder 
verbonden zijn aan het Algemeen Verdra.g tuesen het Koninkrijk 
der llederlanden en de Bondarepubliek Duitsland, apeci"èml. met 
betrekking tot de regeling van de samenwerking in de Bemsmond, 
als neergelegd in het traotatenblad no. 69 van het·~aar 1960. 

Ten aa."nzien van het onder a naar voren gebrachte merkt dé 
heer Vuursteen,op, dat Nederlt:tnd een zeevarende natie is, die zo• 
wel voor als na de eerste wereldoorlog op uitmuntende wijze voor 
de ·dag ia gekomen. t:aar da uoheepvuart haar t:.i terate bost dçet Oïl 
internat~onaal in de voorste gelederen te staan• zo vervult het 
regerinesbeleid de reders echter met grote zorg. llen krijgt vaak 
het gevoel, dat er te weinig contact bestuut tueeen do acheepvaar~ 
·in al haar geledingen enerzijds en de Kamerfracties en het Hoofd
beatuur anderziJds. In rederekringen wordt er uan ook wel eens ' 
aan getwijfeld, of man wel ~egrip heeft voor wat de sob9epvnart 
voor Nederland betekent. ':.ïj o.ogen niet vergeten - aldus spr. -
welk een kapitaulsintansief en eveneens direct en indirect ar
beidsintensief bedrijf de scheepvaart is. Als ~en dan ziet, dat 
de regering speelt met "de gedachte om de invee·tel·ingaattrek te 
ga:an veranderen en ook verdere veranderin;:-;en in onr~un#stige zin 
met betreklting tot de afschrijvingapolitiek cverv.·e~gt, dan kan 
men zich afvragen of dit niet de politiek is van •de kip met de 
gouden eieren11 te eluchten. Er ~:ijn in Uederland v~rschillende 
industriekernen. met daar~an verbonden faciliteiten voor nieuwe 
vestigingen in de industrie. De scheepvaart valt niet onder deze 
faciliteiten. Ia het dan teveel gevraagd voor de scheepvaart een 
teeenoetkoming te zoeken door 1n de eerste plaats de bestaande re
geling niet slechter te maken? De scheepvaart .kan zich i!JOOra 
slechts ten koste van grote investeritli':;Cn voor modernisering en 
vernieuv:ing van cle vloot Oi? het huidige peil hnndhaven, terwijl 
men er zeker niet vnn. kan sprelten, dat de scheepvaart· momenteel 
mee doet in de hoogcon;functuur. Spr, geeft toe, dat er momenteel 
veel voor de schcepv~art wordt gedaan door modernisering van de 
havens o.d. rraar komen deze voorzieningen niet voor so;; eveneens 
ten r:un!:tè vnn de induat:rie? Spr, meent, dat, wil onze scheepvaart 
in st:::.at zijn de grote interna·~ionale concurrentie het hoofd te 
bieden, toch -;;eker cletJ.entie gevraaBd mag v1ordan op het gebied 
van de ~elaatingwetgeving. De Nederlandse reders \7ill~n graag de 
nationale driekleur blijven voeren als vrije bedrijven en niet op 
de manier van de United Statea m3t behulp van aubaidiee. 



Een tweede punt. dat spr •. hierbij met zorg vervult, ia 
het streven naar een Europese Äconomieche Gemeenschap. eonder 
dat alle staten hier~an deelnemen. Juist voor de HederlnndsG 
ku~tv~art heeft zeer veel vèrvoer plaats tussen de.~candina
visohe landen enerzijds en het Unitod Kingdom anderzijds. ~n 
dit zijn nu juist de landen, die geen doel uit:lnken Viln de 
E.E.G. De reo·:mte tegemoetkoming op hot gebied dor ·i.)elaatingen, 
het veratreltke~ van credietcn, _nlemede de mnimalisering van · 
de voorschrif'ten, die aan schepen en·bemanningen.worden gestold, 
welke maatregelen zowel in Engeland alo in Zwellen en Denemarken 
onlango werden ingevoerd, vervullen de Nederlandse ~atvaart 
met z org. Ik geloof - aldus spr. - dat wij ooctEm waken tegen 
een te grote ove~drijvin3 der voordelen, die de E.E.G. in de 
huidige v:orm ona lta.n bieden. Hederland heeft zowel in het verre 

.ala in het nabije verleden altijd bewezen {!root te zijn in aigell 
koopnanachap. Ik hoop, dat ·een sanenbundeling, zou la de z.B .G. 
voorstaat, ons niet halverwege zal ontnuchteren en ons zal le_ren, 
dst \':ij, de kooplieden van het westen, ons ideaal a la tot uitdruk
king eebracht in de naam van onze partij, de Volkapertij voor 
Vrijheid en TJetlocratie, hebben ~oeten prijsgeven en o11a gebonden 
hebben tot een rol op het tv.>eede plan. Laten wij erop toezien 
groot te houden, waarin wij altij.d p,root zijn geweest. Onze 
stiptheid in het nakomen ven atsp'r<:~ken, een stiptheid, welke bij 
onze partners in de :i::.B.G. niet even sterk ontwikkeld is, zou wel 
eens kunnen blijken onze eigen teruggang te zijn. Een.eerate ge
volg voelt de scheepvaart reeda zwaar. De rev•1luatie van qe gul ... 
den betel~ent, doordat een aanzienlijk percentage der vrachten 
reeds op basis van het pond st~rling werd atgealoten, een groot 
vrachtverlies·. . 

