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. ; ·~· ~ <·. 
, ~ De Voorzitter, ?rof.Ilr,J?.J.Qud, öP6nt 

Vrijdagávond 9 Naart 1962,- om 8.05 uur de vergadering 
met een openingsrede, welke als bijlage I bij de 
notulen ~s gevoégd. ·· 
: r. . . ·~ . 

. . ·Nadat de VOorzitter zijn rede heeft be-
. e:}:n~igd t 'b\?dar..kt' de,.vergadering hem l:inrvoor met een 
)ÏaJ:'.tel ijk applaus. · 

· .,, (' De Voorzi ttcr"stei t ·voorts voor .het volgen-
~~·-telegiam aan H.~. d~ ipningin te ·zenden: 

'· I .. - ··, 

vetenigen. 

"De VolksSartij voor Vrijheid en Deuooratié 
"in jaerlijkse algemene vergadering bijeen 

. "op 9 en 10 Eaart 1962 te ::. eeuwarden be-
... _"tuigt haar aat:.hankelijkteid ·en trouw aan 

"Uwe. l~ajestei t en Haar Huis. 

Oud -~ voorzitter 
Dettmeijer . - alg.secretaris", 

. , . ~ ~ .. 
De vergadering kan zib~~ii~rmede geheel 

Hierna ga~t- de· Voor~itter 6ver t~i'begroe-
ting van de gasten in deze v~rgade±icg. ·· 

_ In_de e~rste plaFts heet hij welkom de 
lJinister van Bil).nenlandse .Z<').ken, !lr.E.~-j:. Toxo~eus, 

. De. Voorzitter is ·VGrheugd, ·dat· ·de f!iinister in deze 
vergadering,aanV!ezig·is en zi&n,vele werlcza~mheden 
hiervoo:r -_heeft willen en kunnen verlaten·. D~ overige 
liberp.le _,bewindslieden, de ministers Drs.:r.A • .Korthals 
en Ir•S,;.H,; Visser, _en de staataoeeretariasên!>r,H.R •. 

· vàn Houten en Drs .E •. G. Stijkel, · zijn.hel~p.s . door ambte
-lijke bezigheden ye:rh;ï..nderd ·d~ ye:r;gaderiq.g.<bij te 
WC?nen • .-Te meer verhe_ugt het _spreker }',1inister -Tdxopeus 
.-hier .v:an;:wond te hlOgen begroeten, ·.: .. 
: ... :·. : :;-,_ .. Een l:la+"telijk :woord van Vl~lkoo :richt de 

- .Ve>orzitter vervolgens· tot de :Belgische gasten, de heren 
Panders en Singelijn, vertogenwaardigende de ·partij 
voor Vrijh~id en Vooruitgang en het·Lib~raal Vlaams 
Verbond. Het ie de .VoorzittGr.eqn grote voldoening 
dit wederom te mogen doen. De vergadering is er aan 
gewend, .dat ~nze B~lgische geestverwanten op dergelijke 
hoogtijdagen in or::-~ .. midden z).jn•- .'. ·· · • ·: · 

Tenslotte heet de .. Voorzi tter 'hélkom een 
. ~:Çya~rdiging -van de J. Q.V.-IJ.; bestaande uit de heren 
~1 de ~ruijne, voorzitter, J.W. Verbeek,~viçe-voorzitter 
en R. Hofman, sec:reta:ris. . . · • . . , . _ 

De heer Singelijn, sprE;Jkende zowel namens 
de Pn:r;tij voor Vrijheid en Vooruitgang als.namena het 
Liberaal Vlaans Verbond, is het een zeer gro.te- eer on 
genoegen in deze vergadertr..g te mogen vertoeven, Hij 
brenet de gro~ten over van de Belgische zuster~artij
en, H:Lj verzoekt de voorzitter v<Jn de Partij voor 
Vrijh~id en Vooruitgang, de heer Van _4.udenhove, en de 
voo:J;zi~ter van het Liberaal.Vla~ms Verbond te willen 
verontschuldigen, ,dat zij door dl'ukke en rumoerige 
pa.rlementsbezigheden niet de .gelegen!1eid nebben kun
nen vinden ~hier v~·iiavond ·aanwezig te zijn. 

. . De heer -Singel ijn ge~ft voorts een toe-
,lichtingcbp de naamsver2ridering v~n de vr6egerè·Bel
giêche ·Liberale Fa~tij~ Gelijk de Voorzitter, de 
heer Oud, in zijn openingsrede stelde, dat een partij 
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zichkan ved ongen' en vernieuwen, heeft men dit in 
Belgi~ daadwerkelijk uitgevoerd. Menheeft echter niet 
alleen een nie1.1we naam gekozen, maar· ook een -W>lledig 
·nieuw ~Jrogramma- ·opgest-&ld ;·--d-a-t 121en-·nu bezig· ie_ i-n 
Belgi~ ten uitvoer te brengen-en te propageren, vooral 
nu de liberalen daar nog in de oppositie zijn. Men 
heeft al kunnen· constateren,· ·aatr de ·gevoerde actie 
vruchten afwerpt •. r.ret epn ·enkel· voorbeeld 'too.nt. spreker 
aa:n,'. dat~ bij een tussentijdse verkiezing voor de Pro
vinciale Raad in het zuidweste.rfsan Belgil3, ·waar men 
vroeger geen voet aan de grond kon krijgen, na harde 
st~ijd een win~t van 76% kon worden behaald. 
:Cen bewijs dus· van de· groeikr3cht" van het .. :liberalisme. 
De heer Singel i jn is ervan ove.:rtuigd, n11 de woorden 
van de Voorzitter te hebben beluisterd, dat ook onder 

·de Nederlandse ·liberalen eenzelfde geest tot-vernieu
wing en propaganda leeft, iiij. v~enst de Nederlandse 
vrienden een goed succes toe bij_ de komende verkie-
zingen. 

... . ·De Voorzitter dankt de· heer Singelijn 
voor· z~Jn vriendelijke wo~_rden. Hij .. kan hett de verze.-. 
kering geven, 4at dezelfde belangstelling, waarmede 
onze Belgische geestverwanten de lotgev&llen van de 
He{Jerlandse liberalen volgen, ook van l'Jederlandse 

._,:zijde bestaat voor de gang van zaken bij de Belgische 
zusterp~rtijen. Het heeft spreker verheugd te vernemen, 
_dat de Be~gische Partij voor Vrtjheid en Vooruitgang 
ook een pa~tij voor voorditgang is in die zin~ .~at zij 
grote aarrt.allen kiezers weet te trekken. Hij we'rtst de 

-vernieuwde partij dan ook goed succes toe. 
· l'Jamens.cioJ.o.V,D. wenst haar voorzitter, 

.de heer M.de Bruijne, enkele woorden.te spreken. 
· ·s~rekér .wijst erop, ~at toen het'vörig jaar 

de V.V:D. haar jaarvèrgad~ring in.Rotterdam hield, 
de J.O.V.D. in.deze zelfde e:aal .ih .. Leeuwarden een 
congreG ·belegde; d{t·_jaa~·zijn de rolien om~e~eerd 
en vergçl,qert !ie .. Y.,V.D, iP.\Leeuwarden en de J.O,V.D. 
'té Rott~rdam. Vi~ruit zou men de concldsie'kunhen 
trekken, dat V.V.D. en J.o;v~n; ~lkaar zoveel ~ogelijk 
trachten te bntl.open. l.Ten kan .echter beter zeggen, dat 
zij de congressteden met elkaar ui twisseleri, v;arit V. V.D. 
en J.o:v.D. ontlopen elkaar niet wvar het betrë:ft het 
Uitdtagen v~n de liberale gedachte ~n het beginsel der 

.yrijheidi·· v~aarvoór het een voorrecht is ziCÄ:.te mogen 
lnz.etten. Het Ho.ofdbestuur van do J. 0. V. D, is. ·het Hoofd
bostuur van de V.Y.D. erkentolijk.vooi de uitnodiging in 
deze vergadering aanwezig te mogen'zijn én heèft daar dan 
ook gaarne .gevo~g aan ~ego~en. De jaarvcirgaderingen van 
ae·v~v.n: zij·n voOr de J.O~V.D. steeds een.·bron van in-
spiratie tot nog'grotere activiteiten. . · 

. . Namens het Hbo:fdbeètuur van.de J.O.V~D. uit 
de.hqsr De Bruijne d& beétê wensen voor het w~lslngen 
·vah dit congres. Vóoi d~ V.V~D. lig~en druk~e dqgen in 
.het verschiet, waarin veel van de werkkrncht en toewij-
.dihg der paTtijgenoten zal worden gevraagd. Spreker 
·hoopt, dat de woorden van"de Voorzitter der.Y.V~D., tevens 
ere-Voorzitter der J.O.V;D., een stimulans zullen zijn om 
-~ich met nog meer ijver en toewijding 8an de goede z2ak te 
WiJden, opdat dit zijn weerklank zal vinden in een verkie-
'zingsui tslsg, die alle vcr·:.iachtingen zal over-lï;::-effen. 
Hierbij zal de V.V.D. verzekerd kunnen zijn van de steun 
:V~n de steeds groe~ende gróèp vati de liberale jongeren. 

: De Voorzitter dänkt. de heer De Bruij ne zeer 
voor zijn vriendelijke woorden. Hoewel J'.o~ V .D; 'en V. V .D, 
ze1fstendige órganisaties zijn, verheugt het hem, dat de 
wed,e_;rzijdse bet.rekkingem z6 go8d zijn. Beide organisaties 
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stoelen O? hetzelfde beginsel. Spreker heeft dit ervaren,· 
toen hij het vorige jaar als gast op het J.c.v.D.-congres 
heeft mogen spreken over "Ons liberalisme ;r. Hierbij is 
hem toen wel zeer overtuigend gebleken, dat ten aanzien 
van de grondslag V8n J.O.V.D. en V.V.D. geen verschil van 
opvatting bestaat. De Voorzitter acht dit een zeer geluk- . 
kig verschijnQel,-Wie de toekomst wil hebben, moet de 
jongeren aanvoelen,- Op het laatste congres van de J.O.V.D. 
is dan ook wel overtuigend tot uitdrukking gekomen, dat 
wij ons voor de toekomst van het liberalisme geen enkele 
zorg behoeven te maken over het enthousiasme van de 
jongeren .. 

Vervolgens verzoekt de Voorzitter de niet-par
tijleden en de vertegenwoordigers van de niét-liberale 
pers de ve~gedering te verlaten, 
Hij wil dit verzoek niet doen zonder de heren van de pers 
te bedanken en er zijn vreugde over uit te spreken, dat 
zij bij het openbare gedeelte der vergadering van hun 
belangstelling blijk hebben willen geven, Spreker hoopt 
hen de volgende morgen bij het openbare gedeelte wederom 
te mogeri begroeten. · 

Aan de orde is dan ~unt 3 von de A~enda : 
Verslag van de Coni.m1ssie voor ö notulen vane Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van 17 en 18 lVIaart 1961 te Rotterdam. 

!Je heer Dr,M~C. Geerling (Rotterdam) deelt 
namens de Notulencommissie mede, dat do commissie de 
notulen Heeft bestudeerd, waarbij zij tot de conclusie 
is gekomon., dot een tweetel ondergeschikte wijzigingen 
diende te worden aangebracht. Deze zijn inmiddels in de 
notulen o-pgenomen, zodat do commissie de notulen gaarne 
voor accoord verklaart. 

De Voorzitter dankt de commissie voor de 
verrichte werkzaamheden en stelt de vergadering voor 
de· notulen goed te keuren. De vergadering kan zich 
hiermede verenigen. 

Ve~volgens komt punt 4· v~~n_i~Agenda aan de 
orde : Benoem~ng van de Notuiencomm~ssio voor de verga
dering V8n 9 en 10 Maart 1962. 

De Voorzitter stelt voor in deze commissie 
te benoemen: 

mevrouw T. ''!ierda-Haanstra 
rilr.A.A.Th .• Boender -
mevrouw M.de Kat-Labberton -

Heerenveen 
'a-Grave nhage 
Maastricht 

met welk voorstel de vergadering gaarne accoord gaat. 
Pur1,__5 __ y_~n de Agenda vermeldt: 

Jaarverslag van de Secretaris (bijlage II). 
De Voorzitter deelt mede, dat het Jaarverslag 

in het vervolg vroeger zal worden rondgezonden, dan thans 
het geval is geweest .• De vergadering heeft geen opmerkineen, 

De Voorzitter dankt de algemeen secret~ris niet 
alleen voor het door hem uitgebrachte verslag, maar ook 
voor de wijze, waarop hij in het afgelopen jaár zijn taak 
heeft vervuld. · 

De "oorzitter stelt voor in de behandeling der 
agenda een kleine wijziging aan te brengen in die zin, dat 
eerst de punten 7 en 8 in behandeling komen en eerst dan 
punt 6 gekoppeld aan punt 9. 

De vergadering stemt hier gaarne mee in, 
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.. 
Punt 7 van de AÎenda vermeldt: Verslag 

· van.·dé · Comm~ssJ.e van Voor icfîting over: aê Reketüng 
en Verantwoording van de Penningmeester over het . 
jaar.~1961~ ... '. · .•. _. · · ... · .·· ·· ... ·.·. 

. - t Namens de Commissie leest Ir.J.F.Fock te 
./. Z~ist be~ verslag ~oor, dat als bijlage· III bij de 

. ;~~. : .. 

no~ulen is zevoegd. · · 
. ··De vergadering heeft geen opmerkingen. 

De Voorzitter dctnkt de heer Fqck voor het uitbrengen 
van het verslag en de commis:::ie voor de verrichte werk
zaamheden. Hij stelt voor d~charge te· verlenen aan de 
penningmeester der Partij, tevens penningmeester van de 
Stichting "Vrijheid en Democratie", voor het door hem ge
v.oerde beleid .• Aldus. wordt besloten. 

Dan kpmt tudt 8 vn_n de Asenda: Benoeming van een 
commissie van drie . e en ter voorl~chting van de Algemene 
Vergadering bij de behandcling·van de Rekening en Verant
woording van de Penningmeester over het jaar 1962.. ·· 

· · Voorgesteld wordt in deze commissie· te benoemen 
als leden de heren : 

_ C .M. ~Hage · . 
Dr,·c. F. Ka:rst.en 
J .J .de Mor.~hy 

'·' ..... 

- Delft 
- Rotterdam 
- Hengelo ( 0) 

·en als plaatsvor.vangende leden de heren f 

B.J)bedes Breuning ten Cate -.Almelo 
Ir.K.van der Pols -~Rotterdam 
~.L. Smid - Groni~g~n 

met welk voorstel de ve.rgade:ring gaa:rne instemt. 
. ~-- Vervolgens wordt in behanÇleling gen-omen 

punt 6 van· de Agenda :Rekening en Verantwoording en Jaar·· 
vers.Lag ·van de renningmeester. . . ; .. ·. -. . 

- De penningmeester, de heer S.J. van den Bergh 
(WEJ.SS:enaar) leest dît verslag voor, dat alsbijlage IV 
bij de notulen is !gevoègd. 
. -. . De Vo.orzi tter dankt ·de penningmeester voor het 
uitgebrachte ve:rslag. Hij meent, dat het penningmeester
schap van de V,V,IJ. geen eenvoudige taak is. Daarom wil 
hij beginnen een woord van ha:rtelijke dank te richten tot 
de heer Van den Bergh voor de voortreffelijke wijze, waar·
op hij ·in het afgel-open jaar deze taak~heeft verricht. 

De Voorzitter wijst er de vergadering op, dat 
de penningmeester aan het .slot van ·zijn versiag het voor
stel van het Hoofdbe~tuur heeft toegelicht om tot ver
hoging der contributie over te gaán. Dit voorstel worè!,t . 
tevens. ondersteund door de Y:ascommissie, die volledig 

-~begrip heeft voor de moeilijkheden, waarvoor de, penning-
meestor staat. . . . 1 . 

De Voorzitter dringt er bij. de vergadering op· àan haar 
goedkeuring aan het voorstel van het Hoofdbèstuur te 
he.chten. · 

. . 
IJe Voorzitter stelt dan aan .de orde ,EE_nt 9 van 

de Agen?a: Yoorstel van het Hoofdbestuur om de eerste zin 
van artJ.lêel 31, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement 
der Part.ij aldus te lezen~ "De minimum-contributie be-
dreagt f',20;-- per jaar!•.. . , 

Hij geeft ;ervol~ens de verschillende sprekers 
: ·.~de gelegenheid hun mening ten opzichte van het voorstel 

kenbaar te maken. 
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De heer A.P.M.Appel ( 's-Gravenhe.ge) heeft. 
met veel belangstelling het verslF~g v2n de penr.ingmeester 
gevol·gd. Gebleken is, dat een contributie-verhoging zeer 
wenselijk zou. zijn, .omdat met" een tekort wordt gewerkt. 
·s~.reker vraagt zich echter af, of de Partij met een con
t~ibutteverhoging~wel vooruit z~u gaan, waarbij hij dan 
doelt op de groei v~n de Partij. Zal een ~ergelijke ver
hoging niet juist dcz~ groei tegenhoudeh ? Bij de Partij 

·van de A:rbeid bedraagt de ·contributie 40 cent rer week en 
deze:wordt ook Dckelijka ·voldaan. Bij :de. v~v.D. is men op 

. j<:>arlijkse contributiebeta1 ing ingesteld. 
Het is de bedoeling om: ook de arbeiders naar onze Partij 

.te trekken~· spreker meent echter; dat nannèer een arbeider, 
na een van de radici-uitzcndin~en van de V.V.D. te hebben 
beluisterd, bij het pu.rtijseoretariaat om inlichtingen 

·vraagt en d::•.ar verneemt, dct· het· lidmnatschnp f,20,-- :_:>er 
=jaa:r bedr~agt, ~ich zeker niet als lid zal aenmelden. 

': Een t~eede en zeer belangrijke groep, voor wie 
;·de contributieverbaging naar sprekers mc:;ning bezwaren zal 
meebrengen, is di~~Van de 23-tot 30-jarigen. Onder hen 
bevinden zie~ veel studerenden en pas afgestudeerden, die 
nog ,geen hoge salarissen verdienen of yaek.nog in militaire 
.dien~t zijn. Juist de~e eroep moet worden aangemoedigd om 
l~d te wordeq~ vooral,nu op·het ogenblik oqder de jongeren 
dè liberé!.le gedachte begiq.t "post te vatten'' en te groeien. 
Een contributieverhoging betekent voor deze groep een enorm 
bezwaa~. De heer Appel'zou daarom willen voorstellen aan 
d~ -eerste zin van artikel 31, lid 1 van het Huishoudelijk 
It~~lem.eni; toe ,te voegen, dat voor jeugdleden van 23 tot 
:30_ja~r slechts de helft vRn de jaarlijkse contributie 
en van de abor.rJementsprijs op "Vrijheid en })emocratie" 
versclwldigd zal zijn. Hetgeen voor deze leden dus zal 
neerkomen op een contribt?-tie van:f.10,-- per jaar. 

· · De heer J. Gosschalk ( Voo~bl+rg) ; deelt mede, 
dat in de ledenvergadering der··afdeling Voorburg vooral 

.,bezV/àren. werden geuit tègen .het min of meer afgedwongen 
~abonnement op nvrijheid en Democratie" • .-·Vele leden de:r 
P~rtij .betalen thans hun minimum con~ributie van f.10,--
en hebben daarnaast vrijwillig een jaarabonnement OJ 
''Yri~heid en :Uemocratie ". Zij contribue.ren dus nu al mi-

·_nimaal f. 20, -.- per jaar. .· . , ·. · .:, ·. 
'Er is echter ook een groep leden in de· ·p·a.rtij, die geen 
'·abonnement op "Vrijheid en Der.1ocratie t\ heeft genomen. 
Somr.ligen utt deze groep hebben dit uit financi~le over·-

r.wegingen n.agelaten, anderen omdat zij geen·-prijs stellen 
op "Vrijheid en Democratie" en menen: door ·ae liberale dag
bladen :reeds voldoende te worden voorgelicht. Zij contri
bueren dus thans nog minimaal f.10,-~ pé~ jaar. Deze groep 
leden voelt niets voor een contributieverhoging, die op 
hen in vergelijking met anderen extra zwaa~ zou drukken, 
te meer omdat zij'de toezending van "Vrijheid en Demociatie" 
nie·t als een compensatie vo.or deze verhoging zullen kunnen 
aanvoe·len. ., . 

Deze contributieverhoging beoogt - zo gaat 
.~e heer Gosschalk verder -,.van. de zijdé van de penning
meester gezien, een v~rtoging over.de gehele linie van de 
middelen van de Partij. · 
Voor een zeer groot gedeelte v:.:>n de leden echter zal.zij, 
zoals door spreker reeds werd uiteenge~et, in het geheel 
niet als een verhoging worden a~nr"evoe1d. Deze leden . 
zullen de twee bedragen, die zij thans nog op twee num-· 
mers gireren, bij .elkaa:r moeten tellen en op één nunu.'ler 
moeten overnaken. Zij echter, die geen abonné op "Vrijheid 
en ::Jei;;ocr~t~e" _zij,n én d io zich op de~.· grens van het minimum 
-contr1but1ecedrag moe~en bewegen, zullen deze verhoging 

· realiter als een verdubbeli'ng van hun bijdrage voelen. 
Spreker meent, dat wanneer geldelijke offers gevraagd 

,. m'oe.ten worden, en met offers neent hij dan individueel 
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voeibare· uitgave·n, zulks zeker niet relatief het 
sterkst mag treffen de minst-draagkrachtigen onder 
de· leden. ".Trijstell.ing ·van, betaling ·geeft niet altijd 

· voldóening. IJede daarom heeft spreker van de afdeling 
Voorburg ·o:Jdracht ·gekregen in. deze vergadering tegen 
do constructie van de cont~ibutieverhogink bezwaren 
l.laar voren t-e brengen. . 