De heer Vuursteen hoopt met zijn woorden eon ruimer begrip 
voor de scheepvaart te hebben gewekt. Zonder scheepvaart kan 
Nederlànd niet meer zijn v1at het alt;ljd is pweest" Het is te _ 
hopen. da.t Uederland in de toekomst blijk zal geven beter op eigen 

. benen te kunnen staan dan nu het geval is. 
De heer Da. J.H. Ritzema Boa (~oetinchem), sprekende ~menS 

de afdeling.Doetinchem, brengt aller,oerat hulde aan de Tweede 
Kamertractie - on speciaal acn mevrouw Stoffela-van Haáften -
voor de voortreffelijke en bondige wijze, waaro? zij bij de be
handeling van de begroting van :Buitenlandse Zaken ia Opflekomen 
voor hot hem zozeer t~r harte gaande reoht van de Zuid-i1olu~kers 
op zelfbeschikking. Dat zij heeft gesteld, dat Nederland bepaal
delijk wbl verplichtingen heeft ten aanzien van dit volk heeft 
apr. bij~onder deugd gedaan .. Doordat de Zu1d-?1olukkera hun zat·dt 
geheel alleen moeten verdedigen, tegen een grote overmacht in, 
lijkt het wel, alsof zij voor een verloren zaak ve(:!1ten - verlo
ren niet vanwege hun eigen gebrek aan doorzettingsvermogen, mau 
vanwege de vijandige en onverschillige houding van de erote wereld 
tegenover dit internationaol vaatgelegde recht. Dat desondanks. 
onze vertegenwoordigers in de beide Kamera van het Parleme~t tel•· 
kens weer de· gelegenheid te baat nemen om voor het recht en de 
bela.n::;en der Zuid-!~olukkers op te ko:nen - aldus Da. Ritzema. Bos • 
stemt tot grote voldoening. Zonder c.nderen ook maar enigszins .. 
tokox·t t.e willen doen, wil apr. hier nog wel eens de nar;;en noemen 
vun mevrou>, stoffela-van Haaften en mejuffrouw Ten nroecke 
Hoekstra en, voor ~at de heren betreft, van de Voorzitter, de 
heren lti tmeoster, BerkllQ'uwer, Van Riel en de Vos ven Steonwijk. 
Hij oprc:ekt do hoo;> uit, dat ·de zaak vnn het reoht van dit met 
Nederland zo lang door nauwe banden verbonden volk ook in de toe
komst, zolang hot nog niet ie geäffeotueerdt bij onze liberale 
volksvertegenwoordigers i~ goede handen zul blijven. -



De zeak der Zuid-Uolukken - zo vervolgt de heer Ritzema 
Bos - is niet los te denken vaa de hele Indonési~-at!aire. Ook 
hierover zal ik nog gaarne iets zeggen. De elf jaren, dat er 
.._van een onafhankelijk IndonesiU sprake is gewec:st, hebben 
een tiederlands beleid te zien gegeven, dat voortdurend en con
sequent een defensief karakter heeft gedragen. Ondanks onze 
verplichtingen ten a~nzien van het zelfbeschikking~recht, heb
ben YJij dit recht door de heersera van ))jr..karta met voeten la
ten treden. De in strijd met Indonesiä's constitutie goprocla-· 
meerde eenh.e1.d!'lstaat van 17 ~.ugustus 1950 hebben wij gesteund 
bij het ve1·k.rijgen van het lidmaatschap der Verenigde Naties. 
Bij het inslapen der UUCI hebben wij ons neergelegd, evenals 
bij het opzeggen - eenzijdig door !ndoneeiU - van de Unie. Wij 
hebben onze eigendommen laten confisoeren en hebben IndonesiU 
de diplor:w.tieke betrekkingen laten verbreken. Vele ven de doo:r 
Indoneai~ 0opleegde feiten vonden hun oorzaak in de h~~stie
ltieuw-Cuiuea., eetl gebiecl dat niet Aziatisch is en waarop deze 
anti-constitutionele eenheidastaat geen enkel recht heeft. Ook 
met betre~~ing tot Nieuw-Guinea zijn wij voornamelijk defensief. 
Wij beperloon ons ertoe een ieder te vertellen, dat vdj daar zo 
gauw L'logelijk weg zullen guan en dat alleen het zelfbeachikki:ngs
recht der Papoea's ons aan dnt land bindt. Nu heeft Indoneei~ • 

. drieste!' geworden bij ellte defensieve handelinti onzerzijds, 
eelfs de indirecte relaties via Londen opflezegà. Voor dat land 
bestaan wij doodeenvoudig niet neer. -.:ordt het nu eindelijk niet 
e~~ne tijd voor Nederland, wanneer het nog een greintje nattonaal 
besef over l:J.eeft, om tot het offensief over te gaan? Al ons· de
fensieve handelen heeft ons niet gebaat. Laten wij het den met 
het tegendeel proberen, ook ten bate- van de Pa.poea•a, die niet 
aa.n e.~n ohaon r-ogen worden uitr;eleverd. Uiertoe ecuden de vol
gerHut t;egen kunnen nordon bev.-andeld: 
!l Getracht moet worden de UNCI weer wakker te schudden. De Minis-

ter- van !îui tenlandse Zaken heeft onlangs bij de beantv1oording · 
van. mevrouw stoffels en andere sprekers wel gezegd, dat de UlWI 
sedert de onafhankelijkheid vun IndoneaUf in diepe slaap is ge
gt.Hi-.nt maar kennolijk heeft Nederland nimoer ernstig ~etro:cht .de 
Ul~CI weer te wekken. A~ngezien de Uinister de illSCI niet voor ge• 
storven heeft verklaard, dient llederland alle middelen te gebrui
ken om dit orgaan weer wakker te krijgen, teneinde doarann het 
dispuut met het IndonesiU van Soekt::.rno voor te leggen, alsmede 
alle schendingen door dat" IndoneaHJ begaan tegen .eir,en constitu• 
tie en de rechten zijner bevolkingsgroepen. Het beatuur van de 
Kumerkring 'e•Gravenhage der C.H.U. meent• dat in de Nieuw-Guinea
kweotie onverwijld de bemiddeling der UliCI moet worden ingeroepen. 
Zou het voor de Kamerfracties der v.v.~. geen zin hebben zich 
eveneens op dit vraagstuk te beraden? 
!l wanneer echter blijkt, dat de UNCI niet meer tot leven zal zijn 

te t<Jekken en dus dood ie, dan ware ale vol~;ende suggestie om 
van het defensief tot hot offensief over te eaan voor te stellen, 
tegen de eerstvolgende bijeenkomst vun de Aleenene Vergadert~ de~ 
Verenigde naties aan twee meuaen, afkonmtig van de bevolkingen van 
de Maleise Archipel, het tijdelijk Iiederlanderschap aan te bieden 
en hen in de t;elvgenheid te stellen voor dnt internationale forum 
hun eigen belangen te behartigen. D,Vele goedwillende deooorati
sche krachten aldaar zullen Nederland voor een dergelijke geste 
de.nkboar zijn. lliaachien is een dergelijke procedure een noVlm. 
Hier kunnen v:e echter te lefn" eaan bij Soebandrio, die openlijk 
verklcord heeft na de daad van het afbreken der indirecte betrek
kingen. dat het wel eens eeen kwaad kan in internationale betrek
kingen een precedent te scheppen. "Tenslotte" - aldus deze Indoue•. 
sische ~oordvoerder - •worden internationale betrekkingen bepcald 
door het optreden ven onaf'hnnkelijko en aouvere1ne staten en soms 
zijn de oude gebruiken niet lO.UBEtr geschikt voor de huidige om-
standigheden•. · 



ll Als derde offensieve mogelijkheid het teit: "tussen Nederland 
en de staat van Soekarno bestaat geen enkele binding mee~"• 

Wanneer de communisten en enltele Afro-Azie.tische landen het be
wind van Gizenga tn stanleyvilla kunnen erkennen, omdat hun dat · 
beter uitkomt, waarom kan Nederland dan nu-de Indonesisch& ·tegen
regering van Sja!roeddin niet erkennen? Daze man, die ar wanhopig 
voor vecht om zijn land de ti tel van beschaafd land terug te ge
ven, zou hiermede. moreel ten zeerste gebaat zijn en.wi;J ll!ouden 
er de !'iguur, die Uederle.nd tracht te bolasteren als geen ander, 
.- de eerste slag terug mee geven. Dit zou dan _gelijktijdig moe
ten leiden· tot erkenning van de Republiek der Zuid-:.rolukl~en, die 
nir:m1er deel heeft uitgemaakt van enig ander Indonesiel dan de oor-

·spronkolijke en te vroeg overleden Verenigde Staten van Indonesil. 
Dan is het. recht gehonoreerd on H'ederland heeft een betrouwba.re 
barrière tussen Sookarno en Nieuw-Guinaa. 

De heer Eitzema Bos heeft net het vorenstaande olechts enkele 
mogelijkheden willen M.ngaven. \iellioht zijn er betere en ·.meer ef
fioi~nte. Opr. zou willen besluiten de Kamerfracties te vragen om . 
te overwegen- en· dit op korte termijn- wat er kan worden gedaan, 
dat een dubbel doel kan dienena a) moralo steun non de velen daar
ginds • die deze steun norfl.mm.er van Iiederlo.nd verwachten en b) te
gelijkertijd van de volkomen ondoeltreffend gebleken defensieve 
lijn over te gaan tot het offensief, dat Hedèrlanà mede in staat 
zal stellen zijn taak ten opzichte van de J?a.po.ea•s op snelle en 
doel treffende wijze ten uitvoer te brengen. · , . 

Aan de heer·J. Gosschalk (Voorburg) is door de afdeling 
V~orburg in haar ledenvergadering verzocht een tweetal punten naar 

,':v-oren te brengen.. . 
· . Niet alleen namene de afdeling Voorblll'gt mau ooJç persoonlijk, · 

wil de heer Gosachalk de Kamerfracties en ook de leden vtm het 
. Hoofdbeatuur hulde brengen voor do principiUle houding en het 
atsndvaetige beleid bij de behandeling van de pensioenaftrek in 
vol'bu.nd. ::tet het ontvangen van de algemene ouderdomsuitkering en 
vooral voor de onophoudelijke verdediging van het onvo~korte 
recht op volledig pensioen vun de daarbij betrokkent!n• De a:tde
.ling Voorburg meent dat, afgezien van d~ juistheid van dit stand
punt, de Kamerfracties d~armede velen in Nederland aan zich heb
ben verplicht. Wellicht zal het mogelijk blijken voor die gepen
sioneerden, die in de achter ons liggende jaren hun recht hebben 
gekort gezien, deze korting ongedaan te maken, waoroede dan ten 
dele een eens gedaan onrecht- hersteld zal zijn. 

. De tweede opmerking van àe heer Gosachalk betreft de be• 
vreemding van enkele leden van de afdeling Voorburg , dat de Kn
merfraotiea nimmer van enig initiatiet hebben doen blijken inzake 
de bevordering ve-n de betaling der Duitse oorlogsschuld'. IIet be
treft hier per slot van rekening - aldus apr. - een door Duitsland 
te batalen schadeloosstelling van ca. 25 miljard gulden, waarvan 
een minie~ gedeelte ia kunnen worden verhaald, zodat, zonder re-

.kenin0 te houden met de waardedaling vun het geld in -de laatst' 
jaren en de op deze som gekweekte rente, de Nederlandse claim nog 
steeds goed geacht· zou kunnen worden voor deze oa. 25 milj~rd . 
gulden. Duiteland heeft de verplichting tot betalen nimmer geloo
chend. In de loop der jaren heeft •ich in Duiteland een aanzien
lijk economisch herotel voltrokken, zodat bezwaarlijk een beroep 
kan worden gednan op onmacht. Is het onvriendelijk, zo hebben de 
leden der afdeling Voorburg zich at"gevrae.gd, on op betaling, at een 
begin van betaling van een door de schuldenaren erkende schuld 
a4n te dringen? 
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De bedoeling van de.ze opm~rking ie geenwzins - aldus cle 
heer Gosschalk - om een verdediging van het Nederlands rege
ringsbeleid te horen, dooh wel om van de Kamerfracties te 
vernemen, op welke wijze uit politiek oogpunt het zwijgen 
bierover moet worden opgevat. 

De heer Kr. J.J. Kamp (Rotterdam) wijst er op, dat de 
bespreking van het beleid der r~errractioa nu wel een punt 
op de egendè der Algemene Vergadering·uitmaakt, maar dat de 
leden der ~1ecde K~~r~rnctie atemQ8n zonder laat of r~~e
epraak. Iloeuel dit eigenlijk inhoudt, do.t de verantwoordelijk
heid der t:a!:!erfractics bui ten .beapr.eking dient te blijven, zou 
hij toch gt~îrne twee zaken naar voren ~~llen brenr,en. . 