· · . De afdeling Voorburg ....; zo vervolgt de heer 
·Gösschalk - heeft na;.;1olijk geen bezwaar te'gen een con
tributieverhoging. Zij ~oQ echter het Hoofdbestuur 
gaa·rne in ~rnstige overweging wfllen geven deze op 
andere· wijze te realiseren dan thans is voorgesteld. 
En zeker daarin niet te betrekken een min of meer ge
dwongen atonneTient op "Vrijheid en Denocratie "• Zij 
meent, dat de leden vrijheid moet worden gelaten zich 
het weckb12.d te verschaffen als zij dit verkiezen. Een 
weekblad, dat niet gewenst is, wordt niet gelezen en 
verliest zijn effect. Spreker noemt als niet te ver
waarlozen factor het foit, dat een partijlid, dat naa~t 
~ijn abon~ement op "Vrijheid en De~ocratie" een jaar
lijkse contributie von ver boven ~et minimum betaalt, 
na de ever:tuele invoerir~g der contributievcrhoging zijn 
partijcontributie, die boven f.20,-- ligt, gewoon blijft 
doorbetalen; de f.10,-- die hij daarnaast nog jaarlijks 
als abonnementsprijs voor "Vrijheid. en Democratie" be-
taalde, zou dan echter verloren gaan. . 
. De heer Gosschalk vraagt ·of het niet mogelijk 

zou zijn een contributie-indeling voor b.v. drie in
'komensgroepen te ontwerpen, waarnaar de leden zich zullen 
kunnen richten en waarin de minimum-contributie niet te 
hoog zal worden gesteld. Vele afdelingen zullen dan in 
de toekomst aan de uitzonderingabepaling van artikel 31 
van ·het H'J.ishoudelijk Reglement geen uitvoering behoe
ven te geven. 

Gaarne spreekt de heer Gosschalk nam~ns de 
afdeling Voorburg de verwachting uit, dat het Hoofd
bestuur oog voor haar bezwaar zal hebben en dat de 
ledenverge.dering zich in principe met haar suggestie 
zal kunnen verenigen. 
Ui twerlcing· aan de hand van de totale som ;van de in
komstenvergroting, die de penningme.ester zich had ge
dacht, zal dan latE:r tot stand kunnen komen. 

De'heer Ir.P. Maas Geesteranus (Bilthoven) 
deelt mede~ dat wanneer het Hoofdbestuur der Partij 
het op voorstel van de penningmeester nodig oordeelt 
de contributie te verhogen, de afdeling De Bilt-

. Bilthoven zich hiertegen niet zal verzetten. Spreker 
· wil' echter 'i!el graag opnerken, dat,. indien van deze 

verhoogdè contributie ad f. 20,-- op de gebruikelijke 
wijze afdracht ~an het Hoofdbestuur plaats vindt~ dit 
een bedrag van f.10,-- betekent. Dit is minder dan de 
door de pen~ingmeester geformuleerde afdracht, inhou
dende f.6,-- voor het abonnement op "Vrijheid en De:oo
cratie" en f.7,-- voor afdracht contributie. De heer 
Maas Geesteranus meent, dat voo'r tet door de afdelingen 
en aan de Centrales af te dragen aandeel· der nieuwe 
contributie een andere formule zou moeten worden toe
gepast dan door de penningmeester voorgesteld. 

. ~e heer B.J. Nugteren (Ridderkerk) heeft 
de vergade~ing twee mededelingen te doen. De eerste is 
een somber berïcht. In de afdeling Ridde·rkerk was geen 

· meerderheid te vinden on hej; voorstel van het Eoofd
bestuur tot contributieverhoging te·steunen. De Bfdeling 
heeft vele leden, die thans minder dan f.10,-- contri-
butie betelen. - ·· -' . 

. De tweede mededeling is van opwekkender aard.-
3preker kan de penningmeester de toe-zegging doen, dat 
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ter versterking van de kasmiddelen van het Verkiezinga
fonds dezer dagen een bedrag van f.1.000,-- (duizend 
gulden) .. zal worden ~)Ver gemaakt. 

'' . :: ·. ·· Het betoog van de penningriloester heef't de 
heer·c.J. van de Watering (Ede) overtuigd van de nood
zaak van de verhoging der contributie. Eaar van de 
noodzaak om ook de centrales en afdelingen in de ver
hoogde opbrengst te laten meedelen heeft de penningmeester 
hor.! r:.iet >··· ~,::;~ Ovsrtuigen, Als. penningmeester van de 
afdeling Ede kan spreker de vergadering de verzekering 
geven, dat zov1el de afdeling Ede als de Centrale Gelder
land gezonde financi~n hebben en geen behoefte voelen 
aan een verhoging, die ten koste van grote weerstand in 
de afdelingen moet worden doorgevoerd~ V~oral in de 
kleine afdelingen is deze sprong te rigoureus. 

De heer Van de Vlatering zou daarom het 
Hoofdbestuur wi~len voorstellen de contributie met f.5,-
te verbogen en deze verhoging geheel aan het Hoofdbestuur 
ten goede te doen konen. Het een dergelijke verhoging. 
zou het inkomen van het Hoofd~~~tuur met f.100.000,- stij
gen en zou _:de penningneester meer armslag verkrijgen. 

De heer M.de Jong Lzn. (Baarn) was aanvan
kelijk tegen het" voorstel van het Hoofdoestuur tot con
t;ributieverhoging gekant. Maar na het overtuigend betoog 
van de penriing:c:.eec ter is spreker van. mening, dat deze 

_contributieverhoging er moet komen. Een huisgenoot van de 
heer de Jong is lid van een andere politieke partij en 
heeft öok al eens als zijn mening kenbaar gemaakt, dat 
de liberalen te weinig aan hun parti.j betalen, V!at ·de 
betaling der,verhoogde contributie betreft zou spreker 
willen voorstellen voor hen, die het voldoen ineens van 
_een bedrag van f.20,-- per jaar te bezwaarlijk vinden, 
;:le mogelijkheid tot kwartaalbetaling open te stellen. 
De kwaliteit ve~ uvrijheid en Demoeratien moet naar de 
mening van de heer de Jong veel verbeteren. Het bevat 
te weinig propaganda ... materiaal, en dit is juist zo nood
zakelijk. Ook voor- de afdelingen moeJ.; · ·: · ...... "·" -
~;~ttmulerende werking uitgaan. 

· De heer nr. M. Rutge:r.;s · (Leeuwarden) is er 
wel'van overtuigd, dat een contribUtieverhoging nood
zakelijk is en dat ook het Hoofdbestuur een bredere 
basis dringend nodig heeft. Hi;) meent echter ernstig, . 
dat de plannen van de penningmeester tot koppeling van 
de verhoogde contributie aan een abonnement op 11Vrijheid 
en Demoeratien in de praktijk niet tot de gewenste resul
taten z~llen leiden. Spreker zou derhalve willen voor
stellen de contributie tot f,15,-- te verhogen, met dien 
verstande, dat de meer~ere ontvangst geheel aan het 
Hoofdbestuur zal worden afgedragen, _ 

· De heer Ir.J.N. Kooy (Apeldoorn) deelt mede, 
dat de afdeling Apeldoorn zich zorgen maakt over het door 
de penningmeester toegelichte voorstel tot contributie-
verhogingo · 
Deze afdeling is door het voeren van ee~ actieve propa
gandapolitiek in st~at geweest haar ledental op te voe
ren·tot over de vijfhonderd, hetgeen gezien de grootte 
van Apeldoorn aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde 
ligt, Hierdoor zijn ook vele leden aangetrokken, die niet 
het welstandsniveau van het gemiddeldeV.V.D.-lid bezit
te~, .·dat in de· provincie toch al lager ligt dan in het 
westen van het land. Daaronder bevinden zich in het bij
zonder vele kleine middenstanders en gepensioneerden. 
Spreker is er dan oo:.: van overtuigd, dat bij een con
tributieverhoging t~t f.20,-- een aanzienlijk percentage 
van dit ledental niet zal kunnen of willen betalen, 
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ter~ijl die leden er evenmin iets voor zullen voelen om 
al!:J· ,"minder-draagkrachtigen" een lagere contributie te 
betalen •. De heer Kooy is van mening, dat ditzelfde ook 
voor_vele andere afdelingen buiten de Randstad Holland 
zal gelde~. 

. ... . Aan de andere kant ia het spreker wel dui
delijk, ·dat er iets moet gebeuren om de financi~n van 
het Hopfdbestuur op peil te brengen en te houden. Hij 
zou daarom willen voorstellen de contributie tot f,12,-
of f,12,50 pir jaar te verhogen, doch de afdracht van de 
afdelingen aan het Hoofdbestuur, en van het Hoofdbestuur 
aan de Centrales ongewijzigd te laten, zodat de extra
ontvangst van f.2,-- of f.2,50 geheel aan het Hoofdbe-

. stuur ten goede komt. De extra baten voor het Hoofdbe
stuur zijn bij dit voorstel niet geringer dan bij het 
door de penningmeester toegelichte voorstel het geval 

,zou zijn, 
Voorts zou de heer Kooy willen vooratellen 

"Vrijheid en Democratie" niet aan ieder lid te zenden, 
hetgeen natuurlijk niet wil zeggen, dat er niet naar 
gestreefd dient te worden de inhoud ervan te verleven
digen. ·over enige jaren zou dan z.i. opnieuw overwogen 
kunnen. worden het weekblad voor de extra som van b.v. 
f.6,--- aan alle leden ter beschikl:ing te stellen. Die
genen, die thans reeds een abonnement op "Vrijheid en 
Democratie" hebben zouden het abonnement voor f,7,50 of 
f.B,--,moeten krijgen. -

De heer A,H. de Vries (Baarderadeel) vindt 
het geen prettige taak om de Voorzitter van het Hoofd
bestuur te moeten mededelen, dat er naar de mening van 
het bestuur van de afdeling Baarderadeel toch wel een 
groot bezwaar bestaat teg.en de verhoging der contributie 
van f.10,-- op f.2o,-. . . 

Spreker heeft uit het betoog van de penning
meester vernomen, dat deze verhoging beslist noodzakelijk 
is om tot een aanzienlijke stijging.van de geldmiddelen 
der Partij te komen. Hoewel de heer de Vries er begrip 
voor heeft, dat het Hoofdbestuur bij een toeneming van 
de uitgaven over meer gelden moet kunnen beschikken, meent 
hij toch, dat er voor bepaalde kleine afdelingen en met 
name voor bepaalde kleine plattelandsafdelingen grote 
bezwaren in een contributieverhoging zijn gelegen. Deze 
zou z.i. zelfs avf~rechts kunnen werken. In plattelands
gemeenten hebben de afdelingen maar een zeer smalle basis, 
zoals oók in Baarderadeel het geval is. 
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen echter werd daar 
26 1/2% van de stemmen op de V.V.D. uitgebracht. De leden 
in plaa1;seh als deze sluiten zich uitsluitend aan uit ge
voelsoverwegingen. 

Spreker is het ermee eens, dat men het par
tijorgaan moet lezen om zich te orienteren, anders weet 
men niet, wat er in de Partij omgaat .• Hij begrijpt, dat 
er een weg moet worden gevonden tot een betere finan
oi~le basis, maar voor de afdeling-Baarderadeel acht hij 
een verhoging der co~tributie, gekoppeld aan toezending 
van het partijblad aan alle leden, niet aanvaardbaar. 
De heer de Vries zou het Hoofdbestuur willen vragen of 
niet de mogelijkheid bestaat aan het voorstel tot con
tributieverhoging de bepaling toe te voegen, dat onder 
bepaelde omstandigheden aan hiervoor in aanmerking ko
mende afdelingen ontheffing der contributieverhoging kan 
worden verleend. -, 

De heer F. Faber (Assen) meent, dat ieder 
lid der Partij wel overtuigd zal zijn van de noodzaak 
tot contributieverhoging. Spreker wil aan deze verhoging 
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ook wel meewerken, maar het koppelen e.rvan aan een 
verplicht abonnement voor alle-leden op "Vrijheid en 
Democratie" acht hij vooral voor de provincie onaan
vaardbaar, De secretaris van de Kamercentrale Assen 
heeft hierover oo~ reeds namens verschillende afde
lingen met de penningmeester gecorrespondeerd. 

De heer Faber zou het Hoofdbestuur willen 
aanrad.en ·het thans voorliggende voorstel tarug te nemen 
en in een andere vor'm te gieten. Mocht dit onmogelijk 
zijn, dan ziet spreker zich genoodzaakt tot het indie-
nen va~ een moti'o van .de volgende inhoud: 
De V()lkspartij voor Vrijheid en Democratie, in algemene 
vergadering bijeen. 
overwegende', :dat contributieverhoging noodzakelijk is, 
wenst deze contributieverhoging niet te zien gekoppeld 
aan een abonnement op "Vrijheid en Democ~atie", 

. gaa't .over -tot de orde van de dag, 
. ·De heer J ,J .~:orff (Laren) uit bewondering 

voor de penningmeester, die maar steeds.moet zorgen 
de financi~h der Partij kloppend te krijgen. 
Spreker deelt mede, dat men he.t er in de afdeling 
Laren/Blaricum wel over e'ens was, dat· er een contri
butieverhoging moest komen. Het enige bezwaar_ dat de 
afdeling had was, dat men vreesde, dat de contributie 
voor gezinsleden te hoog zou worden, Uit de uiteen
zetting van de penningmeester is spr~ker.duidelijk 
~e~orden, dat de,e vrees óngegrond is, zodat.hij het 
voorstel van het Hoofdhostuur heel acceptabel acht. 

· De heer Korff zou ten aanzien van het week
blad de vergaderinggraag zijn persoonlijke mening 
willen l.aten horen. Do voorafgaande sprekers hebben 
f:illen met enige minachting over "Vrijheid en Democratie" 
gespr.óken, Spr~ker betreurt dit bijzonder·. fiij zou de 
vergadering dan ook ten sterkste Vlillen ontraden de 
motie van de Centrale Assèn te aanvaarden. Een partij
:orgaan is geen weëkblad, dat de popularitei~ van een 
Libelle geniet; toch is het voor de. leden zeer noodza
·~elijk om.de hoofdartikelen te lezen en te bèstuderen. 
,De heer Kcirff hoopt dan ook, dat.het·Hoofdbestu\lr geen 
aanleiding zal vindeq het thans voorliggende-voorstel 
tot contributieverhoging terug te nemen. .. 

Drs. J.C. Niemendal (Groningen)· meent, . na de 
opmerkingen der voorgaande sprekers en de door de heer 
Fabor aangekondigde motie te hebben beluisterd, :dat de 
tegen het voorstel van het Hoofdbestuur ingebrachte 
b_ezwaren· gering zijn ten opzinhte van de eraan verbon
den voordelen. Deze voordelen mo~en niet over het hoofd 
worden gezien en de leden dienen hierop gewezen te 
worden. . 
Misschien zou de inhoud van "Vrijheid en Democratie" 
iets gewijzigd kunnen worden, b,v. door het plaatsen 
van meer ~ctuele artikelen en van kanttekeningen van 
de redactie om de actuele politiek nader te. belichten. 
Desondanks meent de heer Niemendal, dat voc.ral ·in de 
plattelandsgemeenten velen de contributieverhoging als 

·een groot bezwaar zullen aa:1vcielen. Het zou dan ook ge-
wenst zijn, als voor de minder-draagkrachtigen een dis
pensatiemogelijkheid op redelijke basis zou blijven be
staan, zodat zij, die reeds dispensatie genieten hier
van ook in de toekomst verzekerd zullen blijven. 
Spreker meent, dat, indien hiervoor redelijke normen 
worden aangelegd, de afdelingsbesturen hiervan zeker 
geen misbruik zullen maken. Gaarne zal de heer Niemendal 

- 10 -



- 10 -

ten aanzien van dit pu·nt enige garantie van de penning
meester ontvangen • 

. De.heèr F.Krikke (Ooststellingwerf) wijst erop, 
dat zij, die lid zijn van de Partij van de Arbeid en 
daarn~ast van een vakvereniging, hieraan een contributie 
van f.6o,-- per jaar betalen. Spreker heeft de indruk, 
dat deleden der v.v.D. over het algemeen tot die groe
pen der bevolking behoren, voor wie een jaarlijkse 
contributie van.minimaal f~20,-- geen bezwaar oplevert. 
De studerenden. e·n pas afgestudeerden, voor wie dit be-
drag een bezwaar zou zijn, kunnen z.i .. beter voorshands 
lid van de J.o.v.D. en later van de v.v.D. worden. 
De heer Krikke is er voor om het weekblad aan alle leden 
der partij toe te zenden. Hij meent dat men er bepaald 
niet-. bui ten kan, om goed op de hoogte te blijven van 
wat er in partij en politiek omgaat. Het spreekwoord 
zegt: "komt men over de hond, dan komt men over de 
staart 11 en dit geldt o::>k voor deze contributieverhoging • 

.. De heer ~.1r. J .J. Schuttevaar (Utrecht) wil nog 
een argument ten gunste van de door de penningmeester 
voorgestelde contributieverhoging naar voren brengen. 
Op 1 Juli a.s. zal namelijk de inkomstenbelasting met 
10% verlaagd worden. Als ooit een tijdstip geschikt zou 
zijn voor het doorvoeren van een contributieverhoging, 
dan is dit- nu toch wel het tseval. 

D.e penningmeester, de heer S ,J. van den Bergh, 
d~nld de verschillende sprekers voor hun argumentatie 
en zal hierop naar volgorde antwoorden. 

Dat de heer Appel als Hagenaar een contributie 
van f.20,-- per jaar te hoog vindt, heeft de penning
meester zeer verwonderd, want in de grote gemeenten 
betaalt men nu reeds meer dan f.10,-- per jaar contri
·butie. Voo.r Den Haag geldt thans reeds een contributie 
van f.15,50 per jaar, waarvoor den ook het weekblad al 
wordt ontvangen. De Amsterdamse leden betalen zelfs 
~.25,-- per jaar. Deze Haagse reactie acht spreker dan 
ook werkelijk onbegrijpelijk. 

· Wat betreft het aantrekkelijk maken van onze 
Partij voor de arbeiders verwijst de heer Van den Bergh 
naar hetgeen de heer Krikke heeft opgemerkt over de be
dragen, die de leden van de Partij van de Arbeid, tevens 
lid van een vakvereniging, hiervoor verschuldigd zijn. 
Een arbeider geeft belangrijk hogere bedragen voor 
deze lidmaatschappen uit dan de jaarlijkse contributie 
der V,V.D. bedraagt, zodat deze geenszins overdreven 
lijkt. Een wekelijkse contributieinning zou inderdaad 
aantrekkelijk zijn, in de praktijk is dit echter onmo
gelijk. Wel zal het mogelijk zijn in bepaalde afdelingen 
de contributie per ~Nartaal te voldoen. 

Ten aanzien·van de bezwaren, die een contribu
tievcrhoging voor de leeftijdsgroep onder de dertig jaar 
zou hebben merkt de heer Van den Bergh op, dat deze ver
hoging, uitgedrukt in pakjes sigaretten, neerkomt op ge
middeld 10 pakjes ryer jaar. Zou het voor deze categorie 
niet mogelijk zijn op deie post iets te bezuihigen en 
zou het, ook uit gezondheidsoverwegingen, zo erg zijn 
om wat_ minder t.e .roken ? 

De heer Gosschalk heeft betoo.gd - zo vervolgt 
de penningmeester ~ dat vele leden de koppeling van 
contributie aan ·11eekblad niet wensen, omdat zij geen 
beho~fte aan het blad hebbeh en voldoende worden voor
gelicht door de liberale pers. Spreker leest zelf ook 
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de liberale bladen, doch gevoelt daarnaast wel degelijk 
dikwijls behoéfte aan voorlichting uit het partij-orgaan. 

Met het door de heer Gösschalk ontworpen sy
steem van.cont:ributieheffing naa:v inkomensgroepen kan 
de heet ·van den Dergh zich in het geheel niet verenigen. 
Hij acht een dergelijk systeem volkomen onjuist en zal 
zich hiertegen dan ook ten sterkste verzetten. 

flanneer het weckblad iedere week aan de leden 
wordt toegezonden, kunnen zij zich regelmatig op de hoog
te stellen, zowel. van wat er in de Partij en in de beide 
Kamers gebeurt, als van de liberale opvatting over de 
problemen van de dag. ·op die manier wordt men er ook ge
regeld 8.an herinnerd; dat men lid is van de Partij. 
Op alle m~gelijke manieren wordt getracht bet ledental 
te vergroten. ':Janneer na aanneming ven het vool'Stel tot 
contributieverhoging 0 Vrijheid en Derr:.ocratiea aan alle 
leden wordt gezonden, is een aanzienlijk grotere oplage 
van het blad verkregen. Hierdoor komt er eer- betere fi
nanci~le basis, en zul daardoor het mogelijk zijn het 
blad aantrekkelijker te maken. Er zullen altijd nog wel 
wensen blijven. Fet blad is echter al veel verbeterd en 
hiermee zal-worden voortgegaan. • 

De heer Van den Bergh heeft met genoegen ge·
hoord, dat de afdeling·De Bilt-Bilthoven zich niet tegen 
een contributieverhoging zaJ. verzetten. De contributie 
van f.20,-- is samengesteld uit f.14,-- voor lidmEw.t
schap en f.6,-- voor abonnement op het weekblad. De af
dracht aan·het Hoofdbestuur zal dus in de toekoTISt be
staan uit de helft van hetgeen voor het lidmaatschap 
werd betaald, de helft dus van f.14,-- of wel f.7,--, 
vermeerderd met f.G,--, die voor het abonnement op het 
weekblad wordt ontvangen. 