Hotgeen de Voorz1 tter heo.f't opgemerkt met betrekking tot 
de algouene kinderbijslagverzekering ia ~pr. uit het hart ge
grepen. J;~:.r zou nen de psychologische kant van dit onder~.'el'P 
niet eensmeer in het licht kunnon stellen en trachten hi(rvoor 
een'oplosoing te vinden? Het iS zijns inziens onaanvaardbaar, 
dat bijvoorbeeld een welc;esteld iemand -r;el de bijslag zel ont
vangen en een arme sc.hoenmaker daarvan veratoken zal blijven. 

net tv:eede punt betreft de toto, een nationale a-"ltlrelcgen
h.eid. Naar apr.•s ocning zijn er toch wel belangrijker znko~ 
in de \"lereld don onze klein aandoende nationale lmeaties. !~r 
zijn kwesties die daar ver bovenuit gaan en meer de aandacht 
moeten hebben dan onze kleine binnenlandse zuken. · 

De heer Kamp heeft mot deze beide punten geen critick 
willen oefenen, doch ze louter en alleen naar voren willen bron~ 
gen .. 

De heer J. van tlourik ( •s-Gravenhage) geeft een terugblik 
ove~ de gang vun .zaken met het openbaar onderwijs. Toen het 
tweede kabins.t-Oolijn ging optreden. in 1933 - aldus spr. • 
maakten drie vooratanders van hot openbaar onderwijs er deel 

. van uit. 11aur op onze vreugde hierover werd een domper gezet, 
toen Uinister Earcha.nt een wet in het leven riep, wanrbij.wel 
verschillende openb~re scholen werden opgeheven. maar geen en
kele bijzonda-re school. lla de laatste wereldoorlog heeft me
vrouw :E·ort3nier-de ·rïit een felle strijd gevoerd voor de erken
ning van de openbare school. Eet is èch~er zeer moeilijk om de 
eerder ingevoerde beperkingen weer ongedaan te zien gemaakt. 
Er zou veel gewonnen• zijn, als ~nioter Cnla een omschrijving 
van de bete!~onis van het. openbaar onderwijs, zoals ert. 42, lid 
l van de L.O.-wet eee.:rt, in de wet op het voortgezet onderwijs 
zou willen overnemen. De Linister is hier niet enthousiast voor 
en motiveert dit mat de stelling• dat hiermede nog geen aanvaarà
bare echtergrond voor het openbaar onderwijs zou zijngevormtl. 

Spr. hoopt, dat de beide Kamerfracties de zaak van het open
baar onder\·,i.ja bij de behandeling van het wetsontwerp op het voort
gezot onderuija met kracht zullen bepleiten. Br ia in de verga
dering gasproken over de nationale eenheid, de otrijd tegGn <le 
verzuilin;~. Hiermee moet :oen eerder bcr,innen dnn bij het raU.io- of 
tolevioiebeleid. llecda bi~ het onderwijo tloet tien deze küeutie 
aanvatten en op de~e wijze in de richting vun een nationale een-'' 

· · beid sturen. · · 
Uat niet opnemen van de doelstelling van art. 42 11d 1 van 

de t.o.-wet heeft opr. wel ten zeerste verbaasd. Dit bewijst, dat 
op: het do :·~ar tement · V<;;n Onderwijs, Kunsten en W~tenschappen de 

· topi"unètiea niet worden bezet door ambtenaren. die voorsbnàera 
zijn van het openbaar onde~wijs en er de achtergronden van kennen. 



De heer Van Mourik zou er voorts bij de beide Kamertraotiee 
met klem op willen aandringen, dat men in Nederland gespaard zal 
blijven voor do zeer grote scholen. De hiermee opgedane ervarin
gen zijn verschrikkelijk:, Hij hoopt, dat zij zullen strijden 
voor een zodanige sfeer bij de opvoeding• d~t het contact tussen 
opvoeder on leerling. kan blijven bestao.n. nasaecontaet enklasse
sfeer worden door de gehele scllool be.paold. Dij de zeer grote 
schoolBèmeenschappen van 1200-1500 leerlingen komt echter van . 
contact tussen leraren en leerlingen niets meer terecht. 

De hoer L.-::;. Drooshooft (Dirksla.ncl) brengt de betekenis van 
de landbouw naar voren. De landbouw - zo zegt hij - is eon zeer 
moeilijk punt. Wij boeren zijn de mensen van het. voedselpakket. 
Ka de oorlog en ook in latere jaren zijn er grote bedragen in de 
schatkist gevloeid door de export van landbouwartikelen. :Jit. heeft 
geduurd tot 1959. Het jaar 1959 nas oen zeer droog, 1960 een zeer 
nat jaar. :U0ide jaren hebben veel achacle en onkosten veroorzao.kt. 
Er waren grote ooeil1jkheden om de suikerbieten- en aarda;:>peloogat 
veilig te stellen. Dtlizenden le.n.Jbouworo zijn de dupe geworden voo 
de aleohte weersomstandigheden en bleven zitten met grote voorreden 
aardappelen, die onverkoopbt:ar waren. De reger1ne ie de boeren wel 
iets tegol!loetgekomen, ma~r afdoende ia de hulp niet geweest .• Ia 
het niPt ~ogelijk, dat op dit punt ten behoeve van de landbouw 
voors1e.nin.,~en worden getro.ffen? . . 

De heer Jhr.ur. w.H.D. Quarles van Uf'ford (Breukelen) vestigt 
de no.nelacht op de breuk, die in het Bri tee Gemenebest in do 
laatsta tijd door het conflict over de raseendiscriminatie is ont
etar.n. !;Iinister Luns meent, dat het standpunt vsn l!ederl&.nd het 
beot kan worden vertolkt door in de Verenigde Naties een neutrale 
houding in te nemen bij stcJ.:li!ling over op dit punt in te dienen 
m.otiee. Spr. ia van oordeel, dat met deze uitsprae.k een slag ia 

·toegebracht aan onze op samenwerking ook met andere rassen geba• 
seerde politiek. Dit valt wel zeer te betreuren. In de cnderschei•· 
dene delen van het Koninkrijk der naderlanden kunnen verschillen 
van rrening bestaan. Men noet echter denken aan onze eigen Konink
rijksbanden, er ook aan denken. hoe de pooitie van Nieuw-Guinea 
ten opzi~hte van het weeten is. Er kunnen dan delen in het Konink
ri3k zijn, die het moeili3k te vertoren vinden, dat lfederland in 
zijn onthoudingapolitiek volhardt. De heer Quarles ven Ufford zou 
de beide Kamerfracties willen vragen bijzondere aa.ndaoht afm dit 
moeilijke probleem te schenken. z.i. mag men over .de apartheida
politiek niet lichtvaardig oordelen en niet een te ne.utraal otand
punt innemen. 