Het spijt de penningmeester, dat, de afdeling 
Ridderkerk tegen het voorstel is, omdat er reeds zovele 
leden zijn, die minder dan de gebruikelijke contributie 
betalen. Er zijn in de Partij ook leden, die m~~r dan 
de verschuldigde contributie voldoen. -Van deze extra~ 
gelden ontvangt de penningmeester niets, zij komen de 
afdeling ten goede. . 

Voor de toezegging tot storting van f.1000,-
in het Verkiczingsfonds is spreker zeer dankbaar. net 
doet hem vertrouwen, dat de financi~le toestand der 
afdeling toch niet zo slecht is als de heer Nugteren 
heeft voorgespiegeld. 

Uet het voorstel van de heren Van de Watering 
(Ede) en nr.Rutgers (Leeuwarden) om de contributie van 
f.10,-- tot f.15,-- t~ verhogen, en het bedrag van f.5,-
geheel aan het Hoofdbestuur ten goede te laten komen, 
kan de penr:ingmeer:Jter zich niet verenigen. Als de Centra
les geld over hebben, dan kunnen zij de kleinere afde
lingen, die in financi~le ~oeilijkheden zijn, steunen, 
o~~el een vrijwillige bijdrage aan het Hoofdbestuur doen. 

Aan de heer De Jong kan spreker toezeggen, dat, 
als er meer gelden beschikbaar komen, ook aan de propa
gandistische zijde van het weekblad meer aandacht zal 
worden besteed. 

Tot de heer Kooy, die bang is, dat het opge
voerde ledental der afdeling Apeldoorn ten gevolge van 
de contributieverhoging zal teruglopen,-: wil de heer 
Van den BE;rgh opuerken, dat de afdeliqgsbesturen het 
recht blijven behouden om in bepaalde gevallen dispen
satie te verlenen of met een verminderde co.ntributie 
genoegen to nemen. Vooral in de kleine afdelingen, waar 
men elkaar goed kent, moet dit toch te regelen zijn en 
kan op deze wijze aan de bezwaren tegemoetgekomen worden. 

- 12 -



.... 12 -

De afdeling Baarderadoei - zo vervolgt spreker 
-, vertegenwoordigd door de heer de Vries, behoort tot 
die kleinere afdelingen, die van de Centrales steun moe
ten ontvangen, als zij in financiHe moeilijkheden ge
raken.·De Centrales zullen in de toekorest grotere con
tributie-afdrachten ontvangen. Hieruit moeten zij de 
kleinere afdelingen steunen. Op deze wijze zal het ook 
voor de afdeling Baarder~deel mogelijk zijn de moeilijk
heden te overwinnen. 

De penningmeester ka~ de heer Korff gerustetel
l~n, dat het nooit in de bedoèling heeft gelegen de con
tributie van de gezinsleden te vèrhogen. Zij zullen ook 
het weekblad niet ontva~gen. Spreker hoopt zeer, dat ook 
in de toekomst dit lidmaatschap onverànderd kan blijven. 

Aan de heer Nie~endal, die enige garantie ten 
aanzien van dispensntie~ogelijkheden voor de minder
draagkrachtigen heeft gevrar--gd, kan de heer Van den Bergh 
mededelen, dat dispensatie zeker moet blijven bestaan 
voor b.v. gepensioneerden, l:ewoners van bejaardentehui
zen, die zeer vaak tot de liberalen behoren, e.d. Zij 
moeten zeker in de gelegenheid gesteld worden om lid 
van de partij te blijven. 

Spreker dankt de h&ren Krikke en Schuttevaar 
voor hun pleidooi ten gunste van de voorgestelde con
tributieverhoging. 

. Tenslotte zou de penningneester de heer Faber 
het indienen van een motie, zoals aan de vergadering 
kenbaar t;emaakt, ten sterleste willen ontraden. Op 
spreker rust als penningmoester der I'artij nu eenmaal 
de onaangename taak om deze contributieverhoging te ver
dedigen. Hij heeft het zijn plicht geacht met het thans 
in discussie zijnde voorstel te komen. Het Hoofdbestuur 
de~lde deze mening en heeft zich ~chter dit vooratel ge~ 
schaard~ omdat ook het Hoofdbestuur overtuigd ie van 
de noodzaak om de financi~n der Partij gezond te nouden. 
Gezien het, grote beleng dat ermede gemoeid is, ~oopt de 
penningmeester, dat de vergadering het voorstel van 
·het Hoofdbestuur zal aannemen. 

De Voorzitter dankt de penningmeester voor 
zijn toelichtend betoog en voor de béantwoording der 
verschillende sprekers. 

Hij stelt de vergadering voor geen replieken 
te houden, doch te trachten tot een beslissing te komen. 
Er is door de verschillende sprekers geen enkel gefor
muleerd voorstel ingediend, dat zo ~n het huishoudelijk 
reglement zou kunnen worden opgenomen. Daardoor is het 
niet mogelijk de verschillende suggesties in stemming 
te brengen. Wel kan de motie van de Centrale Assen in 
stemming gebracht worden. Ihgeval de vergadering deze 
motie aanneemt betekent dit, dat zij het Hoofdbestuur 
opdraagt het voorstel terug te nemen en een andere re
glementswijziging voor te bereiden. I:iaar dan wordt deze 
wijziging opgeschort tot de volgende Algemene Vergade
ring en zal de contributieverhoging niet per 1 januari 
1963 lmnnen worden doorgevoerd. De Voorzitter heeft be
grip voor de naar voren gebrachte bezwaren, doch zou 
het op prijs stellen, als de vergadering daarover heen 
zou kunnen stappen. In de praktijk zal zeker blijken, 
dat de genoemde moèilijkheden overwonnen kun!lcn worden. 
Wij zijn - aldus de Voorzitter - een sterk groeiende 
partij, maar dit brengt noodzakelijkerwijs vele uitgaven 
met zich, hetgeen wel tot een contributiever~oging moet 
leiden. · 

Spreker acht het voorts van zeer veel belang, 
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dat alle leden. der' partij het weekblad regelmatig 
zullen o~tvangen. Ten aanzien van de inhoud zullen er 
al tijd VJel aanmerkingen en ·;wnsen bl·ijven, maar als er 
·meer gelden ter bèschikking komen, zal ook bet blad aan
trekkelijker kunnen worden gemaakt. De Voorzitter bee~t 
:veel waarqerine voor wat de redactie r.1et beperkte midde-
.l~n thans ·reeds heeft kunnen verbeteren. 

De Voorzitter dringt er daarom nogmaals bij de 
vergÇJ.dering op aen het voorstel van het Hoo~dbestuur enge
wij zigd te. aanvaard.e.n. Hij zou de c.mtJ.'&le Assen willen 
verzoeken ha2.r nGtie terug te nenie,l'l.. 

·De heer Faber deelt mede, dat het geenszins 
de bedoeling van de Centrale Assen was om het HoJfdbe
stuur in moeilijkheden te brengen. Spreker heeft tot 
uitdrukking wil.len trengen, dat de centrale het koppelen 
van de contributieverhoging aan een verplicht abonnement 
op "Vrijheid en ::ierr.ocratie" geen gelukkige figuur vond. 
Tegen een contributieverhoging op zichzelf heeft zij 
echter geer"· enkel bezwaar; iDdien deze b.v. f,14,-- o~ 
~.15,-- zou gaan bedragen, waarvan dan de helft aan het 
Hoofdbestuur zou ten goede komen, zouden hierdoor meer 
middelen ter beschikking komen. Spreker begrijpt, dat 
hiernede de moeilijkheden van het weekblad niet zijn op
gelost. Ook het blad is noodlijdend en moet zijn oplage 
zien op te voeren, ~ 

Gezien hetgeen door de Voorzitter en de 
Penningmeester is te berde gebracht meent de Centrale 
Assen echter thans beter te doen haar motie terug te 
nemen. 

Het vo~rstel tot contributieverhoging wordt 
vervolgens door stemming bij handopsteken door de ver-· 
gadering aangenomen. 

De Voorzitter stelt d~n aan de orde punt 1~ 
van de Agende, luidende: . . · · 
Voorstel ·van-net Hoofdbestuur om de volgende wij~igingen 
~e brengen in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement 
en de Reglementen op de candidaatstelling voor Leden 
van de Eitaten-Generaal: 
ill!.TJTJ~N 

.Aan artikel 18 der Statuten wordt toegevoegd een nieuw 
lid, luidende~ . 
6. Een lid van het Hoofdbestuur~ gekozen ter vervulling 
van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op 
het tijdstip, waarop het lid, in wiens plaats tussen
tijds moest worden voorzien, had moeten aftreden en is 
~weemaal terstond ~erkiesbaar. ·· 

De vergadering kan zich met de voorgestelde 
wijziging verenigen. 
IIUISHOU!)ELIJK P.EGLK.:'ENT , 
Aan artikel 21 wordt een nieuw lid toegevoegd, .luidende: 
4. Voorzover de voorzitters van de uit de leden der 
Partij gevormde fracties in elk d·er Kamers van de 
Staten-Generaal of zij, die hen vervangen, geen lid van 
het Hoofdbestuur of van het Dagelijks Bestuur zijn, 
hebben zij in elk dezer beaturen zitting met adviserende 
stem. 

De veiga~ering kan zich met de voorgestelde 
aanvulling vereniger.. 

REGLEJ:SNT OP lJB CA~-T)IJJAA'ISTEILEJG VOOR !·BDElJ VftJ:T :OE 
~LRSTE I~A1\~.CH D~l~ STi\.~~El·:-G.c~i!~:::tJ .. L 
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Artikel 2 wordt gelezen: 
Het Dagelijffi Bestuur roept vervolgens een gecombineerde 
vergadering der vier groepen bijeen, welke, gehoord de 
voorzitters va.n de uit äe leden der Partij gevormde 
fracties in elk der Kar::ers van de Staten-Generaal of het 
lid ener fractie, datde voor~itter vervangt, advies 
uitbrengt over de defir..itieve sa;;1enstelling van de can
didatenlijsten voor de verkiezing van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal. 

Ook met deze wijziging kan de vergadering 
geheel instemmen •. 

REGJ,EI/iEliiT OP IJS CA2JDI:D!d\.TST:CLtDJG VOOR LEDEN VAN 
DE T':"!:~:r:;::JE: kAJ.fE?~ DEE S TI.:r:SN'- G :S:JERAJU.. 

Het derde lid vnn artikel 11 wordt gelezen: 
3. Van de bepalin~en van dit artikel 2ijn uitgezonderd: 

1e. de· Voorzitter ven de Partij; 
2e. de Voorzitters van de uit de leden der 

l'arttj gevo:rmde fracties in elk der Kamers 
van de Staten-Generaal of zij, die hen 
vervf:mgeni . 

3e. zij, die schriftelijk verklaard hebben 
alleen bereid te zijn een plaats op de 
candidatcnlijst te aanva.arden, welke naar de 
mening van het Eoofdbestuur praktisch geen kans 
biedt op verkiezing, hetzij rechtstreeks, hetzij 
als plaatsvervanger; 

4e. zij, die door de Verkiezingsraad zijn uitgeno
digd om in de in artikel 8 genoemde tweede ver
gadering van de Verkiezingsraad aanwezig te zijn 
tot het geven van inlichtingen, alleen gedurende 
de tijd, daartoe vereist; 

5e. zij, die naar aanleiding van een door hen daar
toe gedaan verzoek door de in artikel 9 bedoelde 
algemene vergadering in de gelegenheid worden ge
steld inlichtingen te verstrekken, doch alleen 
gedurende de tijd, daartoe vereist. 

Ook deze wijziging ontmoet in de vergadering 
geen bezwaren. 

De Voorzitter licht nader·toe, dat het hier 
een aantal eenvoudige wijzigingen betreft, welke alle 
een uitvloeisel zijn van de door hem in de Algemene 
Vergadering van het vorige jaar afgelegde verklaring, 
welke er op was gebaseerd, dat in de toekoost het voor
zitterschap de·r Partij en dat ven de Tweede Kamerfractie 
niet meer door een en dezelfde persoon zou worden ver
vuld. 

Vervolgens komt in behandeling flunt 11 van de 
.Agenda: Bespreking van het beleid van hetoofdbestu:u. 

De heer Dr.J.N.van den Ende, voorzitter van 
de afdeling 's-Gravenhage, deelt mede, dat het perso
neelsbeleid van de Minister van Defensie in de'laatst 
gehouden vergadering der afdeling punt van bespreking 
heeft uitgemaakt. ::.:et betrekking tot dit beleid werd 
door de ~deling een motie aangenomen, welke de heer 
Van den Ende gaarne ter kennis van het Hoofdbestuur wil 
brengen. Het was d~ uitdrukkelijke bedoeling van de af
deling Den Haag dat dit in het huishoudelijk.gedeelte 
der vergadering zou geschieden. 

de: 
Spreker leest vervolgens de motie voor, luiden-

De afdeling 's-Gravenhage van de V.V.D., in,vergadering 

- 15 --



- 15 -

bijeen op 28 Februari 1962 in Pulcbri Studio te Den Haag, 
Constaterende eengroei~nd or:.behage!'l onder de leden en 
de sympathiserenden van de Partij ter zake van het 
beleid van de Minister van Defensie, 
Overwegende dat zulks het prestige van de Partij 
nadelig beinvloedt; en 
Overwegende voorts, dat zulks bij de a.s. verkiezingen 

· de kiezers bij het uitbrengen van hun stem zal beiu
vloeden ten nadele van de Partij, 
Besluit dàt het gewenst is, d;:;t het Hoofdbestuur van 
de V.V.D. ten deze duidelijk stelling neemt en zulks 
kenbaar maakt op de a.s. Algemene Vergadering, 
en draagt het afdelingsbestuur op deze uitspraak aan 
het Hoofdbestuur over te brengen, indien deze ~otie 
niet reeds door het Hoofdbestuur ter tafel is gebracht. 

Een verhelderende verklaring van de zijde van 
het Hoofdbestuur zal spreker zeer op prijs stellen. 

De heex H.J ,L.Vonhoff, namens de afdelirg Amsterdam 
het woord voerende, betuigt gaarne adhaesie met de door 
de afdeling Den Haeg·ingediende motie. Eenzelfde onge
rustheid, die uit de mqtie spreekt, wordt ook in de af
deling A~sterda~ gevoeld. De afdeling Amsterdam heeft 
spreker opgedragen deze gevoelens in de vergadering uit 

·· te spreken. De heer Yonhoff neent, dat het ·oe leid van de 
Minister van Defensie mank gaat aan soepelheid, zoals 

. blijkt in de zaak-Van der Pu~ten, terwijl ook het beleid 
-ten aanzien ven b.v. de c~artervluchten reden tot onbe
hagen geeft. 1en duidelijke uitapraak vsn het Hoofdbe
stuur zal door spreker zeer op prijs worde~ gesteld. 

, De hoer Dr.M.C.Geerling,s-;:>rekonde namens de 
afdeling Rotterdam, wil evenals de afdelinsen Den Haag 
en Amsterdam, het beleid van Einister Visser ter sprake 
brengen. De afdeling Rotterdam is hi~r echter tot een 
geheel andere conclusie gekomen. De heer Geerling meent, 
dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de feitelijke 
zaken en de psychologische aanpak. Voor deze aanpak kan 
ook' spreker niet al tijd waardering opbrengen. 
Wat de feiten zelf, dus de zaak-Van der Putte~, betreft 
.zou· dé .. heer Geerling het volgende willen opr:terken. 
Minister Visser heeft deze zaak aangepakt. Zijn voorgan-
gers hebben· zich er al tijd vat: gedistBncieerd. Minister 
Vis.Ser heeft nu de vuile was moeten doen e.r. ook durven 
doen~ Men hoort nu gerinkel, naar het is ntet bekend, 
of er ook iets gebroken is. Het lijkt verstandig af te 
wachten, wat he.t onderzoek der Tweede Kamer zal opleve
ren. Hierbij zal aan de Kamer moeten worden overgelaten 
uit te maken wat in deze Z<?ak waarheid is en wat hier is 
opgeschroefd. Paniekstemming ten aanzien van deze kwestie 
heerst echter in Rotterdam bepaald niet - zo zegt de 
heer Geerling. 

De heer Ir.P.Mass Goesteranus (:Bilthoven) heeft 
in de Algenene Verg8dering v~n het vorige jaar tot het 
Hoofdbestuur het verzoek gericht om een commiss;i..e voor 
de ';)roblemen van de industrie in te stellen. Hierbij had 
spreker meer speciaal de ?roblemen van de kleine indua-
.trie op het oog. Er is namelijk een zeer groot aantal 

' :· kleine bedrijven, die in totaal meer werknemers in dienst 
hebben den de grote bedrijven tezanen, wier belangen ge-

.-heel ~fwijlcen van d-ie van de grote bedrijven. Zo zijn er 
op het ogenblik in de Kleine l:etaalnijverheid de vele 
moeilijkheden rond de c.a.o. Teneinde een goed inzicht 
te verkrijgen in deze·problemen, zou een daartoe inge
stelde comnissie deze ma.terie in studie moeten nemen. 
Het Hoofdbestuur heeft h·et vorig jaar toegezegd deze 
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suggestie in overweging te zullen nemen. Gaarne 
vraagt spreker hiervoor nogmaals de aandacht van het 
Hoofdbestuur. 

Tirs. J.c~ Niemendal (Groningèh) vraagt ophel-
dering in de _kwestie- Van der Putten. l'-~et hetgeen 
de beide eerste sprekers naar voren hebben gebracht 
kan hij geheel instemmen, doch hij is het niet eens 
met het advies van de heer Geerling, om eer~t het 
onderzoek door de Tweede ICamol' af te wachten. Ook is 
hij het niet eens met de bev1ering .van de heer G-eerling, 
dat er goon onrust zou besteen ov~r de gang van zeken. 
De heer Niemendal_ meent integendeel, dat er wel dege
lijk een zekere oneerustheid bestaat, Niet wat betreft 
de persoon van de !.Iinister van Defensie, maar wat be
treft de wijze ven behGndeling van deze k-westie. 
Spreker heeft veel vertrouwen in de gedragslijn van 
hot Hoofdbestuur~ doch meent, dat enige opheldering 
zeer gewen~t is om de ongerustheid naar buiten weg 
te nemen. · 

·De heer J .A. de Groot (Sybrandaburen) beeft 
als I'riese agrariör het or..langs gehouden Landbouw
congres ëler Paxtij bijgewoond. De provincie J'riesland 
had naar dit congres geen grote, maar wel ee~ veel
zijdig soner"r:estelde delegatie afgevaardigd. Vele 
agrariörs uit Friesland, Zeeland en andere streken 
van het land, ~ie aan hot congres hebben deelgenomen, 
heeft deze bijeenkomnt niet de voldoening gegeven, die 
zij ervan hadden vel'VIacht. Het congres heeft v-eel tijd 
in besleg genomen, er is veel ~esproken, maar wat zij 
graag hadden willen horen is niet uit do doeken geko
men. Vcrder best3at bij de heer De Groot bezwaar tegen 
de samenstelling van het gedurende de bijeenkomst ge
houden landbouwforum. Hij betreurt het els Fries agra
riör zeer, dat dit forum hict was versterkt met iemand, 
die actieve binding heeft met de landbou~. Spreker 
hoopt, dat wanr..eer nog weer eens een soortgelijk con
gres zal plaats vinden, er meer kracht van zal uit
gaan, opdat de algemene lijnen van de V.V.D. er meer 
door zullen worden gesteund. De heer De Groot zou 
gaarne zien, dat door het Hoofdbestuur bij komende 
landbouwdagen aan deze punten aandacht zou worden ge
schonken. 

De heer Ir.L.G.Oldenbanning (Oosterbeek), 
voorzitter van de Landelijke Landbouwcommissie, ant
woordt de heer De Groot, dat het Landbouwcongres 
langdurir, in de landbouwcommissie der ~artij is voor
bereid. Er was biervoor een uitgebreide propagenda
actie voorbereid, en de door de inleiders te houden 
voordrachten waren tevoren met hen besproken. Gezien 
de grote belangstelling en publiciteit, die het con
gres heeft ondervonden, meent de reer Oldenbanning, 
dat d-e V. V.D. hiermede voldoende n_àar bui ten is ge
treden. 1'-!el heeft spreker beuerkt, dat men gaarne 
conclusies zou verbinden aan h-etgeen op dit congres 
werd benandeld. Dit was echter niet de opzet ervan. 
Eerder was al het rapport betreffende een liberale 
landbouwpolitiek uitgebr8cht. Het congres was niet 
bedoeld ·als studie-bij een1-~omst, doch 8ls een contact
mogelijkheid voor allen, die in de landbouw geïnte
resseerd zijn. 