De hee~ Ir. J .A .• O. Kroezen (te-Grave~ vertolkt de mening 
van verschillende leden der afdeling •a-Gravoland, die de onaange
name indruk hebben gekregen, ,.dat vo.n regeringszijde weinig wordof 
ged·r .. an om o:p te komen tegen de eche.ndao.lzaken, die zo vcnlt ge
ruchtrJakend in de pers verschijnen (bijvoorbeeld de zank-!,'aulen
belt, de zauk-v.d. Putten). \:aarom uordt hier niet krachtig opec
treden, zodat het publiek de indruk krijgt, dat deze kwesties ook 
de regering ter harte gaan? 

De heer I-lr. R. van Riet, Voorzitter van de ~ers te Kll1lt0rfrao
tie, beantwoordt de verschillende sprekers. 

llet betrekking tot de terugkeer van spijt-amigr~nten, \~lk 
onderwerp door de hoer Van Houten te Breda ii:t aangeroerd, L'16rkt 
de beer Vun Riel op, dat niet het gehele beleid der regerina in 



deze vergadering in discussie )tan worden gebracht. ZO\'iftl ten 
aanzien van dit punt ale van nog enkele aiidere .naar voren ge
brachte kweetics moet men het emotionele element niet verwaar
lozen, doch v-el een onderscheid maken tusaen praktiscbe en 
emotionele argumenten. . 

Voor arbeidskrachten is in Nederland in deze ·produktieve 
juen altijd ple.ata. ':.iij willen niat op :ma nemen om mensen, 
die eoat1jd3 onder de druk der omstandigheden een verkeerde be
sliosing hebben genomen, in de 3taek·te laton. Aan de andere 
kant draa.et een ieder een zekere persoonlijke verantwoordelijk
heid voor zijn daden· en voor de eventuele slechte gevolgen hier-

. van. r::en ~~ou bij dezv k\>estie een aantal f9.cetten moeten com
bineren. n~t zou de spijt-emigranten mo&elijk gemu~kt ~tnnen 
worden nao.r l~ederland terug te keren, r:ta:ll' dit zou niet mogen 

. betekenen iedereen op rijksl;:osten terug t~ laten reizen. :De op
loasing liBt in het miduen: men zou. te hulp moeten l>:omcm :Mln 
wie hulp nodig heeft en daarbij in het alGemeen de belangen v<;~,n 
de Nederlandse arbeids~~rkt niet uit het oog moeten verliezen; 
&ndorzijàs zou men in de toekomst bij de e~igratie de a~nat~ande 
eliligrenten goed moeten laten overdenken, ot' zij ·;.el een juiste 
bealia;;in,~ nemen. 1\och in het eerote. noch in hot t7.eeàe geval 
mag met rijkegelden worden r,etlxperimenteerü. Eet beleid dient 
·aan de feitelijke situatie te zijn aP-ngepast, waarbij zowel aan 
de belangen van Nederlznd als aan die van de spijt-emigr~nten 
gedacht ruoet worden. · 

Aan d~ heer Vuursteen verzekert de heer Van Riel, dat ook 
de Eerste Kamerfractie zich erover verheugt, dat de Nederlandse 
scheepvaart een: eorate plaats. misachten dé eerste plnata, in 
de \·:ereld inneemt. liet betreft hier een onderwerp, dat. Sl)eciaal 
het lid der Hers te Kamerfractie • de heer rrr. D .A. Delprat, oud
directeur van een scheepvaartonderneming, voorzitter van de Ka
mer van. Y.oophandel en :E'abrieken. voor A!:'.stordam, regardeert. 
Mocht de Eerste Kamerfractie naar de mening der af'dèling Ol> dit 

· punt te kort schieten, dan wil dit geenszins zege;en, dat de · 
scheepvaart niet de aandacht van dit lid dor fractie heeft •. De 
.vele .uit scheepvaartkringen voortkomende bezwaren leven ook in 
V.V.D.-kringen en men kent ook do hiertesan aan te voeren argu
menten. kat de vervroer,de afschrijvingen betreft, het is de heer 
Van Riel bekend • dat oen een schip wat· sneller mag afsohr:J.jven 
dan het verslijt. \'Janneer men dan· de verlies- en winstrekening 
bekijkt. dan blijkt, dat een schip, dat op een zeker ogenblik 
is afgeschreven, toch nog v:el meekan. Dat betekent ook, dat dat 
schip nog wal een extra opbrengst kan opleveren., Knappe belas
tingconsulenten hebben echter becijferd• dat vervroegde af'schri~-. 
vineen geen extra winst betekenen, maar slechts een hulp in de 
kaspos i tie. van dat ogenblik. . 

Wanneer een bepaalde tolt van scheepvaart in een actuele 
noodai tuut ie komt en het gevaar ontsta:.:t, dat l:Iederlo.nu bepae:.lde 
bronnen vo.n inkomaten zou moeten verliezen, dan z::.>.l zek-er worden 
ingecrepen. Voor apr.•a persoonlijk liberaal gevoel zou het ech
ter onjuist zijn ie:nnnd ie;s cadeau te óoen, zon<le.r een best::1unde 
noodtoestand. Dit ia een buitengewoon belangrijk element. Uier 
moet oolc betrekkelijk oritieeh worden toegezien en zal de schee:p
vaart het bewijs moeten .le~e.ren. öa·t fiscale faciliteiten in het 
beleng ven ~ederland nodi~ zijn. Dit laatste is een zaak van dis
cusnio tussen onze wel zeer goed geoutilleerde rederevereniGin~en 
en het ~inisterie van Financi~n. 

De heer Van Riel is het met de heer Vuursteen eens, dat het 
beiang van de kustvaart ntet altijd ligt in het vl~~ van de E.E.G. 
De beide Kamerfracties hebben zich geen o.genblik voorgesteld, .dat 
de B.~.a. generlei moe1113~e~en zou opleveren. Irt~&p-deel, ve..n 
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het beg~n at aan zijn hier gevaren van verwacht. Het gaat er 
ochtqr niet om, wie er ·wel en· wie er niet beter van worden. 
Het gfiiut er om, of lfederle.nd zich znl kunnen handhaven in de 
afec'l' der poli·tielte verdeeldheid. Hen moet zich echter reali
seren, dat bij een overeenkomst tussen twee belangengroepen 
het niet nl tijd te voorkot:ten zal zijn, dat eer; o1' ande~e g%'oep 
in Kaderland hierdoor geschaad wordt. . 

De aa!!lenwerking in de Betl.S.mond in het kader van het Verdllag 
Nederland-Duitsland ia een zaak van .wel zeer technische aard. 
Vlij moeten niet vergeten - aldua spr. - ànt hierbij .twee po.rti~
en zijn betrokken, na.melijl' Nederland en Duitsland. om tot een 
rechtvaardig oor-deel te komen moet men tolrijke technische bi~ .. 
zonderheden kermen a boe diep het kanaal ia,. hoe hoog de zand
banken zijn, hoe sterk de pooitie vm1 liedcrlà.nd is, enz. Gedu
rende de ecr3te wereldoorlog heeft l;ederland vrijelijk toegela
ten, dat J.litae .achepen de l~er:l6monà bevoeren. Dat betekent, da~ 
wij sedert 1915 hebben geaccepteerd, dat er een andere grens 
was. De havens van Delfzijl en Et~en vervullen in het verkeer 
van West-:&uropa iedetr een eigen functie. 11.":le.r waarom moeten 
beide havens zich op hetzelfde terrein bewegen? Dit leidt tot 
consequenties van vergaande aard. Er moet nor, veel voor de Ne
derlandse haven worden gedaan. liet is wel duidelijk, dat 
Dal.f3ijl en Em.den ieder hun eigen specifieke terrein moeten 
kiezen, anders zijn er zeker conflicten te verwachten. Spr. is 
ervnn overtuigd, dat de kwestie-Delfzijl door de Nederlandse 
regering op de meest fUnctionele wijze is opgelost. 

Met de heer E.itzema Bos a:c ht de heer Van Riel de Republiek 
der Zuid-l•:olukken een wanhopig probleem. 1!ien kan zieb daaraan 
ergeren, mnar het is de vraag, o! dit probleem in do internatio
nale politiek van voldoende belang is. \;at kunnen w1~ ·voer de 
Zuid-Ilolukken doen? ~~"elke zijn de reële mogelijkheden? Hot OP-

. hitsen van het nationaal gevoel is altiJd bijzonder gevaarlijk,· 
wannaer~men geen effectieve middelen kent. Er ~iju altijd din
gen waar ~on geen weg mee weet en waar nu eencaal niets &un te 
doen is. r.:en moet o:f:fera weten te brengen, Vianneer dit ~invol 
1tJ• mo.o.r in de zaak vun de Zuid-I.:olukken kan Nederland in !'eite 
n±ets~doen. Voor de grote mogendheden zoudon wij hiermee com
plicaties oproepen. juist nu er ul zoveel epennineen zijn en 
wij hen zo nodig hebben. Ven onze kant_ zouden wij hiermee een 
bijzonder COl~lex en bijzonder onaanr,enaam geheel in discussie 
brengen. Ditzelfde geldt voor een offensieve houding ten opzich~ 
te ven Indonoaiö. Sedert het verlaten van India en de Afrikaanse 
koloniön door de Engelsen en van Indo-China door ue Fransen is 
het ~el duidelijk welke epanning6n de wereld behee~sen. Het juis
te ogenblik om de zuak van de Zuid-r,:olukken. in de internationale 
discussie te brengen moet hier worden gekozen. 

De morele last van dit probleem voelt spr. persoonlijk en 
dit geldt evene~ns voor de beide K.arJ.eri'racties. Toch i·s het eoed, 
dut de heer Ritzema. Dos deze zaak heeft aangeroerd. De door hem 
voorgestelde middelen om ons doel te bereiken hebben echter geen 
vun drioUn yru1ctiache uitwerking in, gunstif)e zin. Eet de UI1CI zi~n 
geen prettige ervarinr,en opged&an. Het aanbieden van een tijde- :'ia.' 

. lijk .liederlanderscbap aan Zuid-::Iolukkers is iets \·.::.ar nieir~nd :·q 

. inloopt. net erkennen van de Indonesische tegenregering ligt in 
hetzelfde vlak als de erkenning van de Zuid-!.~olukken. Ilet al deze 
plannen zullen de Amerikaanse en Engelse bondgenoten ons als een 
lastpost beschouwen, die toont het spel·niet te begrijpen. 

Van diplolhatieke kunstgrepen moet men zioh:pn grote illusie• 
vormen. 1i~n kan morele steun verlenen na zorgvuldiGe overwegin~en. 
In de binnenlandse politiek is dit al reeds gevaarlijk, mav.r in 
de buitenlandse politiek kan men veel schade toebrengen coor-zi~n 
emoties de vrije loop te laten. 



De heer Van Riel danld de )leer Gosachalk voor de vrien
delijke woorden tot de be~de Kamerfracties gericht met betrek

"king tot het gevoerde beleid bij de behandeling van de pensioen
attrelè bij A.O.W.-uitkeringen. ·~en aanzien van dese materie zul-
len beide fracties zeker diligent blijven. · 

Wat betreft het aandringen op gehele of gedeeltelijke beta
ling door ·1vestdui talend van de Dui tae oorlogsschuld, het zwijgen 
hierover door de beide Kamerfracties moet worden opgevat als een 
bewija, de.t geen zaken worden aange3pannen, die niet te verwezen
lijken zullen zijn. Destijds is geaccepteerd, dnt Duitsland geen 
andere scradevorgoeding zou betalen den aan Rusland in de vorm 
van het inbeslagnemen van induatrie~n on aan de geallieerden in 
de vor.lll van het dononteren vnn fabrieken. Hen wist, dat het niet 
anders kon en dat er alleen bescheiden overeenkometen tot stand 
konden komen. 'iii;j Zetuden wel graa~ die 25 miljard gulden oorloge
achti-tie ontvangen •. L;aar \·;e weten, dot we ze tooh nooit zullen 
krijgen en onder diet omstandigheden is het politiek niet zinTol 
met een dergelijlt probleem voor de dag te komen. D:r zijn nog , 
vele andére ~roblemen, waar de Kamerfracties zich wel mee bezig..;.·. 
houden en die wel a.chtergr(lnd hebben. 