Voorts dacht men, dat het beter zou zijn, 
niet aan elke inleider afzonderlijk vragen te laten 
stellen, maar een fOrum samen te stellen, waaraan ook 
de sprekers op het con~r~s zouden deelnemen. Op deze 
wijze ~erd voldoende gelegenheid geboden tot het stel
len ven vragen, w~arvan den ook ruimschoots gebruik 
is gemaakt. 
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Het ligt niet in de.· bedoeling van de Landbouw
commissie ieder jaer een dergelijk congres te orga
niseren. i!!el is gebleken, dat een dergelijke bijeen

. komst zeker nut heeft. Voor een volgende lceer zal 
:met ë!e gema~kte opmerkingen rekening worden gehouden. 

.. . De. Voorzitter antwoordt de heer rilaes Geesteranus, 
dat het Voorstel tot het instellen van een commissie 
voo~ de" problemen va~ de industrie wel in het Hoofd
beätuur is besproken. Er is nog geen besluit geval
lèn. De' Yoorzi ttcr l:an de heer Maas Gcesteranus toe
zeggen, dat zijn suggestie nogmaals onder ogen zal 

· wordèn ~ezien. 
\ Het tweede punt, waarop de Voorzitter wil ingaan is 

de kwestie van het beleid van 1\Iinister Visser ten aan
zien va~·de zeak- Ven der Putten. Wel is do~r de af
deling Amsterdc.n ook het beleid ten aanzien van de 
chartervliegtuigen ter sprake gebracht, maar de onrust, 
die in de Partij zou zijn gevvekt, dankt haar ontstaan · 
aan de zaak- Van der Putten. Hierdoor zou het presti
ge van de ?artij nadelig zijn beïnvloed. De Voorzitttr 
ziet de· invloed van de zaak- Van der ?utten op de ko
mende verkiezingen niet zo somber in. 
Hij zou er de vergadering op willen wijzen, dat, 
wanneer het Hoofdbestuur een bepaalde mening zou leen
baar maken - in het midden latende of dit op de weg 
van het Hoofdbestuur li~t -, welke zou moeten leiden 
tot het wegnemen van dit gevoel van onbehagen, dit 
niet zou dienen te gebeuren in een besloten vergade
ring. Er gaat dan naar buiten niet die invloed van 
uj_t, .die een dergelijke bekendmaking in een openbare 
vergadering mou hebben. Een zodanige verklaring in 
besloten vergedering lekt natuurlijk toch naar buiten 
uit, mot als gevolg, dat er gezegd zal worden, dat de 
V,V,D, de kwestie- Van der Putten alleen in besloten 
kring heeft willen behBndelen. De Voorzitter meent 
derh~lve, dat het beter zou zijn de bespreking van 
het beleid in de zaak- Ven der Putten te vcrschuiven 
naar ue volgende dag, naar het openbare gedeelte der 
vergadering. Hij is namelijk van oordeel, dat deze 
zaak niet valt onder het beleid van het Hoofdbestuur, 
doch onder dat van de Kamerfracties. 

· Voor een goed begrip wil spreker verwijzen naar 
artikel 6 van het Beginselprogram, wsar in lid 2 uit
drukkelijk staat vermeld, dat de ministers, zowel 
collectief als individueel, volledig verantwoordelijk 
zijn aa~ de Staten-Generaal, met uitsluiting van iede
re gedachte .aan een mandaateverhouding tussen regering 
en volksvertegenwoordiging. '-hj dienen niet - aldus 
de Voorzitter - een ontaarding te krijgen van het 
parlementaire regime, zoals men dit in sommige landen, 
b.v. in FrG.nkrijk ziet en waaraatl de Vierde Franse 
Republiek is ten onder gegaan. Men kan daar op het 
ogenblik niet van een werkelijke invloed van het par
lement spreken. 
In lid 3 van artikel 6 wordt de volledige zelfstan
digheid, zo van ministers, als van volksvertegenwoor
digers, tGgenever de staatk}lJ;J.dige partij weartoe zij 
behoren, vastgelegd. Op grond van dit artikel spreekt 
de Partij'dus geen rechtstreeks oordeel uit over het 
beleid van de ministers. Di~ is de taak van de volks
vertegenwoordiging. ~èl wordt ieder jaar in de alge
mene vergatiering gelegenheid gegeven tot bespreking 
van het beleid der I-::'amerfracties. Nen kan cri tiek 
uiten of wensen naa~ voren b~cngen, doch hierbij 
blijft het. De vraag, of de Kamerfractie haar taak 
goed heeft Vérvuld, kan pas na afloop van haar vier-

- 18 -



- 18 -

jarige zittingsperiode, als de verkiezing aanstaande 
is, worden beantwoord. :eerst dan zal.men kunnen zeg
gen, of de vertegenwoordigers _der Partij het in de 
Kamer wel of niet goed hebben gedaan en kan met dit 
oordcel bij het samenstellen der candidatenlijsten 
voor de komende verkiezing rekening wo~den gehouden. 

Terugkomende o;p de zaak- Ven der Putten 
wijot de Voorzitter er op, dat ten aanzien van de 
hierover in de pers verschenen publicaties de grootste 
voorzichtigheid moet worden betracht. Er zullen, buiten 
de leden der Kamer, maar heel weinigen zijn, die rla 
nota van J.Iinister Visser hebben gelezen. Sommige pers
organen werken de nota op een bepaalde manier uit. 
Spreker geeft als voorbeeld het afdrukken van e~~ele 
brieven, waarin de heer Van der Putten als ~en voor
treffelijk technisch ambtenaar wordt geschetst, die 
door de minister niet bij de nota zouden zijn over
gelegd. Maar deze brieven hebben met de zaak- Van der 
Putten niets te maken. S-:::>reker zelf is ervan overtuigd, 
dat de heer Van der Putten een goed technisch ambte
naar is,. maar daarom kan hij op een bepaeld gebied 
wel n.iet de nodige geschiktheid bezitten. lViaar de 
kranten geven dergelijke feiten soms geheel verkeerd 
weer. De Voorzitter·hoopt gelegenheid te hebben ~it 
ook nog eens in het openbare gedeelte der vergadering 
te zeggen. 

In zijn ope~i~~~rede heeft de Voorzitter de 
zaak-Van der Putten niet genoemd, omdat de voor deze 
rede uitgetrokken tijd geen lange beschouwingen toe
laat. Sprekende onlangs in Hilversum op een verkie
zingsvergadering heeft hij echter gezegd: natuurlijk 
moet Van der Putten zijn recht hebben, maar dan eon 
volkomen rechtsgang, zoals iedere ambtenaar kan krij
gen, voor de onafhankelijke rechter. Hiervoor hebben 

. de ambtenaren jarenlang gevochten. Vroeger bestond 
·dit recht niet voor hen, de enige mogelijkheid was 

toen: zich tot do Tweede Kamer te wenden. Sinds 1928 
bestaat de ambtenarenrechtspraak. Tegen de uitspraak 
van. de onafhankelijke ambtenarenrechter kan men in 
beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Op deze 
wijze l~ri jgt Van der Putten een volkomen rechtsgang 
en wordt volkomen onafhankelijk geoordeeld, of hem 
al of niet terecht ontslag is verlèend. 

~.!aar ook de minister - zo vervolgt de Voor
zitter - heeft zijn rechten. Ook de minister moet 
beoordeeld worden. Het beoordelen van het beleid van 
de minister is de taak van de Staten-Generaal. Het 
staat als eèn paal boven water, dat men de minister 
niet zal kunnen beoordelen, v66rdat zijn beleid is 
onderzocht door de instanties die geroepen zijn dit 
te doen. Dat is eerst de Tweede K9J11er, daarna de 
Eerste Kamer. · · 

Vianneer er één fractie is geweest, die deze 
zaak heeft aangepakt, dan is dit de V.V.D.-fractie. 
Niemand heeft er zich in de Tweede Kamer verder voor
gespannen. Bij de algemene politieke besehouwingen 
en bij de begroting van Defensie is de zaak- Van der 
Putten besproken. Toen de nota van Ministe:r Visser 
werd ingediend, werd door de V.V.D.-fractie met op
zet in het openbaar gesteld, dat het gewenst zou 

·zijn, als er een parlementaire enquête zou worden 
ingesteld. Met het voorstel van het seniorenconvent 
-de voorzitters der vijf grootste fracties plus de 
Kamervoorzitter, ze verduidelijkt de Voorzitter
om de nota van de minister in handen te stellen ''an 
een bijzondere Kamercommissie, wer~ voorkomen, dat 
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deze affaire een partijzaak werd. Op dit voorstel 
heeft spreker persoonlijk grote invloed gehad. De 
Kamer heeft het inmiddels aangenomen. Nu zal, voor
dat de Kamer haar beslissing over de nota neemt, deze 
eerst door de bijzondere commissie worden bestudeerd, 
waarna deze advles uitbrengt.wat baars inziens in 
dezen zou moeten gebeur.en. Spreker heeft er sterk op 
.aangedrongen, dat het voorstel ook de mogelijkheid 
zou omvatten om, zonodig, op bepaalde punten tot een 
parlementaire enqu&te te komen. In dat geval dient 
te worden aangegeven, op welke punten een enquête 
nodig wordt geacht. Als er dus één groep in de Kamer 
is geweest, die zich beijverd heeft om een zo volle
dig mogelijk onderzoek te verkrijgen, dan ~s dit 
toch wel de fractie der V. V.D. 17anneer men dan nu 
zou menen Minister Visser maar te moeten veroordelen, 
dan past de Voorzitter daar toch voor. 

Prof. Oud meent, dat het goed zou zijn het 
hierbij voor het ogenblik te laten. Hij zal het op 
prijs stellen, als morgon het beleid der Kamerfrac
ties aan de orde komt en op dit punt vragen zullen 
worden gesteld, in het openba.ar het standpunt der 
fractie uiteen te zetten. Ik wil er in deze vergade
ring alloen nog op wijzen - zo besluit de Voorzitter 
-dat het dit jàar 45 jaar geleden is, dat ik tot 
lid der Kamer werd gekozen en dat ik dus ook 45 jaar 
actief ~an de politiek deel neem. Ik heb altijd mijn 
best gedaan om de politieke strijd fatsoenlijk te 
voeren. Ik heb nu geen 45 jaar meer in het vooruit
zicht, maar wel wil ik tot het eind fatsoenlijk blij
ven. Ik. wil mijn politieke· loopbaan niet z6 zien ver
lopen, dat men zou moeten zeggen, dat.ik aan het eind 
nog onfatsoenlijk bon geworden. Daarom zou ik willen 
opwekken niet dadelijk z6 defaitistisch;t~ zijn om te 
denken, dat deze affaire ons kiezers zal gaan kosten. 
Want dan is men voor de toekomst verloren. 

De heer H.J.L.Vonhoff (Amsterdam) is, alhoe
wel geen officiälo uitspraak in deze kwestie werd 
verkregen, de Voorzittor tuch zeer erkentelijk voor 
zijn duj.deli jke ui teenzettinB. De afdeling Amsterdam 
wil gaarne gevolg geven aan het vc.rzoek om de bespre
king van dit punt tot de volgende dag te verschuiven. 

Punt 13 van de Agenda: Rondvraag, geêft geen 
aanleiding tot discussie. 

De Voorzitter schorst hierop de vergadering 
tot de vólgende morgen. De aanwezigen.blijven nog 
tot een laat na~htelijk uur in feestelijk samenzijn, 
dat hun door de afdeling Leeuwarden wordt aangeboden, 
bijeen• · 
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Zaterdagmorgen, 10 Maart, om 10.00 uur, 
heropent de Voorzitter de vergadering. 

Hij doet medeaeling van de ontvangst van een 
brief van 5 Maart 1962 van de afdeling Den Haag van 
de vqlgende inhoud: . . 

11 In verband met het in de lo~p van dit 
. zittingsjaar van de T-Neede Kamer te verwachten ~vets
ontwerp "Algemene Bi~standswet 11 ter vervanging van 
de Armenwat 1912, verzoekt èe afdeling 's-Gravcnhage 
aan Dr.K.van Ilijk te Groningen, lid van de vanwege 
hot Hoofdbestuur terzake inget>telde Commissie Vervan
ging Armenwet, in het openbare gedeelte van Uw ver
·gadering op Zat$rdag 10 n1aart a. s; t';elegen..heid te 
geven tot een korte mondelinge uiteenzetting over 
het door deze cor...missie uitgebrachte rapport". 

Do Voorzitter vestigt er de aandacht op, 
dat in~evolge artikel 16 van de Statuten de onder
werpen, die sen in een Algemene Vergadering in be
handeling wil zien eenomen, voldoende tijdig ter 
kennis van het Hoofdbestuur dienen te worden gebracht. 
De termijn hiervoor was b·::gin :Februari verlopen. Het 
is thans niet meer mogelijk het voorgestelde punt 
in het bestaande sche~a in te passen, zodat op deze 
grond aan het verzoek van de afdeling Den.Haae niet 
kan worden voldaan. De Voorzitter meent, dat zich 
nog wel eens een andere gelegenheid zal voordoen om 
ov.er dit belangrijke onderwerp een uiteenzetting te 
geven. 

Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde 
punt 14 van de Agen§-..:11.. Benoerrüng van een onder-Voor-
zitter. . 

Wcéens periodieke aftreding van de heer 
Mr.H.van Riel te 's-Gravenhage, die zich herkiesbaar 
heèft gesteld, moet in de vacature van. het onder
Voorzitterschap worden vocrzien. 

· · Als enig candidaat is gesteld: Mr.H.van Riel 
te 's.:..Gravenhage. 

Daar tegencandidaten ontbreken wordt ·over
e€mkomstig artikel 42 van het Huishoudelijk Reglement 
de heer Mr.H.van Riel te 's-Gravenhage zonder stemming 
tot onder-Voorzitter herbenoemd. 

· De heer Van Riel deelt mede de benoeming te 
aanvaarc1en. De Voorzitter vrenst. de heer Van Riel 
geluk met zijn herbenoeming.· 

:Aan. de orde is dan p1.mt 1 5 van de Agenda: 
Benoeming van een lid van het Dagelijks Bestuur. 

Wegens periodieke aftreding van mevrouw 
Mr.E.A.J. Scheltema-Conradi te Haarlem, die zich h0r
kiesbaar heeft gesteld, moet in een vacature in het 
Dagelijks Bestuur worden voorzien. 

Als enig candidate is gesteld: mevrouw Mr. 
E.A.J. Scheltema-Conradi te Haarlem. 

Aangezien tegen-candidaten ontbreken wordt 
overeenkomstig artikel 42 van het Huishoudelijk Regle
ment· mevrouw Mr.E.A.J.Scheltema-Conrndi als lid 
van het Dagelijks Bestuur herbenoemd. 

Mevrouw Scheltema deelt mede gaarne bereid 
te zijn deze benç:>eming te aanvaarden. 
De Voorzitter wenst haar geluk met haar herbenoeming 
als lid van het Dagelijks Bestuur. 

Punt 16 van de A[~enda vermeldt: Benoeming 
van vijf ïëdën van het Hoofdbestuur. 
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Aande beurt van periodieke aftreding als lid van 
het Hoofdbestuur zijn de heren B. Doedes Breuning ten 
Cate, Mr.Dr.J.M.H.Das~en, Mr.F.Portheine, Ir. H. Vis 
en Ir. A. Voet • 
. , Ingevolge artikel 18, lid ~van de Statuten der 

Partïj zijn de heren B. Doedes :Breuning ten Cate en 
Ir. A. Voet niet terstond herkiesbaar. 
De heren Mr.F.Portheine en Ir.H.Vis.hebben zich be
reid verklaard een candidatuur voor een herbenoeming 

.te aanvaarden. De heer Mr.Dr.J.~.H.Dassen heeft zich 
niet herkiesbaar gesteld. 

Candidaat gesteld voor het lidmaatschap van het 
Hoofdbestuur zijn: 
Mr.H.L.F.de Kat_te Maastricht, 
H.P.J.van Ketwich Verschuur te Bilthoven, 
Mr.Dr.H.K.de Lnngen te Meppel, 
Mr.F.Portheine te Leiden, 
Jhr.Mr.W.H.D.Quarles van Ufford te Breukelen, 
Mr.H.F.Talsmi te ~nschede, 
Ir.H.Vis·te Doetinc~ac en 
H.J.L.Vonhoff te Amsterdam. 

De Voorzitter deelt mede, dat aanvankelijk ook tot 
de candidaten behoorde de he8r Z.C.Corver te Heemstede. 
Deze is bij nadere overweging op zijn aanvankelijke 
bereidverklaring teruggekomen, zodat hij de aanwezigen 
ve.rzoekt geen stcmmex: op de heer Corv~r uit te brengen. 

Vervolgens geeft de Voorzitter de verschillende af
gevaardigden de gelegenheid de .gestelde candidaten aan 
te bevelen. 

De heer T.O.Akkerman (Breukelen) maakt gaarne van 
de gelegenheid gebruik de candidaatstelling van de 
heer Quarles van Ufford nader toe te lichten. 

De door de afdeling Breukelen gestelde candidaat 
is jurist, heeft enige jaren als assistent staats
recht gedoceerd aan de universiteit te Utrecht en 
vervult thans de functie van plv. hoofd van hèt 
Bureau Kabinetszaken van bet 1rinisterie van Binnen
landse Zaken. De heer .Quarles van Ufford is voorts 
bestuurslid of voorzittor van vele plaatselijke ver
enigingen en bekleedt tevens fm:ctfes in streekorga
nisaties, zoals het voorzitterschap van een Technische 
School voor de Vechtstreek, terwijl hij ook lid is 
van de Loosdrr:chtse Plassenraad. Voorts kunnen genoemd 
worden zijn r.~~cties op het gebied van de sport. Hij 
was reeds voorzitter van de afdeling Utrecht van de 
Ned.Ver. tot bevordering van hardrijden op de schaats 
en werd onlangs gekozen tot t;veede voorzitter van het 
hoofdbestuur van dezelfde vereniging. Reeds op jeug
dige leeftijd was deze candidaat actief werkzaam op 
politiek terrein. Hij heeft, als student nog, het 
initiatief genomen tot oprichting van·de afdeling 
Breukelen v<.m de Partij. Sinds î953 is hij lid van 
de gemeenteraad van Breukelen. ~ij is lid van het 
Bestuur van de Vereniging van Staten- en Raadsleden 
van de v.v.n. en 33 jaar oud. 

Uit de vele fQ~cties, die deze jonge candidaat 
reeds bekleedt, 1peent de afdeling Brenkelen te klll".nen 
afleiden, dat zijn persoon en zijn werk in de maa-t
schappij zeer worden gewaardeerd. Mede gezien zijn 
gemakkelijke omgaugsvormen, zijn stimulerende invloed 
op degenen, die thans met hem samenwerken en zijn 
verdere persoonlijke kwaliteiten is de afdeling ervan 
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overtuigd, dnt hij"als.lid van het Hoofdbestuur goed 
zal voldoen. ·Zij zou het dRn. ook zeer op prijs stel
len als de vcrgadering he.ar stem aan deze candidaat 
zou willen geven. 

De hoer Mr.J.van Someren, voorzitter van de 
afdeling Amsterdam, zou het bijzonder op prijs stel
len, indien. Amsterdam als grote afdeling der Partij 
wederom in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd zou 
zijn. Cm dit te bereiken hseft zij de heer Vonhoff 
uit Amsterdam candidaat gesteld .voor het lidmaatschap 
van het Hoofdbestuur. De heer Vonhoff is een enthou
sia.S; Amsterd éunmer, een impulsief I:lan, die voor de 
Partij alles doet, hetgeen veel waard is. Hij heeft 
natuurlijk ook zijn nadelige ke.nten, zoals iedereen 
dj_e heeft s maar hij heeft eveneens - met ·een variant 
op het Franse spréekwoord - de kwaliteiten van zijn 
fouten. Hij is een f.Jtormram in de Partij, en een 
stormram beukt nog wel eens na als de poort al open 
is. Het bezit van een stormram is zowel v6or de partij 
als voor·het Hoofdbestuur belangrijk. Sn:feker zou 
daarom deze ca:ndid8at, 31 jaar oud, een enthousiaste 
flinke vent, met organisatie- en improvisatietalent 
en van veel bel::mg voor het Hoofdbestuur, in de be
langstelling van de vcrgndcring willen f1anbevelen. 

De heer H.F. Hacccu (Enschede), sprekende 
namens vele afdelingen in Twente t vestigt de aan
dacht op een candiduat uit deze streek, de heer 
Mr.H.r. Talsma te Enschede. Hij meent, dat men met 
deze niet te oude en niet te jonge figuur, een man 
die de leeftijd vnn veertig jaG.r heeft bE;reikt, zowel 
gezj_en zijn leeftijd alsook wat zijn verdere krtali
tei ten betreft een goede keus zal doen voor eçm func
tie in het Hoofdbestuur. De heer Talsma is directeur 
van een grote industrie in Twente • Spreker meent, 

.dat deze bedrijfstak in de Partij altijd eraag verte
genwoordigd is geweest en meestal met veel succes. 
Iemand met een mantschappelijke positie als deze can
didaat zal in het Hoofdbestuur zeker op z~jn plaats 
zijn. De heer Haccou is van oordeel, dat men in de 
heer Talsma een enthousiast, maar toch bedachtzaam lid 
zal krijgen. Ierand, die niet schroomt zijn eigen 
ide~en naar voren te brengen, maar die ook bereid is 
te luisteren, hetgeen vaak me<";r nut afwerpt dan veel 
spreken. De heer Haccou zou het bij deze korte, zake
lijke opsomming willen laten en wekt de vergadering 
op haar steun aan deze candidatuur te verlenen. 