Tot de heer Kamp markt de heer Van P.iel op. dat er een nood
regeling kleine zelfstandigen bestaat, die 8)hter wel een en·iga
zins ander karakter draagt dun de vooreestelde kinderbijslagver
zekering. De Voorzitter heeft in zijn rede duidelijk doen uitkomen, 
dat het sociale element in de kinderbijslagregeling wel aanvaard
baar ia• 

Betr.een de heer Van flourik heeft betoogd ten aanzien van 
het openbaar onderwijs kan spr. volledia onderschrijven. 

De heer Van P.iol is het met de heer Erooahooft eens, dat de 
landbouw een moeilijk punt vornt in het regeringsbeleid. De schade 
ae.n de aardappel- en suikerbietenoogst is eo~ moeilijk~ zaak. !Jen 
mag zich echter niet incidenteel achter groepsbelangen etellen, wan
neer deze niet parallel lopen met het algemeen belang. ~en moet 
aantonen, dat hiermee een llederlnnds belang in de verdrukld.ng. is 
gekomen. De aardappelexport ia wel een nationaal belang,.maar veel 
belangrijker is, hoe wij een overschot in een bepaald jaar verwer
ken. Spr. meent, dat de heer Brooshooft de toestand in de landbouw 
te somber inzie~. Noch met onze landbouw, noch met onze scheepvaart 
gaat het zo slecht als de sprekers he-;. hier wille.n voorstellen. 

Als liberalen - zo gaat de heer .Van Riel verdor - moeten Wij 
de raeaendiecriminatie, door de heer Quarlea van Ufi'ord ter sprake . 
gebracht, verwerpen. I;aar de situaties binnen het Dritae Gemenebest 
zijn dermate gespannen, evenals trouwens de gehele wereldtoestond, 
dat een uiterat zorgvuldig afwegen van de verschillende situaties 
noodzakelijk ia. ~en moet echter de keuze van een stanC}punt over
laton aan hen, die geheel in deze materie thuis zijn en de.toestan4 
van hot geheel kunnen overzien. 

De heer Van Riel antwoordt tenslotte de heer Kroezen, dat er 
1nèeràaad veel onreoht~aardigs gebeurt. maar dat ~en er niet van 
overtuigd moet zijn, dat alles wat in de couranten staat ook juist 
is. De redacties zijn niet altijd onbe~ooroordeeld• terWijl ook de 
weergave vaak niet objectiet is. Het ligt niet op de weg van de 
Kamerfracties om agitatie tegen hoogg&pl~~tse personen te ondernemen. 
Spr. ~enst zich persoonlijk niet achter aotios te stellen, die an
deren zouden kunnen·IDvetsen. Als er bewezen verkeerde dingen ge
beuren. dan zullen de Kamertraoti~a niet aarzelen om in ie grijpen. 
Dit betekent echter niet, det zij napraten wat een ander ze~. 



De Voorzittel' merkt op, dat er na de uitvoerige beant
woording der sprekers d~or de heer Van Riel, voor hem, als 
Voorzitter der !rweede Kamerfractie, slechts weinig te .behan
delen overblijft. over het algemeen wordt de zienswijze der 
~erete Kamerfractie, zonla door de heer Van Riel vertolkt, 
door de Tweede Kame.:rfractie gedeeld. Ton aanzien van een twee-

, tal punten wil de. Vooreitter nog een enkel woord zeggen. 
liet eerste punt betrett de opmarking van de heer Kamp be

treffende de bespreking van het beleid der Kamerfracties. De 
Voorzitter wil nog eens duidelijk stellen, wat de betekenis is 
van dit punt, dat ieder jaar weer op de agenda der Alger.~ene 
Vergadering voorkomt. Krachtens de bep~lingen der Grondwet 
stemnon de leden van de Tv;e;Jde Kamer zond\Jr last of ruggespraak 
met degenen, die hen be.noe:len. Zij brengen hun aten àus uit 
naar eer en geweten. Zij draeen zel:f'stt'.ndig verantwoordelijk-. 

. heid en handelen nooit als ::emachtigden der .eortij. Zo ia het 
ook in het :Oe;;in3elproglam vun de ?artij neergelegd. Zelfs niet 
in de r:oeilijke da~en rond de Indonesische kweetie is de l'artij 
op de gedachte gekomen de Tweede Ka.T!lorf'ractie een opdracht mede 
te goven. Zij heeft dit r~ooi t geprobeet•d en dit zou ook in strijd 
zijn met de liberale beginselen. Llao.r tiit wil niet zeggen, dat 
.het beleid der frQ.Ctina niet m.ag worden besprol<:en, dnt e;een vra
gen naar voren mor,en worden gebracht, dut de loden der fracties 
niet bereid zoudon zijn hierop te antwoorden •. Ae.n voorlichting 
hebben de fruoties evenzeer behoefte, als de .Partij het recht 
heeft om te wèten, wat de Tweede Kamer:fractie gedurende een vier-
jnrir.e z'lttingspcriode heeft verricht. Zij heeft het volste · 
recht on bij de aar.cnstelling van de candidutenlijsten voor de 
~oede Kemerverkiezingen aan de hand v&n h;.;ur verstrekte gege
vens bcpwüde personen niet tïeer op àezo lijsten op te nemen. 
De discussies bij dit nr,endupunt betreffen uan ook ~eutal het- . 
geen door de leden der fracties in het afgelopen jaar ia gedaan. 