De heer F.J?aber (Assen) verwijst naar de aan 
alle aanwezigen uitgereikte D.anbeveling voor de can
dida~uur van Tv':r.Dr.H.K.de Langen te Eeppel, een zeer 
bekende figuur in de Partij. Aannemende dat iociereen 
deze aanbeveling heeft gelezen, behoeft spreker de 
antecedenten vnn de heer De Langen niet nader toe te 
lichten. Deze candidatuur wordt door de gezamenlijke 
noordelijke centrales ondersteund. De heer Fé.bcr her
innort eraan, dat in de .<1lgemene vergadering van 
1960 mevrom; Doornbos-Oosting zich niet meer h13rkies
baar heeft gesteld en dat haar plaats in het Hoofd
bestuur niet door een nooràelijke candidaat is inge
nomen. Nu is ook Ir. Voet uit Groningen niet hrJrkios
bnar, zodat àe noor_c'l.eli jkc centrales bli .i zijn in c1e 
persoon van de }Hèer De Lc-.ngen een goede candidaat 
voor hem .in de plaats te kunnen a::mbevclen. Het noor
den des la:.1ds maakt e-en zeer dynamische ontwH~keling 
door an dient beslist niet geringer in aantal 6ru1 
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voorheen in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd te 
zijn. D~ heer Faber spreekt de hoop uit, dat de ver
gadering cli t zal willen onderstrepen door met ovor-
grote meerderheid de candidatuur van Mr. Dr. H. K. de 
Langen te steunen. 

De heer Ir.P.1has Geesteranus (BilthoYen) 
deelt rnedo, dat &an alle affelingen der Partij een 
briefje is rondgezonden, vmarin de kwaliteiten VPn 
de C'3.ndidaat der afdeling :De Bilt/Bilthoven, c1e hc,er 
:a.P. J. van Xetwich Verschuur, naar voren .worden ge
bracht. In aanvulling hierop wil spreker mededelen, 
dcd; l~e hoer Van Ketwich Versc.huur niet zo jong moer 
is, zich dus ücn bezadigd oordeel kan vormen, en 
ve~l in da wereld heeft rondfezien. Hij was direc
teur-generaal' van het l'Jederlnndsche Roode Kruis, licl 
van do cor:nissie tot hulp r.an PaloBti jnse vluchte
lingen, adviseur van het bestuur der Philips' GloGi
lamponfabriekon. Heeft hc:t Verre Oosten, Noord- èn 
Zuid-Amerika bezocht en woont thans in Bilthoven. 
Hij heeft van oen snel. en juist inzicht in vele 
zaksn blijk f.';O[GVen en aan zijn initiatief is het 
ook te à:mken, dat ·in de afdeling De Bilt-Bilthoven 
een afdeling van de J.O.V.D. werd opgericht. S~reker 
kan deze candidaat dan ook wr:"rm aanbevelen. 

De heo· :ll'lr.:t:.P.H.Geradts (Roermond) wekt 
de vergadering op, nu de candidaat uit het Zuide!l, 
de heer Dassen, zich niot herkiesbaar heeft ~esteld, 
haar stom uit te brengen op de nieuwe candid0at, 
Ur.H.L.F.do Kat uit Maastricht. In verhouding tot 
de rest van het lr:md is hot· aantc.l loden van de 
V.V.:D. in het Zuiden gering. Hier staat·eohter 
tegenovGr, dat dit aantal een stijgende lijn ver
toont. Het.lijkt daarom aanbevelenswaard om in de 
plaats van·de hoor Dassen een nieuwe candidaat uit 
het Z1üden voor d8 open plaats in het Hoofdbestuur 
te kiezen. De heer de Kat is reeds jaronlang b<:: zig 
de belangen van de v. V.D. in het Zuiden onder :Doei
lijke omstandigheden en met geringe financiële mid
delen te beh::~rtigen. Hij geeft zich met veel energie 
aan deze taak, zodat de heer Geradts de vergadering 
verzoekt h~ar stem op de door hem·aanbevolen candi
daat uit te brongen. 

Hierna maakt de Voorzitter bekend, dat 
de stembureaux als volgt zijn samengesteld: 

1e stembureau 
mevrouw H. Buddingh-de Vries Len.tsch 
J. Gossche.lk 
G. Tates 

mevrouw ~~.van Brinl::-Poort 
Mr. C. Kruysse 
Ir. J. Ni jsi:1gh 

3e stembureau 

mejuffrouw A.C.Hogendijk 
}f.r.H.R. Sicman 
J.K. Frcd.rikze 

Veenendaal 
Voorburg 
Zandvoort 

!lil verstun 
Amersfoort 
Zwolle 

Franeker 
's-Gr;_wenha;~c 
Amsterdam 

die onder leidinr, van de heer D. Vl. Dettmei je1· de 
stemraen zullen tellen. 
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De Voorzitter schorst dan de vcrgad~ring voor 
enkele or;enblikken, opdat tot schriftelijke stemming 
kan worden overgog8.an. · 

Na de schorsing hc0ft de Voorzitter de aan".iezigen 
allereerAt een vordrieti~e mededeling te doen. Er is 
bekend geworden, do.t hot lid van het Dagelijks Bestuur 
der Partij, de heer Le Cavalier, tijdens eon vergade
ring v~n de Scheepvaart Ver~eniging Noord plotseling· 
onwel is eeworden en nCtar een ziekenhuis is gebracht. 
D& oorz<.>.ak wordt r;eweten e.an oververmo.eidheid. Er 
schijnt in de toestand vr.m de heer Le Cnveli er al 
enige vcrbetering te zijn ingetreden, hoewel hij ge
ruime tijd rust zal m.oct0n nsmen .. :Oe Voorzitter hoopt, 
dat het horstc:l vlugger zal vr.::rlopen dan zich nu lnnt 
aanzien en dat het hem in de toekomst mogelijt zal 
zijn, ook iE het belm:g -..ran de Partij, zijn werkzaam
heden weer volledig te hervatten. Spreker meent, nat 
de door hom eeuitc gevoelens ook bij de vergadering 
weerklanl: zullen vinden. 

Vcrvolgens stelt do Voorzitter aan de orde 
~up_L1.J _v

1
..Q!J...J!.Ç, AC()!lda~ "Rechtsbescherming tegen de 

verheid i. · 

De over dit onderwerp gehouden inleiJ.ingen door 
Prof.Mr.C.H.F.Polnk te Leiden en Mr.Dr.C.Berkhouwer 
te Alkma:;~.r, zijn e.ls bijlagen V en VI bij de notulen 
gevoegd·. 

Ha beëindiging van hun inleidingen dankt t~e 
Voorzitter de beide sprokers voor de voortreffelijke 
wijze,· w~arop zij dit probleem voor de vergadering 
hebben belicht •. Hij wnnrde&rt het zeer, dat beiden 
bereid zijn gevonden dit onderwerp in deze Algemene 
Vergadering in te leiden. 

Inmiddels z.ijn cle stombureaux gereed gekomen 
met hot tellen der uitgebrachte sterrunen on maakt de 
Voorzitter do uitslag der stemming bekend. 

In totaal werden uitgebracht 3004 stemmen volgens 
onderstaande verdeling: 

Mr.H.L.l''.de Kat te I1Tnastricht 
H.P. J. van Ketwich ïJerschuur te 

493 stemmen 

Bilthoven 
Mr,Dr.H.K.de Langen to Meppol 
Mr.F.Porthcine te Leiden · 
Jhr.~ïr.W.H.·D.Quarles van Ufford 

te Breukelen 
Mr.H.P. Talsma te Enschede 
Ir.H.Vis te Doetinchem 
H.J.L.Vonhoff te Amsterdam 

52 
522 
571 

120 
392 
538 
316 

11 

11 

11 

11 

11 

n 
11 

De volstrekte meerdorheid bedraagt 301, zodat 
bij eerste nternminc tot lid van het Hoofd-bestuur 
zijn gekozen: 

Mr. H. J,. F. de Kat - Maastricht 
Mr;Dr.H.K.de Lanaen - Meppel 
Mr.F.Portheine ·' - Leiden 
Ir.H.Vis -Doetinchem 

Voor de vervulling van de vijfde plaats in het 
Hoofdbostuur zal horstemming tussen de heren ~:Ir~H.P. 
Talsma c:n H. _r. L. Vonhoff moeten '"':~lnats vinden. 

De Voorzi ttcr wenst de nimxwbcnoemde leden geluk 
met hun bcrw ·Jming c:::1 de herbenoemde leden net het in 
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hen gestelde vertr_ouwen. De niet-aanwezige leden zullen 
schrifteHjk van hun (her) benoeming in kennis wor-
den cesteld. Hij heet de nieuw-benoemde leden, de 
heren Mr. H. J;. F. de Kat en Mr. Dr. H. K.de Langen harte
lijk weJ.kOm in het Hoofdbestuur en hoopt, dat zij, 
evenals het nieuwe lid, c~at bij horstemming zal 
worden gekozen, in clo in het Hoofdbestuur gebruike
lijke goede.sfcer tot de werkzA.amhedcn zullen bij-
dragen. · 

E'en hartelijk woord vnn afscheid rtcht de 
Voorzitter tot de aftredem'e leden van het Hoofdbe
stuur,, c1e heren D.Doedcs Breuning ten Cate, Mr.Dr. 
J.M.H.Dnc;rwn en Ir.A. Voet. lk heren Doedes Brew5ng 
ten Ca te en Voet zijn gcdure,nde zeer vele jaren, 
de ·hoor Dnasen gedurende slechts enl~ele jnren 7 lid 
van het HoofdbGstuu.r gcvn,ost. Hij betuit.~t hen harte
lijk d2 .. nk vo·:;r hetgr:cm zij in deze fur1ctio iu hot 
bel::ng van de Parti. j hebbon gedaan. 

Na een korte pauze, teneinde de vergadering 
in staRt te stcülcn tot r.>chriftelij}~e: herstenning 
over de vijfde pl~ats in :let Hoofdbcfitnur, stolt 
de Voorzittor do ge1egenhcic1 open tot discussie nanr 
aanleiding van ue door Prof.rtr.C.H.F.Polak en 
Mr.Dr.C.Berkhouwor gehouden inleidingen. 

Do heer Mr.H.van Riel ('s-Gravenhage) acht 
het bui-tengevroon belangrijke proble.em, dat de beicl.e 
inleiders aan de orde hebben gesteld, niet allcon 
een politiek probleem, doch hij me0nt dRt vnn ~e 
goede vcrstandhouding tussen overh2id en burgers de 
gehele dcmocr~ttische samenleving afhnngt. Hij wil 
Prof. Polc,k eon tweetal vragen stelJ-en. De eerste 
luidt: ligt bij conflicten T.ussen overheid on burgers 

·niet zeer veel in do zuiver psychologische sfeer ? 
Is hier wel altijd sprake v~m recht of onrecht en 
niet veeleer voor een belo.ngl'i ;jk deel van wijze van 
bGnadering ? Ligt do oplóssing van con doel vnn dit 

: vraagstuk nir::t in rlo opvoeding van ambtenaren tot 
goed mensolijk contact ? In tai van gevallen is er 
geen sprake van eon' wezenlijk conflict, maar van een 
onlustgevool, nat door enl>::e:le v.roorden kan worde!1 
v/Oggenorncn. 

··D.e tvrcedo vraag luiè:t: hoe moeten wij de vrij
heid vnn meningsuiting hanteren. Niet v~rgeton mag 
worden 1 dat deze buitongewoon zwaar belaste gemoen
schap conflictctof tot ongegronde critiek te over 
heef-t{. Er kcm in!lerdnad onrecht geschieden, maar het 
is J:1.0gclj_jk een zod?-.lli{.;e sfeer· van vmntrouvron te 
scheppen, dat deze de democratie bedreigt. Zou hier 
geen noodzaak ligpen om bij het creëren van een Om
budsmc-.n u( ze ook het recht te vcrschaffen op deze 
critick in te gaan en deze te weerleggen ? Hiertoe 
zou ~r-m slechts bij dringende noodzaak moeten worden 
overgegaan. Er kunnen zich echter gevallen voordoen, 
dat nit bepaald nvdig is, b.v. bij volkomen .onge
paste critiek op gezagsdragers •. 

Aan de heer Berkhouwer zou de heer Van Hiel 
willen vraeen, of hij in zijn beschouwing het alge
mene, bui tengewoon belangri ;jke princ.ipe vf!n rechts
bescherming tegen de overheid, on bep:1alde politieke 
desidergt~, wel volkomen uit elkaar heeft gehouden. 
Dit geldt dan in de e0rstc plaats het door hem ge
noemde Verdrac tot bescherming van de rechten v~n 
de mens mot botrekking tot ae Woonruimtewet, zoals 
deze momenteel in Nederland wordt toegepast. Is hot 
wel verstar,dig deze wet hi0rbi j te betrekken ? 
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' 
De overheid mag de huiselijke vrede niet verstoren, 
doch dit impliceert toch niet, dat men altijd de be
schikking over een huis zou moeten hebben. De hier
mede sarnonh[)Jlgcndc problcr.!E.m zijn te bclangri jk om 
ze in een .sfeer te brungen, wr:.ar za niet thuis ho
ren. Men moet opp<J.sc:cn om zaken, die in andere 
kringen ·vGn de bevolking op VICE:rstand kun.11en stui
ten, in dit vlak te trekken. De vordering van woon
ruimte ergert Gprekcr ook bovLmmnte, inar-:.r zij, die 
slecht gohvisvest zijn, menen dat zij volkomen ge
rochtvanrdigd is. Spreker wil ertegen waarschuwen 
kwenties 9 vr::.Grovor door de onderscheidene bevolkings
groepen pahael verschillGnd wordt gedacht, in é'n 
vlak te trokk:cm. -

Hct:-::elfde geldt v:•or clo cor:merciële televi
f>io. Ook hiorovcr denkt LU1 verschillend. Men kl:!.n 
de vrijheid tot hot ~aken van reclQme niet op één 
lijn stellen met de bescherming van de burgers tegen 
onrecht. Oot hier moet me::--~ ervoor waken beide zaken 
niet to.vcr~arrcn. Op deze wjjze wordt niet de ver
eiste stcm1 verkree;cn om deze belangrijke zaak tot 
een oplossi~e: te brengen. 

De l':.oor 2e hC:er Berl·:houwer bcplei te inteerale 
schadeloosstelling ha:r..gt ·:rel met het recht Gamen, 
maar houdt go cm v2rband IL.et onrecht van de zijde van 
de overhej_d in de zin van algemene betekenis voor 
ons volk. Inderdaad ken getracht vcrden hier een 
rt3geling te creëren. 

Spreker is van oordoel, dat men zich bij de 
rechtsbescherming moet bepalen tot die situaties, 
wnerin naar algemeen menselijk inzicht onrecht is 
ge~3chiec1 • Is het clan wel verstandig hicrbi j een ae.n
tal voorb,O)eldcm te betrekken, die niet de aleeEiene 
instemming ~J.ebben, als men met een plan wil konen, 
waarvoor men juist algemene instemming \7il zien te 
verkrijgen ? 

De heer Mr.W.J,Geortsema (Wassenaar) wil 
evenals de heer Van Rial een opmerking maken ·met 
betrekking tot het vorderingsrecht van woningen. 
Beide inleiders - aldus spreker - hebben gesproken 
over mantregelen tegen misbruik van bevoegdheden 
door de overheid. Naar behalve misbruik van bevoegd
heden door de overheid, bestaat ook nog misbruik van 
bevoegdheden door de burgers i.c. eigenaren van. wo
ningen, die het eigendomsrecht misbruiken. In de 
huidige woningwetgevi:r..g heeft men allang afstanel ee
daan van het 11 droit invariable et sacré", het ab
solute eigendomsrecht. ;-,:a:'1neer nu om hun moverende 
redenen eigenaren van panden deze leeg lnten staan, 
wordt dit iE deze tijd van woningschaarste, nu. nog 
zovele gezi:!'l.nen in Nederland onder slechte or~star.
digheden gehuievest zijn, besc~1ouv;d als misbruik 
maken van het eigendonsrecht. Hic:rtegen moat de 
overheid k~m.en optreden en zij doet dit doqr toe
passing van het.vordcringsrecht ten opzichte van 
woningen. Z-:Jlang de woniEgnood nog niet is opgehe
ven, heeft ~e overheid de sociale plicht om in be
paalde gevallen tot het Y')rderen van woningen ov:::r 
te gaan. Eicr is dus geen sprake van rechtsbescher
ming tegen de O\"erheid, rr:.aar v2.n rechtsbescher::1ing 
voor de burgers door de overheid. Gaarne zal spreker 
hierop het antwoo~d van àe he:er Berkhouwer vernemer... 

Mr.E. J .van End<=; ~3oas (Cegstgeest) is beide 
sprekers zeer clank~nàr vcor hun inleidingen, die hem 
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uit het liberale hart z~Jn gegrepen. 
P.rof.Polak heeft in zijn rede aangeduid, dat in de 
Nederlandse verhoudingen, él.oor de hier bestaande 
verzuiling, de zaken met betrekking tot de rechts~ 
bes,cherming mlders liggen èan elders het geval is. 
In verband hiermede zou spreker de voorzitter •rillen 
vragen het Hoofdbestuur te adviseren een speciale 
commissic in te stellen ter best~d~ring van dit be
langwekkende onderwerp, teneinde hieromtrent in een 
volgende vergadering rapport uit te brengen. Het 
onderwerp "Rechtsbescherming tegen de overheid" en 
de hierin door Prof. Polak betrokken figuurvan de 
11 0robudnman 11 is mor:1entcel ook in studie bij de Ver
emiging voor administ:.>:>atieve rechtspraak. Spreker 
meent, dat de V.V.D. door het uitbrengen van een 
rapport over dit onderwerp mee zal kunnen werken 
al'l.n de toenemende rechtsbescherr::.ing van de individu 
en hierdoor tevens blijk zal ku~nen geven van·de 
verjonging en vernieuwing van het liberalisme~ 
Spreker acht dit, mede met het oog op de aanstàande 
Kamerverkiezing in 1963, van zeer groot belang. 
Hij hoopt, dat de b~ide inleidera zich achter deze 
suggestie zullen stellen. Uanneer .een representatieve 
commissie over dit onderwexp een rapport zou uitbren
gen, dat dan in openbare discussie zou worden ge
bracht, zou dit de bevorderi~g van de effectieve 
re_chtsbescherming zeer ten .goede komen. 

Prof.I<ir.c.w. de Vries ('s-Gravenhage) meent, 
dat de door Prof.Polak on~vikkelde gedachtenga~g 
met betrekking tot. de rechtsbescherming ook toepas
sing vindt op het terrein van de door het Hoofdbestuur 
ingestelde Conmissie Vervanging Armenwet. Ook bij de 
toepassing van deze wet zijn rechtszekerheid en be
staanszekerheid in het geding. Zal het echter moge
lijk zijn het onderzoek in deze vaak ingewikkelde 
zaken aan één of meer ombudsmannen op te dragen·? 
Het gaat hier om gedecentraliseerde toepassing van 
de rechtszekerheid. Hoe ligt deze toepassing ten 
opzichte van de gemeenten in de gedachtengang van 
Prof. Polak ? 

Alhoewel Prof. De Vries zich rietdestrekking 
van beide .inleidingen geheel kan verenigen, is hij 
meergeneigd .met de heer Berkhouwe-r tot de praktijk 

.te gaan. Hij zou de heer Berkhouwer willen vragen, 
of ook hij n,iet van mening is, dat de Armenwet ver
vangen dient te worden en dan op zodanige wijze, ·dat 
rechtszekerheid en bestaanszekerheid beter gewaar
borgd zijn. De vraag daarbij is, hoe dit in het 
administratief recht kan worden ui tgev1erkt. Er is 
reeds een voorstel voor een nieuwe wet gedaan. 
De moeilijkheden zijn vele, want het is hiE!r niet 
alleen een kwestie van wetstechniek, naar ook van 
psychologisch aanvaarden. Ook de opleiding van hen, 
die de uitkeringen zullen verstrekken, speelt een 
rol. Er zou voorts een ander voorstel dan het huidi
ge van de Minister van Maatschappelijk Y:'erk moeten 
worden ingediend. Een voorstel, waarbij de beoorde
ling niet door Gedeputeerde Staten zal moeten ge
schieden, maD..r dGor een comi:Jissie, waarin zowel 
rechtszekerheid als deskundigheid zijn gewaarborgd. 
Wi;j ~noeten het recht dienen, manr moge:r.. de po si tie 
van de overheïd nie·t aantasten. Spreker verwijst 
tenslotte :r..anr de rapporten van de Nationale Raad 
voor MaatsC?lw.ppeli jk 1.;!erk en van de Vereniging van .. 

- 28-



- 28-

NederlandÇJe Gemeenten met betrekking tot de Vervan
ging Armenwet. In beide rapporten wordt gestreefd 
naar grotere rcchtszèkerheid op dit terrein·. Gaarne 
zal Prof. De Vries hieromtrent het antwoord. van de 
heer Berkhouwer vernemen. 