Wij kooon. er als regel niet zo slecht at - zo gunt de Voor
zitter vorder. Daarvoor zijn wi;j dunkbaar. l;J.aar de cri tiek gw.t 

. wel eens wat verder. Het is echter niet altijd mogelijk de zaken 
z6 te behandelen, als de leden der fractier.dit eigenlijk. v:el · 
gruag zouden wensen. :::>it betreft met name het buitenland3 beleid. 
Hier krijgt men vaak het gevoelt dat moet maar aan de regering 
worden overgelaten. met,hct oog op de politieke aspecten zijn 
er vele zaken, die in cot~iaeies worden behandeld, waar beter 
niet in hot openbaar over Y.an worden gesproken. Het is echter 
nuttig, dat de fractie weet, wat er in de ?artij leeft, opdat zij 
daarmee rekening kan houden bij het bepalen van hanr standpunt. 

Het tweede punt betreft àe echandaalzaken, waarover de Leer 
Kroezen heeft geoproken. Er zijn toch wel eens dingen - aldus 
de Voorzitter - welke men net een zehere verbazing hoort. Zo is 
het ook met de ~aak-L~ulenbelt. Deze kwestie ia dGor de betrokken 
Kamercom:::tissiett onder leiding van spr., als voorzitter. van de 
vaste commissie voor Justitie, van A tot Z uitgezocht, war~bij 
men unaniea tot de conclusie kwam, dat er geen reden bestond 
voor enig verwijt. ::Je 2;ar:k is uitvoerig met de doarbij betrokken 
bewindslieden in de Kamer behandeld. liet is zeer te betreuren, 
dat deze rel is ontstaan. Zeer te betreuren ook ten opzichte vnq. 
de b~langhebbenden. Spr. is dan ook ten zeerste verbaasd, dat men . 
zich in l'artijkrin,!on nu afvraagt, waarom er in deze en der ge-· 
lijke kwesties nieta is ged.r.an. lli~eent, dat men er werkelijk 
voor moet waken niet te veel at te gaan ~P wat sensatieberichten 
in de pers vermelden. . 

De heer Kroezen tracht te interrumperen, dat hij het niet 
zo heett bedoeld. hlaar de. Voorzitter gaat verder en zet nogmaals 



_,,_ 
uiteen, dat de za.ak-!.!eulenbelt zi.jn persoonlijke aandacht 
heeft eehad. Zij is grondig.onderzocht en in de Kamer diep• 
gntmd behandeld. Wanneer er dan op,uit punt uit de ?artij 
critiek wordt geuit, do.n trekt spr. zich .dit bijzonder at:.n. 
Hij betreurt het. dat men de zaak zo slecht heeft gévolgd. 
De Voorzitter ia het met de heer Van !{iel eena, àa.t het niet 
o~ de weg van de leden der fracties ligt om agitaties te on
dernemen en zich achter acties te stellen. tunneer deze leden 
echter menen, dat in bewezen onrechtvaardige gevallen het op 
de we8 der Kamer ligt zich hierin te mengen, dan zullen zij 
niet s9hro:n.en dit in openbaarheid te brengen. . ' 

Op dit mom.ent inter:rtunpeert de heer U~.D. Scheer (Heemstede) 
en deelt de Voorz itter mede, dat hetgeen door de heer Kroezen 
ie bedoeld te zegr.;en, vermoedelijk verkeerà io uitgelegd. :De 
klucht van de het;r Kroezen richt zich toe;en de pers en de wan
verhalen, die in de pers verschijnen en door hun inhoud de in
druk \~ekken, als zou bijvoorbeeld de zaak-!l1eulenbelt niet goed 
zijn behandeld. 

De Voorzitter dankt de heer Scheer '\oor zi~n toel1ohting 
en ia opgelucht te vernemen, dat de critie~ der afdeling niet 
de behondoling vn.n de zack-:.:eulcnbelt door de Kamer betreft. 
\':ij hebben in Hederlend nu eenmaal vrijheid von drukpers - zo 
cnt\:roordt de Voorzitter - en deze moot on1;eachonden v;orden be-. 
wa~.rd. V!anneer in de kranten op sensationele wijze dineen wor
den beweerd, die in tegenaprnuk zijn met de warkelijkhcid, kan 
een gerechtelijke vervol~ing worden ingeetelcl en zal de reoh"" 
ter zich hierover moeton uita~)reken. Dit is d·e prijs, die voor 
het behoud van de persvrijheid moet worden betaald. 

Uiermede beflindigt de Voorzitter de bespreking van het be
leid van de Kamerfracties en gaat over tot zijn .slotwoord -
punt 16 v::.m de Agenda. 

··ne ·voorzitter richt een woord van hartelijke dank tot de 
afdeling :Hotterda.m, voor de wijze, waurop zij de doelnemers 
ean dit congres heeft ontvangen en de orga.nisatie · van. deze ver
gadering heeft verzore;d. Hij hoopt de hier aanwezit~n niet o.l• 
leen in de volgende AlgEmene Vergadering weer te zien, mo.o.r 
reeds vael eerder, nam&lijk op de v.v.D.-dag, die op 9 septem
ber te Scheveningen zal worden gehouden. En dan niet alleen de 
hier aanwf;lzigen, l!laar nog vele duizenden er bij. l!ij doet een 

"beroep op allen, die hier tegen~oordiö zijn, on deze dag tot 
een belangrijke liberale manifestatie te doen worden en spreekt 
de hoop uitt dat dit initiatief van de heer Dettmei~er geheel 
zal slagen. 

De Voorzitter meent tenslotte, dat ~e verwachting, dia 
hij aan het eind van zijn openingsrede beeft uitgesproken, na
melijk vertrouwen in het liberalisme en~in·de toekomst van de 
Partij, in alle o~zichton verwezenlijkt is. Tijdens dez~ ver
gadering heeft een voortreffelijke geest geheerst, er zijn dis
cussies gevoerd, maar men is tezamen êèr~ V <in Y.in ge-bleven, te
zanten ataande op de bodem van het be~insel, dat een liberale · · 
politiek dynamisch moet zijn. Spr. hoopt, dat de utgevnard1Rdea 
deze geduchte nee naar huis sullen nemen en in hun eigen om~e-
ving zullen uitàragen. . 

Nadat de vergader1ng·de.Voorz1tter met een hartelijk ap
plaus voor zijn woorden heett bedankt, verklaart de Voorzitte~ 
om 3.30 uur n.m. de vergadering voor gesloten. 
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