Ir. ~7. J • .A. Benjaminse (Bunnik) zou hetgeen 
.Prof. Polak in zijn inleiding heeft opgemerkt met 
betrekking_ tot de ambtelijke behandeling meer in 
zijn algemeenheid Vlillen beschouwer:. Vele overheids
l'ichamon, hogere en lagere," viorden door 8l.!lbtenaren 

.. geleid,. vaak met veel toewi jd·ing. In een groot aan
tal gevallen worden door .deze ambtenaren stukken 
ontworpen, die men in vele gevallen anders gesteld 
zou ·wil1en zien. Vaak zijn de bezwaren ertegen al 
tevoren overzien. Die e.mbtenaren willen het door 
hen ontworpen stuk ochter ter tafel zien gebracht 
en zo koot con bepaald stuk ton slotte bij de ver
tegenwoordigende lichamen, die er hun oordeel over 
moeten geven. Bij de behandeling is in vele gevallen 
een stuk.dan hamerstuk geworden. Spreker zou ?rof. 
Polak•willen vragen, welke weg men naar zijn oordeel 
zou moeten bewandelen om tijdig te bereiken, dat 
ve.rkeerde of nadelige suggesties in ambtelijke stuk
ken worden geweerd. 
. De heer !3enjaminse acht voorts de voortgaande 
beperking van de contractsvrijheid (c.a.o., pacht) 
ee~ groot gevaar. Is niet de tijd gekomen, dat wij 
moeten gaan koersen in de richting .van het vrije 
contract, omdat di.t misschïon tot betere resultaten 
zal leiden ? 

Do heer Drs.J.P.A.Gruijters (Amsterdam) 
is het met de heer Van Riel eens om de rechtsbe
scherming tegen de overheid en de wetten, waarmede 
wij het als li~eralen niet eens zijn, van elkaar te 
scheiden. Wel is er zijns inziens een psychologisch 
verband. Do wrevel, die gevoeld wordt tegen het op
treden van de overheid, richt zich vaak niet tegen 

.·dit optreden alé zodanig; maar tegen de in het geding 
zijnde wetten. Het zou wenselijk zijn, dat een aan
tal wetten, ~at inmiddels overbodig is geworden, in 
versneld tempo zou wqrd.en. ingetrokken. Dit zou over
bodige wrevel bij de bûrgers kunnen voorkomen. In de 
politiek beschikken. wij, liberalen, niet altijd over 
do gewenste meerderheid. V~or het bereiken van grote
re rechtsbescherming zou het ons moe"t·en gelukken een 
meerderheid te verkrijgen. De groei der techniek eist 
in vele gevallen ingrijpen van de overheid; de toe
genornon wolvaart maakt het anderszins vaak noodzake
lijk ovorheidsbeschèroing af te schaffen. 

· J.:et betrekking tot het cre0ren van een 
Ombudsman, aan wie het onderzoek naar onrecht!llatige 
handelingen door de overheid zou kunnen ~orden opge
dragen, vraagt spre~er zich af, of eenzelfde doel 
niet is te be;reiken door cle thans bij beide Kamers 
der Staten-Generaal gebruikelijke procedure uit te 
br~Jiden en te versterken, Hij wijst in ·dit verband 
op het appar::J.at, waarover de Amerikaanse afgevaar-
digden kunnen beschikken óm ·zich in bepaalde geval
len van do nodig~ inlichtingen te voorzien en dat 
hetzelfde doel beoogt als ?rof~Polak voorstaat met 
de instelling vart een Ombudsman. . . 

· Mr.A .• J. Barendrecht (Rijswijk) wijst er naar 
a~mleiding van· de doo~ Prof.Polak genoemde Raden van 
Beroep in Ambtenarenzaten op, dat in oen geschil 
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tussen twee pertijen in het algemeen de verliezende 
partij in de kosten wordt veroordeeld. 1Yanneer echter 
in de adrr".:·cistratieve rechtspraak et:n ambtenaar een 
zaak wint, hetzij voor het ambtenarengerecht, hetzij 
in hoger beroep, dan kan de St~at niet in de kosten 
worden veroordeeld en moet de ambtenaar genoegen 

.nemen met vergoeding van het griffierecht ad f.7.50. 
Hij is dan verp~icht zelf de kosten van zijn advo
caat e.d. te dragen. Spreker acht dit onbillijk en 
vraagt of.het niet gewenst zou zijn op wijziging aan 
te dringen. 

De heer l!r.Dr. C.Berkhouwer, de heren Van Riel 
en Geertsoma nntwoordend, nerkt op, dat hij het op het 
stuk van de Woonruimtewet en haar toepassing niet 
g~heel met beide sprekers eens is. Hij heef~ zelf 
zeer veel ervaring met de toepassing-van deze wet, 
maar dan aan de zijde van de slachtoffers ervan. 
Inderdaad mRkcn eigenaren, dj_e hun huis ongemotiveerd 
leeg laten staan, misbr-..:-:.k van het eigendomsrecht. 
Er is momenteel geen onbeperkt eigendomsrecht, maar 
het gaat toch niet aan, dat icnand uit zijn eigen 
woning ka:n worden .gezet en dat gebeurt heden ten dage 
nog steeds. Speciaal voor deze categorie, die een 
eigen wor"·'~; bezit en deze niet mag bewonen, is 
rechtsbescherr.'ling nodig. Volgens artikel 1 van de 
Woonruimtzwet mag men geen woning betrekken zonder 
daartoe vergunning te bezitten. Maar d"eze wet heeft 
de nood op huisvestingsgebied niet ku.11nen opheffen. 
Zij dient te worden beschouwd als een noodvoorzie
ning en is aan opheffing toe. 

Wat betreft de politieke bereikbaarheid 
van de door hem gestelde voorbeelden heeft spreker 
een andere benadering voor ogen gestaan. Hij heeft 
zi.ch namelijk afgcvraaEd, wat de wetgever te doen 
staat, al-s- hij de bestaande wet~c;eving gaat toetsen 
aan de rechtsbeginselen, die de_onze zijn. Op het 
gebied van de comDerciële televisie ziet men dan, 
dat zij, ·die de acther voor hun doeleinden willen 
gebruiken, daarvan door de overheid worden weerhou-
den. De heer Berkhouwer meent, dat het niet op 
de weg van de overheid ligt om hier beperkend op te 
treden; zij dient juist het acthergebruik te stimule
ren, en kan e7entueel, waar nodig, beschermend op-

·. treden. 
· Als ten gevolge van de toepassing van be-

paalde wetten, zoals b.v. de wet op de Ruimtelijke 
Ordening, de burgers bepaalde baten moeten missen, 
ten gerieve van het algemeen belang, dan is het naar 
de mening van de heer Berkhouwer gerechtvaardigd, dat 
zij daarvoor schadeloosstelling zullen ontvangen. In 
dit principe staan wij diametraal ten opzichte van 
de socialisten. Zij z~~n van mening, dat de beoorde
ling en vaststelling der schadeloosstelling aan de 
overheid moet worden overgelaten. 

Spreker meent, dat de heer Van Riel hem 
niet euvel zal duiden, als hij van oordeel is, dat 
hetgeen andere partijen over bepaalde kwesties den
ken de beginselmatigheid van ons standpunt onverlet 
moet laten. Wij moeten eraan blijven vasthouden, 
dat wij de opponent van het gelijk van ons standpunt 
moeten trachten te overtuigen. De heer Berkhouv:er 
me-ent, dat de heer Van Riel er gerust op kan zijn; 
dat de poli tiel:e haal baarhei à zal toenemen naar de 
mate der bereikte resultaten. 

De heer Berkhouwer kan Prof.De Vries de 
v.erzekering geven, dat·~n aanzien van de toepassing 
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van rechtsb~scher~ing metbetrekking tot.de Algemene 
]3ijstandswet.ter.vervanging van de Arr:1enwet getracht 
zal worden ook hier zoveel .als mogelijk is te berei
ken voor hen, di.e met deze wet in aanraking komen. 

· . Prof.~r;c~H.F. Polak ·meent, dat do heer 
Van '~iel terecht heeft gesteld, dat de conflicten 
niet al tijd lig,gen in de. sfeer van recht en onrecht, 
maar vaak in het psychologische vlak. 
Bestaande wre7el kan onlustgevoelens wekken. De· 
oorznnk lie;t vaak in het overbelaste ambtenarenappa
rrtat. Sproker is het er g-eheel mee eens, dat betere 
opleiding der ambtenaren l:ier zeker tot een oplos
sing kan leidr;n. l'den vindt in de Séllllenleving nu een
m:arü nl tijd onev~nwichtige figuren, die menen, cl.at 

'hun onrecht is aangedaan. En iedere auerulant heeft 
nl tijd wel eon beet je gelijk. 3eter begrip van cl.e 
zijde van de overheid kan veel grieven VJegnemen. 

Spreker is het o··k met de heer Van Riel 
eens, àat er voor de overheid een mogelijkheid moet 
bestann om onge:1oti veerde cri tiek te -:;cerleggen. Zij 
heeft veél cornnunicatiemiddelen ter beschikking. In 
het nieuwe Burgerlijk ryetboek zal het droit de r~ponse 
zijn vastgelegd. 

Met de opmerkinger. van de heren Van Ricl 
en Geertsoma ten aanzien van de '.Voonruimtewet kan 
Pr)f.Polak zich geheel verenigen. Dat mensen in 
mensonterende Or:lSt: .. digheden semenhokken en het 
recht totgezinc:~tplooiing hiernode in de verdruk
king komt, moet ons, als liberalen, toch ter harte 
gaan. Wanneer anderen grote woonruimte ter beschik
king hebben en deze niet gebruiken of niet willen 
laten €ebruike~ door hen, die slecht gehuisvest 
zijn, dan moet de overheid kunnen ingrijpen. Het 
eigendomsrecht is sinds 1838 aan beperkingen onder
hevig. Het verandert ·naar !:la te èe tijden veranderen. 
Er is nog te weinig onroerend goed en net als in 
tijden van oorlog moot de overheid hier tot distri-
butie overgaan. · 

Spreker antwoordt Prof.de Vries, dat de 
door hem voorgestane Ombudsman geen bemoeienis 
zal hebben met kwesties, C:.ie de Algemene Bijstands
wet zullen betreffen. Deze wet zal ·gedecentraliseerd 
worden uitgevoerd 9 binnen de gemeenten. De opzet is 
om de Ombudsman buiten geneentelijke aangelegenheden 
te houden. Het ver:2nen var. geldelijke bijstand stuit 
altijd op moeilijke problemen. Zeker is hier rechts
bescherming gewenst en ook hier zou een goede op-
leiding der ambtenaren veel tot onderling begrip 
kunnen bijdragen. 

Aan de heer Benjacinse, die heeft opgemerkt, 
dat de ambtenaren ten ae..nzien van bepaalde wets
voorstellen alles voorbereiden en dat men·als burger 
dan maar heeft te aanvaarden, antwoordt Prof.Polak, 
dat op dit gt:bied ook Y:cl andere wegen zijn te be-
~wandelen. Spreker noemt de gang van zaken in :Engeland, 
waar de overheid in geval zij een bepaalde maatre
gel overweegt, een openbare hearing houdt. In Neder
land kent men dit sy ~eem ook, doch slechts in be-
perkte omvang. Bij uitbreidingsplannen ·e.d. zou een 
dergcli jke opm:.ba_re hearir:g zeer gunstig werken. 

De contractsvrijheid acht ook Prof.Polak 
een groot goed. Ook daar coet elke beperking ge
toetst worden op,haar nooàzakelijkheid. De c.a.o. 
is een verworvenheid, waarvan noch de werkgevers 
noch de werknemers meer afstand willen doen. • 
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Prof.Polak geeft de heer Gruijters toe, dat bij 
grotere welvaar.t ook de overheidsbemoeiingen be}')Grkt 
kunnen \'Vorden. De Ombudsman zou b.v. elk jaar aan de 
Staten-Generaal opgave kun!len verstrekken van de '!et
telijke regelingen, die naar zijn mening zouden kun-
·~en verdwijnen. . 

Wat éle verbetering en uitbreiding van de bestaan
de procedure bij de beide Kamers der Staten-Generaal 
betreft, deze is wel wenselijk, maar moeilijk uit
voerba.gr. De ministers kunnen niet toelaten, èl_::J.t de 
leden der V.:umcrs op hun departer:1enten kor.1en rond
snuffelen, dit past niet in de verhouding van minis
ters tot Staten-Generaal. De ~nbtenaren van beide 
Kamers bezitten niet het nodige gezag om een- onder
zoek te leiden en een oordeel te vellen. =en onaf
hankelijke, hoogstaande figuur zal hier !!let een be
scheiden doelmatig apparaat veel goeds k~en uit
richten. Er zal èan ie.t:land zijn, die rustig de klach
ten aanhoort, er begrip voor hoeft en de nodige tact 
bozi t om. ze te kunnen v;eerleggen. Vele klachten zullen 
daardoor vanzelf verdwijnen. De 1Yederlnrir1 ers zijn 
over het algemeen redelijke nensen, die wel over
tuigd kunnon worden. 

De Voorzitter dankt de beide inleiders en dc
genèn, die aan de discussie hebben deelgenomen. Hij 
wil persoonlijk nog enkele opnerkingcn m&kon. Spreker 
onderscheidt twee probleme~. Het eerste probleem is: 
hoc diep nag hot ingrijpen van de overheid gaan. Eon 
vrnag van wetgeving dus. De toepassing van de Woon
ruimtewet, het vorderen vnn woonruimte, strijdt tegen 
het grote beginsel van vrijheid in eigen huis. Er kUn
nen echter o.r::standigheden zijn, dat van die vri jhcid 
gElen gebruik mag worden gemo:akt. 

Het.twe:edo punt is: hoe krijgen wij een zoda
nige tocpassinf, van de wet, dat de burgers tegen è.e 
overheid worden beschernd. Spreker meent, dat dè 
hoer Berkhouwer in zijn betoog enigs~ins buiten dit 
probleem is gebleven. · 

De Voorzitter is van oordeel, dat de ambtena
ren, die de wet moeten toEöpassen, zich er goed reken
schap van mot-ten geven wat zij f,o€m. Zeker dient dit 
te gebeuren bij de toepassing van de Woonruimtewet. 
Hier zouden cl.e ambtenaren r:1ct de hoed in de hand 
moeten optreden, zich terdege ervan bewust, dat zij 
één van de grondrechten van de samenleving aantas
ten, rnari.r dat dit nu eenma,~l niet anders kan. Tact 
en begrip ten opzichte van de burgers ka.'1 hier veel 
wrevel wegnemen. Vnn de ambtenaren dient be·paald ver
langd te ·aorden, dat zij rre·~ de psycnologische kan
ten der problemen .rekening houden. Daarom is ook de 
ambtelijke vcrming van zeer groot belang. De ambte
naar dient goed te begrijpen, dat hij een verleng
stuk is van de overheid. 

De vra2.g, of een speciale commissie hei; thans 
in discussie g3b.rachte onderwerp in studie zal nemen, 
zal door het Hocfelbestuur in overweging worden ge
nomen- zo antwoordt de Voorzittor da heer Van Emdo 
Boas. 

Nadat de Voorzitter de beide inleiders nogma::ls 
heeft bedankt, wordt de discussie over dit agendapunt 
gesloten. 

Vervolgens deelt de Voorzitter mede, dat bij 
herste~3ing over de vijfde plq~ts in het Hoofdbestuur 
379 stemmen werden uitr,ebracht op de hoer Mr.H.P. 
Talsma te Enschede en 227 stemmen op de heer 
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H.J.L. Vonhoff te Amsterdam, zodat de heer Mr,H.P. 
1.Palsma gekozen knn wordon verklaard, 

De hoer Talsma aanvaardt zijn benoeming 
als lid,.vnn het Hoofdhestuur,.. waarmede de Voor-
zitter hem hartelijk gelukwenst, · 

N2.dat de Voorzi ttcr het stembureau heeft 
bedankt voor de verrichte werkzaamheden, schorst· 
hij de vergadering tot 2.00 uur, teneinde de aan
wezigen in ~c. gelegenheid te stellen de koffiemaal
tijd te gebruiken, 

De Voorzitter heropent om 14.30 uur de 
vergadering. 

Hij stelt D''n de orde :r~mt 18 van de · · 
Agen.da: Bespreking van het beleiT der Kamerfrac
ties. 

. De heer G.A.A. Schol te (Amsterda~), namens 
de afdeling Amsterdam sprekende, meent dat er in 
brede kring een zeker onbr~hagen bestaat ovo~ het 
beleid van Tüni.ster Visser in de zaak-Van der 
Putten. Gaarne ~3ou oprekFJr worden ingelicht over het 
standpunt vm, de :Kamörfracties ten aanzien van het 
optreden van deze minister en dit in het bijzon
der, omdat het hier het beleid van een geentver
wante minister betreft. 

De Voorzitter vraagt, of er, behalve de 
zaak-Van der Putten, nog andere punten zijn waar
omtrent de heer Scho~t.e opheldering verlangt • 

. De heer Scholte deelt mede, dat tevens 
gaarne inlichtingen zouden worden vcrkregen over 
de chartervluchten, de uitzending van militairen 
naar lJieuw-Guinea en het starfighterbeleid; het 
onbeha~en over het beleid van minister Visser culmi
neert eohtor in de zaak-Van der Putten. 

De afdeling Groninc;en, die het voornemen" 
koesterde zich mot eenzelfde vraag tot de Kame~- .. 
fracties te·richten, ziet thans van verdere vraag
stelling af, 

De heer G.S. Postma (St.Pnna Parochie) 
vraagt namens de afdelingen Het Bildt en Franeker 
de aandacht der Kamerfracties voor een vijftal 
punten, welke alle in het rapport over de Liberale 
Landbouw Politiek worden behandeld, t.w.: 
1. De gemeenteclassificatie •. 
2. De grondbelasting. 
3. De spreiding inkómstenbelasting van niet-vaste 

inkomens over drie jaar. 
4. De prijzen van de landbouwprodukten. 
5. Het Landbouwschap. 

Wij lezen - aldus spreker - in de brochure 
Liberale J1andbouw Politiek het volgende: 11de.ge
meenteclasoificatie heeft zibhzelf overleefd en 
dj.ent te worden afgeschaft 11 • Hoewel de loon- en 
gemeenteclassificatie ieder jaar millioenen aan onze 
plattelandsbevolking onttrekt, meent elkê minister 
van Sociale Zaken - of het nu Suurhoff is of 
van Rooy - bij zijn eerste optreden een wijs woord 
te kunnen spreken door te stellen dat het redelijk 
of vanzelfsprekend. is, dat deze onrechtvaardigheirl 
blijft bestaan,. 

In de brochure· staat verder - zo vervolgt de 
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heer Postma. -: nde grondbelasting is verouderd en moet ·· 
worden afgeschaft.n Het is een dubbele belasting (vermo
gens~en grondbelasting en yaak dijkbelasting). De classi-
ficatie berust óp de Uet van 1870; daar deugt dus.:r:iets 
moer van. Wie van ónzc geachte afgevaardigden ko~t eens 
met voordtellen ? 

Hat het dorde punt be~reft nerkt spreker op, dat 
zoals iedereen wol Wtèet niet alleen de natuur maar ook de 
con junctuur een enorme invloed heeft o·,) het sterk schor::tme
lcndc karakter var: de inkomsten van do.boer. nu is het 
een feit, dat dit sterk schor:1r:wlende karakter van de be
drijfswinsten fiscaal gezien onvoordelig is. De prog:res
sie in het tarief brengt mode, dat men mat een sterk 
schorrnelend inh:or:wn ·als regel r:eer belas·~ing betaalt 
dan iemand, die over eGr"zelfde aantal jaren hetzelfde 
inkomen heeft gehad, uaar dat heeft verkregen door een 
jaarlijks gelijkblijvend bedrar. · 
Als voorbGeld noer:;t spreker, dat wanneer iemand over drie 
jaren resp. f. 8,000,--, f. 18.000,-~ en f. 10.000,--
per jaar vcrdient, hij hierover A.an b~lastin~ is verrwhul
digd resp. f. ·1.020,-~~ f. 4.518,--·8n f. 1.603,--. In 
totaA.l is dus bij een inkomen van f. 36.000,-- in drie 
jaar f. 7. 201,-- aan belasting verscr.uldigd. Iemand, die 
elk jaar oen vast inkoncn van f.12.000,-- geniet, bcta8.lt 
hierover.per jaar f.2.215,-- en dus in drie jaar f.6.645,--, 
hetgeen dus f. 556,-- gunstirer uitvalt. 

Er is mijns inziens - zo vcrvolgt spreker - voor 
dit verschil geen enkele rechtvaardiging aan te voeren. 
Het is kortweg gezegd onbillijk en onjuist. En ik meen, 
dat de landbouw zich met alle ten dienste staande midde-
len hiertegen moet verzetten. · 

Het vierde punt geeft de afgevaardigde aanleiding 
tot het volgende betoog. 

Onze regering schijnt genoodzaakt te worden om 
aan de hoge Nederlandse bevolkingsaar.was een bestaan te 
verschaffen en deswege de industri~le produktie te steu
nen door heffing van invoerrechten en beschikbaarstelJ.jng 
van een zo goedkoop mogelijk voedselpakket. Dit voedsel
voorzieningsstreven, èat geen landbouwpolitiek genoemd 
mag worden, maakt het niet mogelijk om een geleidelijke 
investeringspolitiek ter wille van mechanisatie- op· het 
merendeels op gezinsarbeid ingestelde ag·rarische bedrijf 
- in te voeren en op het platteland de moderne outillage 
te betalen, welke nodig is orn het leven van do bewoners 
in de dorpen en op het veld op de vereiste hoogte van 
deze tijd te brengen. De bouv1boer loopt vast met een lo
nende vruchtopvolging. Ter verduidelijking noemt spreker 
enkeJe ei jfers. Koolzaad - voorheen een garantieprijs van 
f. 60,-- per 100 kg; zou nu in verband roet de gest-egen ·· 
lonen f. 80,-- dienen te zijn, doch i8 momenteel f. 45,--. 
De heer Den Hartog praat er alle jaren bij de Landbouw
begroting wel over, maar hij dient nooit een voorstel in. 
Het Unileverkapitcal schijnt ook een woordje mee te 
spreken. 
Blauw r.1aanzaad - indien enigszins lonend zou de gara!J.tie
prijs f. î50,-- moeten bedragen; is nomenteel ,f. 65,--. 
Er is veel Poolse concurrentie. · 
Groene erwten - kostprijs ongeveer f. 60,--; garantie
prijs is f. 30,--. Veel Amerikaanse concurrentie. 
~- bij goede oogst ,·:ordt ongevee!' de kostprijs ge
maakt. Tot dusver word ook een premie voor de bewerldlig 
tot lint ontvangen, maar dat is ook zo maar afgeschaft. 
In de Tweede Kamer werd ·er niets over gehoord. In 
Frankrijk en België wordt çle teelt a?.nzienli jk gesteund. 
Suikerbieten - voor het noorden van Friesland niet meer 
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lonend. De kleine verhoging van de garantieprijs betekent 
eigenlijk een verlaging, gezien de komende loonsverhogin
gen, waarbij komt, dat d~ overschotten tegen steeds dalen
de prijzen op de wereldmarkt moeten· worden verkocht; het
geen dan weer verdisconteerd wordt·in de prijs. 
Aardapnelen,... de kost;>rijs v~m 1 H.A.aardapp·elen voor de 
plant, v:aar het noorden van Friesland nog zo'n beetje op 
drijft, is gestegen tot boven de f. 4.000,-- per H.A. 

. Na de oorlog zijn de prijzen van onze landbouw-
produkt en bij de grer.s met enorme bodragen nfgeroomd. 

_-De pot, die toen gevormd is~ zou gebruikt \VOrden wanneer 
het mis ging. Tiaar is nu die pot ? 

Tot slot het LandbouvJSchnp. Het is wel eigen
aardig - zo gaat de heer Postma voort - dat er een stroom 
van ingezonden stukken in één van de grootste dagbladen 
verschijnt, wmmcer het de zaak-Van der Putten betreft; 
maar we.rmccr con journalist in datzelfde blad het La.Yld
bouwschap afkraakt, dat er niets van heel blijft, leest 
men nooit een stukje tegen dat betoog. Wel een bewijs, 
dat de lezers het ernee eens zijn. Die journalist sclcrijft 
o.a.: het is ri.iet :üleen fascistisch, maar ook hi tleriaans, 
het is eon stelletje staatsruivcnicrs. Dat laatste is 
volkomen onjuist, dat moet zijn "boercnruivenicrs". Extra 
belasting voor de boer in do vorm van ~en heffing van 
zes millioen. Deze instelling past ook helemaal niet bij 
onze vrijhe:id en onze democratie. Ik heb indertijd honder
den brieven ontvangen vnn partijgenoten, toen ik eens een 
artikeltje in ons blad Vrijheid en Democratie had geschre
ven togen hot Landbouwschap. Ze k11a1:1en allemaal op het
zelfde neer; we zitten ermee, maar hoc komen \.'e er af. 
Ik heb geantwoord: dat is heel oenvoudig, wann.eer een 
van onze eeachte afgevaardigden maar een voorstel indient 
van de volrende inhoud: vanaf h.eden is de heffing op het 
Landbouwschap vrijwillig. 

De heer Postma vraagt voor zijn suggesties gaar
ne de aandacht der Kamerfracties. 

De heer Ir.P.Maes Geester~mus (Bilthoven) wil 
zich meer in het bij~ondcr tot de Eerste Kamerfractie 
richten. Bij de behandeling van de begroting van het 
departement van Defensie in de Tweede Kamer is ook de 
geestelijke verzorgir.g van dienstplichti·gen-Humanisten 
ter sprake gekomen. Het antwoord terzake van de Minister 
van Defensie heeft spreker niet erg kurmen voldoen. De 
afdeljng De Bilt-Bilthoven telt slechts weinig humanisten, 
maar toch richt zij unaniem het verzoek tot de Eerste 
Kamerfractie, om in deze kwestie _diligent te blijven en 
hierop bij de behandeling van deze begroting in de 
Eerote Kamer noGmaals de aandacht van de minister te 
vestigen. Het antwoord van de minister lijkt op het beken
de kluitje. in het riet. De buitenkerk~lijken zijn ook 
Nederlanders en mogen niet de straat op worden gestuurd, 
wanneer zij dienstplichtig zijn. Spreker hoopt bij de ko-

_mcnde behandelinc vru1 deze begroting in de Eerste Kamer 
een bevredigender antwoord van de minister te mogen 
vernemen. 

• De heer Ds.J.H.Ritzema Bos (Doetinchem) betuigt 
allereerst namens de afdeling Doetinchem de welgemeende 
dank aan de fracties zowel van de Eerste als van de 
Tweede Kamer voor de wijze, waarop zij gespx;oken hebben 
bij de behandeling van dç Pieuw-Guineazaak. Speciaal 
noen:t hi ,j r::cvroun Stoffels-Van Haaften en de heer Van ~liel, 
zonder daarbij. iemand anders tekort te willen doen. Want 
ook buiten het parlc:1ent gc::tuigen de leden der fracties, 
op vercadertngen, van hlm verantwoordelijkheidsgevoel 
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jegens de rechtsorde in deze wereld. Nederland behoort 
tot de kleinere landen. ·spreker zee;t dit niet, omdat 
hij meent; dat ons land toch niet meer meetelt in het 
internationale spel. Hij· zegt het y;èl, omdat het juist 
'de kleinere landen zijn, wier 11 to be or not to be" nauw 
samenhangt met de. handhaving van do wercldrechtsorde. 
Vlanncer Faderland te gemakkalijk zou heenstappen over 
nadrukkelijke beloften onzerzijds a2n de bevolking van 
Nieuw-Guinca gcecven, dan zijn wij het; die meewerken 
aan het op losse schroeven zetten van in de wereld ge
sloten verdraeen, ook verdragen met ons. 

De heer H.i tzama Bos meent,. dat, afgezien van de 
vraag of in deze moderne tijd, wm1rin het recht op zelf
b-eochikkine zo'n grote plaats inneemt in de internatio
nale politiek,; een volk tegen .zijn verlangen zou ·mogen 
worden uitgeleverd aan een vreemd gezag, in het geval
lHeuw-Guinea nog een geheel ander probleem aan de orde is. 
Indonesiä is een dictatuur, met een gebreidelde pers, 
met een verbod op internationale verenigingen als vrij
metselarij, Rotary, padvinderij e.d. en met de gevangenis 
als behuizing-voor democratische elementen. Indonesiä is 
bovendien een dictatuur, die de chantage als voornaamste 
wapen hanteert, terwijl ten slotte elke vorm van zelf
beschikking in dat land reeds enkele maanden na de on
afhankelijkheidsdatum met geweld werd gesmoord. De vraag 
is dus niet alleen of Nederland het Papoeavolk tegen zijn 
wil mag uitleveren aan een vreemd gezag. De vraag is ook 
of men een volk, dat men de eerste schreden op het pad 
der democratie heeft bijgebracht, mag uitleveren aan de 
chaotische willekeur van deze dictatuur. De vraag is v~r
der, of men mag buieen voor de chantage van één dictator, 
dusdoende elke dictatuur aanmoedigend ter verkrijging van 
haar wil tot chantage over te gaan. 

De hoer Ritzcma Bos is van oordeel, dat het 
antwoord hierop 11 neen" moot luiden. Dit allereerst ter 
wille van Nieuw-Guinea zelf, maar ook ter wille van 
recht en fatsoen in de wereld. Het is spreker's stellige 
overtuiging, dat zolang de. Papoea's een beroep doen op 
Nederland hen niet in de steek te laten, Nederland het 
been strak moet houden in die zin, dat er met Nieuw-Guinea 
niets gebeurt, dat ingaat togen de uitdrukkelijke wensen 
van de bevolking aldaar. . 

Spreker wil de vcrgadering oen tweetal passages 
over het zelfbeschikkingsrecht in herinnering brengen. De 
eerste is van wijlen Minister Van Maarseveen en dateert 
van voor de souveroiniteitsoverdracht. In de Handelingen 
der Tweede Kamer ~an 8 December 1949 (pag; 819, rechts) 
kan men lezen: "Ook internationaal zal het, zo nodig, 
mogelijk zijn belangste:àling voor het zelfbeschikkings
recht te we,lcken". De tweede is van na de souvereini tei ta
overdracht. In de Handelingen der Tweede Kamer van 11 
December 1952 kan men de woorden van Minister Luns lezen: 
"Afgezien van de vraag of het wenselijk zou zijn deze 
kwestie weer op internationaal niveau te brengen, geloof 
ik, ik geloof met grote stelligheid, dat het onmogelijk 
zou zijn". Verder herinnert de heer Ritzema Bos er de 
vergadering aan, dat Indonesië in 1950 het zelfbeschik
kingsrecht ontkrachtte, ondanks de internationale garru1-
ties, waarmede cle scuvereiniteitsoverdracht was omgeven. 
Tegen hen, die zich nu beroepon op Indonesische uitlatin
gen over zelfbeschikking voor de Papoea's na een tien
jarig Indonesinch bewind, zou spreker Ambon tot getuige 
willen roepen, dat noe; geen jaar van zijn zelfbeschikking 
heeft kunnen profiteren. Dat Nederland met Indonesië 
nimmer over ov-erdracht van :üeuw-Guinea mag spreken, vindt 
zijn diepste oorzaak in het Ambon-drama. Spreker zou de 
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leden der fracties wille~ vragen dit motief bij de rege
ring naar voren te brengen. Wellicht komt dan het recht 
van de A~bonczen nog eens in het licht der internationa
le schijnwerpers tot heil van Nieuw;..Guinea en Ambon beide 
en .tot heil van Nederland., dat dan meowerkt aan het hoog-. 
ho~dcn van de internationale wereldorde. 

Dr.A.P.J.v.d.Burg (Rijswijk) deelt namens 
de. afdeling Ri jm·1i jk mede, dat in het algemeen grote 
waardering bestaat voor de wijze, waarop mejuffrouw 
Ten Broecke Hoekstra de volksgezondheidszaken in de 
_Tweede Kamer behanà ol t. Ik ben echter erg geschrokken 
zo vervolgt spreker- van·hot pleidooi, dat zij bij de 
behandeling van da bogrotir,g van Social Zaken en Volks
gezondheid hield om de z.g. paranormale gel1;3ers een ze
kere bevoer.dheid tot de uitoefening van de geneeskunst 
te_geven. Nog meer bon ik geschrokken, dat haar betoog 
in extenso in "Medisch Contact", een orgaan voor 6000 
leden, is gepubliceerd. Ik ben verontrust, omdat me;ju.f
frouw Ten Broecke Hoekstra als enige sprak, waaruit 
men zou kunnen· concluderen, dat zij r.~.et standprmt in 
de V.V.D.-fractie vertolkte. Ik ben niet iemand, die 
buitenissige geneesmethod~n zo maar afwijst. Ik heb mij 
daarin verdiept en meer dan eens mijn medewerking ver
leend om wetenschappelijk na te gaan wat de waarde van 
som.'!lige sectarische geneeswijzen is. Het resultaat was 
steeds teleurstellend. D.eze werkwi ;jzen konf~en de toets 
der wetenschappelijke critiek niet doorstaan. 

In de KBI~er is aan me juffrouw Ten Broecke 
Hoekstra gevraagd wat bonafide paranareale genezers zijn. 
Mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra heeft niet geantwoord. 
Hi jn a:n+woord if;~ E·Lalafide paranormale genezers zijn 
mensen, die willens en wetens àe zieken bedriegen; bon~
fide paranormale gen.ezers zijn lieden, die onbewust ue 
zieken en zichzelf bedriegen. Zij menen bijzondere krach
ten te hebben. 

Waarom is het z6 gevaarlijk - zo vervolgt de 
heer v.d. Burg - zgn. paranormale genezers een bevoeGd
hei~ te e:even ? Men kan schematisch 4 groepen ziekten 
onderscheiden: 
1. ziekten, die vanzelf overgaan, ook zonder behandeling; 
2. ziekten, die alleen door modisch ingrijpen geriezen of 

waarvan de ernst en de duur door medische behandeling 
worden vor.tünderd; 

3. ongeneeslijke ziekten; 
4. ingebeelde ziekten. 

De meeste successen zullen de zgn. paranormale 
genezers kLmnon boeken bij de ?J..ekten, die toch wel van
zelf overgaan en bij de. ingebeelde ziekten. Ook ongenees
lijke zieken zullen soms de hulp van cfe zgn. paranormale 
genezers inroepen. Groot gevaar ontstaat vooral, wanneer 
de zgn. para:r:.orf.'.ale genezers mensen gaan "behandelen 11 , 

die een ziekte hebbens die zonder tijdige medische behan
deling een veel slechtere. prognose heeft. Ylant de zgn. 
paranormale genezer kan nj_et onderscheiden wat wel· of niet 
genceslijk is, wat wel of niet ingebeeld is. Hij kan geen 
diagnose stellen. De diagnostiek is een moeilijk vak, 

.. waarir.. men lang gestudeerd en veel geoefend moet hebben. 
· .·Het is overigens voor iemand, die meent over 
paranormale genezende kr!:t.c.hten te beschikken, ook in 
Nederland mogelijk de bevoegdheid tot uitoefening van de 
gcneesku.not te krijgen. l!ï·j behoeft slechts de rnerlische 
studie te volgen on hot artsexq.J;Jcn af te leggen. Is zijn 
voorepleiding daarvoor. niet voldoende, dan kan hij over
schakolen van p_aranormale genceskunde naar het parame-
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dische beroep (heilgymnàstiek-massag0). 
~aar is zijn vooroploiding en intellect ook daar niet 
veldoende voor, cla;.1 zal ieder weldenkend mens het er 
mee eens zijn, dat men zulke personen niet op de zieken 
mag loslaten.· . 

~~juffrouw Ten Broecke Hoekstra hield haar 
pleidooi nat:.mrli jk vanuit haar liberale overtuiging, 

-dat ieder nens de vrijheid moet hebben zich te laten 
behandelen door wie hij wil. Of zich en zijn kinderen 
ook niet te laten beha"l'ldclen~ zoals ]~OU de palingboer 
prop?ifcert? I•.1~:.ar v;anneer do V.'l.D. 6p dit gebied zo voor 
de vrijheid 20nclur gebondenheid is, dan verbaast het mij 
ten ~eerste, dat er van V.V.D.-zijdo nog geen enkele stem 
is op::cfaan tegel: de voor~.tcllcYJ. van de S. 3. R. en de 
Sociale Ver~ekeringsraacl voor een nieuwe Arbcidsonge
schiktheiclsuet. In deze wet worat voorgesteld, dat de 
bedrijfsverenigingen het recht krij[en de patient aan 
cle behandeling van de door de pationt zelf gekozen huis
arts of c;pec:i.al:i.st te on-ctrokk.:;n, wanneer de bedri jfr~
vercniging r:ie·un·:_;, c;nt die behr:.ndeling niet goed is. 
Zulln~ op stre:ffe van intrekking van de ui tkerinc;. Wij 
naken ons zeer bezorgd over het zelfbeschikkingsrecht 
van de Papoea's. Uannear dit voorstel van de Sociale 
Verzekeringsraad wet wordt, verliezen alle loontrekkenden 
beneden een inkomen van f.10.000,-- het zelfbeschikkings
recht over hun eigen lichaam. Of kan de V.V.D. haar stem 
hier niet meer teRen vcrheffen omdat in dit voorstel 
worlmemers-èn v;crl~.r::cversorganisaties elkaar hebben ge
vonden ? 

H(~t taukennen van enige bevoegdheid aan zgn. 
paranornalo genezers geeft het publiek oen vals gevoel 
van veiligheid. Toch zou ik aan de vrijheidsdrang van 
nejuffrouw Ten Broecke Hoekstra enigermate tegemoet 
willen komen: ik ;1,ou het strijken en blazen van deze 
nensen niet strnfbqar willen stellen en ze willen indelen, 
waar zij bij boren~ bij de waarzeggers, koffiedikkijkers, 
tolcpathen e.d. '7anneor zij echter de diagnostiek 
beo~fenen of medicijnen of geneeswijzen voorschrijven 
moeten zij strafbaar zijn en blijven - aldus Dr.v.d.3urg. 

Mevrouw H.Buddingh-de Vries·Lentsch (Veenendaal) 
deelt mede, dat de afdelinG Veenendaal zich kan varenigen 
met de houding van de Tweede Kamerfractie ten aanzien 

_van het woningbeleid van de Regering, behoudens op 6é:n 
punt. H.ceds jaren wordt geconstateerd, dat vele woning
wetwoningen bewoond worden door mensen, die er niet-of 
niet rwer in thuis horen. Waarom wordt er va~ de zi jdc 
van de V.V.D. niet op aangedrongen, dat deze bewoners, 
met een inkomen 7an b.v. boven de f.12.ooo·,--, deze wo
ningen binnen een gestelde termijn verlaten, of een 
huurtoeslag moeten gaan betalen, waardoor de rijksbij
drage cp deze woningen aanzier:li jk kan worden verminderd ? 
Op deze wijze zouden deze zwaar Gesubsidieerde woning-::n 
weer beschikbaar komen voor de groepen voor wie zq be
stand zijn. 

!ie-vrouw Buddingh begrijpt, dat de Tweede 
Kamerfractie deze suggestie niet direct zal aanvaarden. 
Zij ncm:t, dat mede in verbnnd met de komende verkiezin
gen, hier toch wol aandacht ccan zou moeten worden be
steed. Het is een punt, i'.'é1Brop men tJe V.V.D. zou kunnen 
aanvallen. Gaarne zal spreekster het standpm1t van de 
Kamerfractie vernemen. • · 

De h,,,er A. J. 1-. Horstmeier (Velp) dringt er 
bij de Kaoerfractie op aan· alle invloed aan te wenden 
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tot het zo spoedig mogelijk tot stand brengen van de wet
telijke verplichting tot verzekering tegen wettelijke aan
sprakelijkheid voor alle deelnemers·aan het wegverkeer. 

De heer 17. van Dijk (Nijmegen) heeft in de 
rubriek ''Hart op de tong" van de VAFA op Donderdag 
22 Februari jl. een vraaggesprek beluisterd tussen een 
vertegenwoordiger van de VARA en !mkele bewoners uit 
een blok gemeentelijke noodwoningen te 's-Hertogenbosch. 
In de antwoorden op de gestelde vragen- die kennelijk. 
van te voren waren deergenomen - viel de klemtoon niet 
alleen op de onbewocnbaarheid van deze als krotten be
stempelde noodwoningen, maar werd tevens door een van 
de slachtoffers v0rklaard, dat de overheid de beter-ge
situeerden voortrekt en de arbeider achterstelt, hetgeen 
niet getolereerd kan worden - aldlts de VARA. Na deze 
uitzending was het woord aan mejuffrouw Lemaire, Tweede 
Kamerlid voor de P.v.d.A., die dit schandelijke nog eens 
onderstreepte en tevens eon aanval deed op het beleid 
van Minister vrm Aartsen in het bijzonder en op dat vru1 
het gehele kabinet De Quay in het algemeen. Sierbij werd 
de radiotijd van "Hart op de tong" niet alleen gebruikt 
voor rechtstreekse verkie.zingsradiopraat, maar werd 
deze rubriek door de VARA misbruikt om propagandö te 
maken voor een op Zaterdag 24 Februari 1962 door de 
P.v.d~A.in 's-Hertogenbosch te houden congres over krot-
opruiming. . 

In· verband hiermede zou de heer Van Dijk de. 
Tweede Kamerfractie enkele vragen willen stellen. Is de 
fractie niet van mening: 
1e. dat paal en perk dient te worden gesteld aan de da
gelijks voortdurende verkiezingsmcdewerking van de VARA 
aan de P.v.d.A., waardoor de toekenning van de veertien
daagse 1 0-rnj_nutenregeling tot een aanfluiting is gewor
den; -

2e. ·aat, waar in ons huidige radiobestel het maken van 
reclame ten strengste he·et te worden tegengegaan, deze 
rechtstreekse reclqrr-,e voor congressen. van de P.v.d.A. 
en van andere politieke on niet-politieke manifestaties 
in dezelfde geest, ten spoedigste dient te worden beëin
digd, tenzij de regering ertoe bereid zou zijn aan alle 
politieke partijen eenzelfde mogelijkheid, 00k in tijd, 
te ·verschaffen, waarmee evenwel onze Nederlandse radio
uitzendingen nog meer aan belangrijkheid zouden inboeten; 
3e. acht zij de mogelijkheid aanwezig om, hetzij op eigen 
initiatief, h~tzi·j in combinatie met dezelfde stroming 
die leeft in de C.H.U. en ook in de K.V.P. en de A.R., 
bij de regering op korte termijn een voorstel .aanhangig 
te maken, in welke·vorm dan ook, dat aan deze ongezonde 
toestand een einde maakt en waarbij eventueel tevens de 
weg wordt gewezen om door het inlassen van strengere en 
streng toe te passen bepalingen in de radio-wetgeving 
aan deze overtredingen en misbruiken definitief een einde 
te maken ? 

Tie heer J.E.~an Hulst (Bloemendaal) is het op-
_gevallen, dat de problematiek met betrekking tot- de land
bouw en bodemcultuur bijzonder ingewikkeld is geworden. 
In de Kamer worden deze :rroblemen merendeels als binnen
landse problemen behandeld. Spreker is van mening, dat 
wij hierbij ook het oog op het buitenland gericht moet 
houden. Niet alleen in Nederland ligt de beslissing, er 
moet rekening worden gehouden me~ de Europese visie. Bij 
de bepaling van een standpunt moeton de Nederlandse be
langen tegen die van Europa als geheel worden afgewogen. 

- 39 -



- 39 -

Meer internationaal denken en handelen is bij het nemen 
.van beslissingen noodzakelijk. 
. De heer Bootsma (Berkcnwoude) wil niet in 
herhaling treden van hetgeen de heer Ritzema Bos reeds 
heeft naar voren gebracht. Hetgeen deze heeft opgemerkt 
met betrekking tot het zelfbeschikkingsrecht kan hij ten 
volle onderschrijven. Hij zou de Kamerfracties willen 
opwekken tot steun aan de zaak van Nieuw-Guinea, om op 
deze wijze iets goed te maken van het onrecht, dat door 
de regering de bevolkjng van de Zuid-Molukken is aange ... 
daan. 

Spreker uit voorts critiek op het beleid 
van het Commissariaat van Ambonezenzorg. Hij weet-, dat 
velen zijn mening delen en·hoopt, dat ook de V.V.D.
fracties protest zullen aantekenen. Tegen het overbrengen 
van de Zuid-I\~olukkers naar woonwijken bestaat op zichzolf 
geen bezwaar; wel bestaat or bezwaar, dat het Commissari
aat van Ambonezenzorg zo weinig begrip toont voor de 
mensen van Ar,bon en hUi zelfbeschikkingsrecht. nanneer 
men hen voor de keuze stelt: in de Nederlandse samen
leving opg~an of terugkeren naar Indonesiä, zodat de 
fouten van de Nederlandse· regering zu,llen worden verge
ten, dan is dit goen zelfbeschiklüng, doch dwang. Op die 
grond weigeren zij aan de maatregelen mee te werken. 
Gaarne vraagt de heer Bootsma de aandacht der fractios 
voor dit standpunt. Hij hoopt, dat zij erin zullen 
slagcm ook de regering voor het standpunt der Ambonezen 
te winnen, opdat het beleid van het Commissariaat van 
Ambonezenzorg volledig gewijzigd kan worden. Met goede 
voorlichting, doch zonder de inschakeling van politie
troepen, het afsluiten van waterleidingen en dergelijke 
maatregelen van overheidswege zijn de Ambonezen zeker 
bereid naar de woonwijken te gaan, waar het eigen karak
ter, de eigen scholen en verenigingsgebouwen bewaard 
kunnen blijven. 

De heer Mr. H. van Riel, als Voorzitter 
der Eerste Kamerfractie de sprekers antwoordend, meent 
de beantwoording van de vragen van de heer Scholte aan 
de Tweede Kamerfractie te moeten overlaten, omdat het 
beleidsini tiatief van haar is ui tgcgaan. Het was een 
goed belaidsinitiatief en er zal dienen te worden afge
wacht welke de r~sultaten zijn, alvorens een eigen stand
punt te bepalen. Eon uitzondering wil spreker maken met 
betrekking tot de opheldering, die de heer Sc.holte heeft 
gevraagd ten aanz.ien van het starfighterbeleid van 
Minister Visser. Er behoort een bijzonder grote kennis 
toe van de Amerikaans-Nederlandse verhoudingen, van 
vliegtuigtypen en het aankopen ervan en van de onderlinge 
samenhang om hier een oordeel te kunnen vellen. Het star
fighterbeleid is een zeer moeilijke zaak, net zo moeilijk 
als het melk- of graanprijzenbeleid. Wanneer men terzake 
niet_ over voldoende deskundigheid beschikt, kan men hier
over beter geen opmerkingen maken. 

Aan de heer Postma antwoordt de heer ·van Riel, 
dat van de zijde der V.V.D. bij voortduring stelling is 
genomen tegen do gomeenteclassificatie. Het is echter on
mogelijk deze ineens afgeschaft te krijgen. ~ij zullen 
echter in deze richting blijven voortgaan. 

Het streven van de regering om de boeren in 
Nederland een redelijk bestaan te verschaffen heeft tot 
ste.eds hogere prijzen geleid. Men moet het landbouwbeleid 
echter ook in Europees verband bezien. De omstandigheden, 
waaronder in de verschillende l~~den gewerkt wordt, zijn 
vaak geheel afwijkend. De Nederlandse landbouw dient te 
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bedenken~ dat het hj.erdoor zeer moeilijk zal z1 ;Jn to11 
een redeli-jke prijsvaststelling te komen. Enkc:!.e landen 
hebben.een tamelijk gunstig landbouwbeleid kunnen voeren, 
omdat zij met een produktietekort hebben gezeten. Wanneer 
men dan in E.E.G.-verband· ziet, dat er een produktie
overschot·gaat ontstaan en het in de toekomst ook niet 
meer mogeli. jk zal zijn met invoerrechten te werken, zal 
dit.een hoge prijsvaststelling beïnvloeden. Te hoge · 
prijzen zul;Len onze concurrentiepositie kunnen schaden. 
Door de E.E.G. nordt het landbouvvvraagstuk nog gecom
pliceerder dan het op zichzelf al is • 

.. De <Juggestie om de heffing van het Landbouw-
. schap vrijwillig te doen zijn klinkt wel goed in de oren~ 
maar is in de praktijk tocb niet uitvoerbaar. Hiermede 
zou vrij spel worden gegeven aan degenen, die er -;;-el van 
willen profiteren, ma2r er niet aan willen bijdragen, 
hetgeen dus een zekere premie op de onwil zou betekenen, 
Men kan bij een publiekrechtelijk orgaan nu eenmaal niet 
aan een heffing ontl:or.1en. Ook de waterschappen kennen 
dez~ heffingen. 'l'e ver-::=-'.chten vaJ.t, dat de landbouwpro
blematiek in de toekeest in de E.E.G. ongewoon moeilijk 
zal worden. In dit r.ro~e geheel zal een zo straf mogelij
ke organisatie van cle landbouw de enige mogelijkheid zijn 
om do bo~r)nstand een zo gunstig mogelijk bestaansniveau 
te verzekeren. Men moet niet trachten de kracht van de 
boerenntand te ondermijnen. Zoals het stari'lghterbeleid 
vraagt ook het landbouwbeleid om deskundigheid en inzicht 
in internationalo verhoudingen. Men moet hier niet iets 
willen do.orzetten vrat de kracht van het Landbouwschap 
zou kunnen schaden. 

Tot do heer l''Iaas Geesteranus wil de heer 
Van Riel opmerken, da7 de li ''eralen steeds voor de rechten 
van het humaniene zij!'} r · ~~·-~-·~ri. Hij meent dat de Mi:r..: J J~~ 
van Defensie juist zee:r· goea naar de wensen van deze zijde 
heeft geluisterd en gelooft, dat men in de kringen van 
het Humanistisch Verbond thans geenszins ontevreden is. 
De staat heeft niet tot taak de buiten-ker~~lijken nQ~~ 
het Humanistisch Verbond te drijven. De staat is niet 
anders verplicht :-:an hen, die geestelijk gesteund willen 
worden, daartoe in de gelegenheid te stellen. De Minister 
heeft geantwoord, dat eerst van enige ambitie in huaanis
tische richting moet blijken. r.:en dient ·niet te vergeten, 
dat het Humanistisch Ver'.:>ond i:1 Nederland slechts 20 à 
25.000 leden telt, terwijl de katholieken en de.verschil
lende protestan:s-christelijke richtingen millioenen 
leden tellen en reeds gedurende vele honderden jaren een 
belangrijke rol in de same~leving spelen. Het Humanistisch 
Verbond moet eerst nog zijn belang voor de Nederlandse 
samenleving '.Je~ .. i ~zen 

Spreker dankt de heer Ritzema Bos voor de 
vriendèlijke woorden aan het beleid der Eerste Kamerfractie 
ten aanzien van Nieuw-Gv.inea gewijd. Met instemming heeft 
hij het betoog van de heer Ritzema Bos aangehoord. De 
heer Van Riel is het ermede eens, dat wij ons niet.moeten 
buigen voor de chantage van één dictator, dat wij niet 
gemakkelijk over eensgegeven beloften heen moeten stappen 
en dat wij de k•:testie-Ambon in het internationale vlak 
naar voren moeten brengen.· Hij wijst er echter op, dat 
Nederland in de eerste plaats tot taak ·heeft de bevolking 
van Nieuw-Guinea te bèschermen. Dit stelt onze regering 
voor bijzonder grote technische problemen wat het·.rtilj_
taire vervoer b treft, waarvan de chartervluchten één 
facet vormen. De mate van bescherming is afhankelijk van 
de oplossing van deze problemen. Wanneer men eenmaal heeft 
aanvaard, dat de bescherming van de bevolking van Nieu· .. -
Guinea op Nederland rust, dan is het duidelijk, dat men 
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niet lichtvaardig over.deze zaak heen kan stappen. Zeer 
verantwoordelijke beslissingen moeton worden genomen · 
binnen het raam van buitengewoon ingewikkelde gegevens
Internationale ve~.'houdingen, die ten dele weer interna-

. tional<> mogelijkheden bepalen, r::oeten tegen elkaar worden 
afgewogen, tegen de uchtcrgrcnden, die de heer Ritzema Bos 
heeft gen~cmd. Maar ook tegen achtergronden,die velen niet 
kennen. Welvaart in vrijheid voor iedereen is een leuze, 
waarvan de toepassing c;p de Papoeabevolking in de omvang 
van het militaire confli0t haar begrenzing vinden kan. 
Hier is medebepalend d~ vraag, w~lke gevolgen een zeer 
uitgebreid militair conflict, dat te land ~ordt uitge
vochten, voor de bevolking zal hebben. 

De heer Van Riel heeft veel waardering voor 
het plcidocii van de jonge woordvoerder, de heer Bootsma, 
ten gunste van de Ambonezen in l'Jecler~and. De heer Bootsma 
kan echter niet ver•:mchtcn, dat de genaakte opmerkingen 
ten aanzien van t!et Co.r:uüssariaat van Ambonezenzorg in 
deze vergadering afdoende worden beantwoord. De Eerste 
Kamerfractie zal echter ter zake diligent blijven. 

Spreker kan Dr. Van dEr Burg ant~·,oorden, dat 
hij het liberale vrijheidsbegrip zeer hoog acht, aloook 
een ieders persoonlijke vrijheid om onder omstandigheden 
iets . te doen wat o.isschien cinverstm·1clig kan worden ge
noemd. Is het als onderdeel der persoonlijke vTijheid en 
ook uit een oogpunt van barmhartigheid zo verkeerd dat 
er mensen zi jn 1 te t wie men zich in die gevallen, waarin 
de wetenschap goen uitkomst brengt en er sprake is van 
een ongeneeslijke ziekte, kan wenden ? Eerst sedert korte 
ti jcl is bekend welk een buiton.::;evmon nauvr vcrband ·er be
staat tussen lichRam en geest. Er zijn gevallen bekend, 
Vlaarin mensen ind2rdaad door paranormale genezers gehol
pen worAen. En dit niet, omdat do paranormale genezer 
een bepaalde therapie toepast naar o~1at degene, aie. 
zich onder zi jri. behand eline; stolt, in. hem gelooft. f:'Ic:n 
wordt vaak ziek, omdat men ziek wll worden, als vlucht 
uit een conflictsituatie. Vaak kunnen deze patienten 
wee~ volwaardige leden der maatschappij worden, al~ zij 
iemand vinden tot wie zij zich kunnen wenden en die hen 
aan wil horen. De_doktoren zijn. overbelast, zij hebben 
hun ziekenfonds en maar weinig tijd beschikbaar. l\1E;n 
kan medi,cus zijn en toch geen bijzonder fascinerende 
invloed hebben op de pa tienten. ·De heer Van Riel .. wijst 
er tenslotte op, clat de heer De Vos van St~emlijk in de 
Eerste r:runer heeft bepleit ten aanzien. van het verlenen 
van bevoegdheden aan paranormale geneze~s wel de nodige 
voorzichtigheid te betrachten. 

De heer J.H. Couzy, Lt.Generaal o.n.a. en 
Lid van de Tweede Kamer dor Staten-Generaal, meent ten 
aanzien van het starfighterbeleid van J'önister Visser 
wel enige verduidelijking te kunnen geven. 

· Onder het vorige kabinet moest een beslis-
sing worden genomen over de vcrvanging .van de vlieg,tui
gen van onze luchtmacht. De toenmülige Minister van 
Defensie heeft deze beslissing voor zijn opvolger laten 
liggen en Minister Visser moest .zich hierentrent dus. 
eerst orümteren en advies in\':innen. De technische advi
seurs, zowel van de NederlE:ndse als van de Belgische 
Minister van Defonsie; spraken zich uit voer de aanschaf
fing van de Stnrfighter en niet van de J.:iraille, een · 
Frans vliegtuig. Van Fral"..se zijde werd encrme pressie 
uitgeoefend on ons tot ::ianschafftng van de Miraille te 
bren.@n • De Minister van :Pui tenlandso Zaken, Couve de 
MurvJ.lle, kwam zelfs persoonlijk no.ar Nederland om onze 
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·regering onder druk te zetten. Omdat de Nederlandse 
regering echter nog altijd hulp van Arcerika ontving, 
welke niet zou worden voortgezet.als wij buiten . 
Amerika zouden kopen, werd dit mede bepalend voor de 
aanschaf der vliegtuigen. 2en,derde.factor hiP-rbij was, 
dat de· Nederlandse ·.luchtmacht moet samenwerken met de 
Belgische, Canadese en Duitse ;I.uchtmacl'l.ten. De Canadese 
en Duitse luchtmacht hadden al beslist ten gunste van 

.de Starfighter E.104. De Be:;J.gi~c~le en Nederlandse lucht-
macht stonden noe voor ee~ beslissing. Aanschaffing van 
starfighters zou de samenwerking in NAVO-verband niet 
alleen in de lucht, maar ook voor C.e gronddienstbelang
rijk vereenvoudigen. Duitsland krijgt geen hulp van 
Amerika. en moet alles hetzij zelf produceren o~ in 
Amerika kopen. De Duitse industrie kon nog niet in de 
behoefte voorzien, dus hebben de Duitèers laten weten, 
dat als Nederland en België tot dezelfde aanschaffing 
zouden overgaan, de produktie geza.r.;enlijk zou kunnen 
geschieden, hetgeen mede met het ocg op de vervanging 
en voorziening van onderdelen voor de gezamenlijke 
luchtmachten van {:'root belang was. Al deze motieven, 
waarvan vooral re technische zwaar wogen, hebben tot de 
keuze der starfighters .geleid. De Kinister heeft enige 
tijd genomen om de zaak te overwegen. In December 1959 
viel de beslissing. België nam wat langer tijd, maar 
o"ok .d"aa:r viel op 11 Januari 1960 eenzelfde besluit. 
Daarna is een tegenvaller- opgetreden ten aanzien van het 
aandeel van de Amerikaanse hulp hierin. Amerika zag 
zich riaroelijk genoodzaakt zijn hulp aan het buitenland 
drastisch te beperken. Spreker gelooft niet, dat men 
daar de Minister enig verwijt van kan maken. Hij hoopt, 
dat zijn uiteenzetting ten aanzïen van deze kwestie ver
helderend zal werken. 

Mr.F.G.van Dijk, Lid van de Tweede Kamer
fractie, kan de heer Postma de verzekering geven, dat 
de V.V.D. qe politiek, die de gemeenteclassificatie· 
wil opheffen, gaarne steunt en zal blijven steunen. 

Wat de inkomstenspreiding voor de· belasting
b~rekening over enkele jaren betreft, de door de heer 
Postma naar voren gebrachte argumenten waren aanleiding 
om dit punt in het Liberalo Landbouwrapport op te nemen. 
Het belastingbeleid is echter één groot samenhangend ge
heel. Men moet nagaan, wanneer dergelijke desiderata 
verwezenlijkt kunnen worden. Ook hier zal elke activi
teit, die~op gericht is de progressie der belastingen 
te doen verdwijnen van de zijde der V.V.D. worden ge-
steund. · · 

;:'at de internationale aspecten der land
bouwpolitiek betreft, de heer V:an Dijk is het ermede 
eerls,' dat hieraan in de Kamer te weinig aandacht wordt 
besteed. Wel wordt ieder jaar de ontwikkeling van de 
Euromarkt onder de loupe gm10men. ·Spreker heeît zelf bij 
die gelegenheden de vraag gesteld, hoe de binne11landse 
landbouwpolitiek zich zal verhov.den tot. die van de 
E.E.G. ~a de ratificatie der Europese Verdragen wèrd de 
vraag opgeworpen hoe het landbouwbeleid van de zes deel
nemencle landen zich nu zal aanpassen aan een te voeren 
gemeenschappelijk ,beleid. Tie onlangs in Brussel genomen 
besluiten houden in, dat de regeringen der zes landen 
niet meer de vrijheid hebben een volledig zelfstandig. 
landbouwbeleid te voeren, doch dat zij zich aan elkaar 
moeten aanpassen om tot een gecoördineerd beleid op 
landbouwgebied te komen• 

. '7at let pri jsbeloid in de landbouw betreft 
wil de heer Van Dijk vooro~stellen, dat elk jaar op
nieuw door de Iünister van Landbouw overleg wordt ge-
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pleegd met de lándbouworgan-isaties over het te voeren 
beleid. Niet de Kamer bepaalt dit beletd. Zij treedt 
hier alleen in, als tuss.en de minister en de organisa
. ties vers.chil van mening bestaat en onderzoekt dan wie 
van beide partijen gelijk heeft. Voor het lopende jaar 
bestond tussen de minister en ·de organisaties volledige 
over0en~temming over het te voeren beleid. 

Inderdaad vestigt de heer Den Hartog, zoals 
de heer Postma reeds opmerkte, ieder jaar weer opnieuw 
de aandacht van de minister op_ de koolzaadkPestie. 
Andere middelen staan hem niet ter beschikking. Hij kan 
de minister niet dwingen de koolzaadkwéstie te ~egelen. 

Hetgeen de heer Van Riel heeft opgenerkt met 
betrekking tot de po s:i tie van het Landbouwschap heeft 
spreker's volle inotemming. Hij wil er alleen nog aan 
toevoegen, dat het Landbouwschap geheel volgens de ·,7et 
op de Bedrijfsorganisatie is tot stand gekomen in volko
nen overeenstemming tussen regering en betrokken orga
nisatiES van werknemers en werkgevers. Van het moment 
van instelling af is het Landbouwschap een wettel1jk 
bestaande instantie met alle bevoegdheden van dien. ~n 
de ond8rhandelingen, die plaats vinden tussen regerine: 
en organisaties vindt de regering in het ·Landbouwschap 
een gelijkwaardige gesprekspartner, mede door het achter 
hem staande apparaat. Voorbeen was de grote noeilijk
heid, dat de regering bij àergülijke onderhandelingen 
steeds goed ·toegerust was met cijfermateriaal, gegever;s 
e.d. en de landbouwvertege~woordiging hierover niet kon 
beschikken en vrijwel geheel op het gevoel moest afgaan. 
D8 heor Van Dijk meent, dat men zich bij de beoordeling 
van het Landbouwscl~ap niet door gevoelsoverwegingen maar 
door praktische argumenten moet laten leiden. 

. Me juffrouw 1'Ir. J. J. Th. Ton Broecke Hoekstra, 
lid van do Tweede Kamerfractie, antwoordt aan Dr.Van dt-..'r 
Burg, dat zij bij de behandeling van do begroting van 
Volksgezondheid in de Tweede Kamer haar ~ersoonlijke 
mening heeft vertolkt on niet namens de fractie heeft 
gosproken. Met hetgee.n de heer Van Riel over de para
normale geneeswijze h'ecft gezegd kan zij zich geheel 
verenigen. Zij kan Dr. Van der Burg do vqrzekering geven, 
dat zij ten aanziGn van het verlenen van bevoegdheid 
aan paranormale genezers zeer voorzichtig te werk zal 
gaan. De toestand is echter zo, dat men nu al·jaren bo
zig is een regeling te creären om hen, die van de dien
ston van deze·ge;nc:.zers gebruik maken op .. een of andere 
wijze te boscherm0n, b.v. door do verplichting te schep
pen eerst een arts in te sch~kelan alvorens zich tot een 
paranoruiale genc2;er te mogen v;cnde:n·. 

Wat de Arbeidsongeschiktheidswet betreft, 
deze verkeert nog in een stadium van adv'ie.s en is voor
lopig nog niet aan de orde. 
~~e juffrouw Ten Broocke Hoekstra heeft van de opr.1erkingen 
van de heer Van dEr Burg goede nota genomen en hoopt, 
dat hij desgevraagd te zijner tijd van advies zal· willen 
dienen, zowel ten aanzien van dit onderwerp als van de 
paranormale genezers. _ 

Tot <lc heer Bootsma wil spr.eekster opmerken, 
dat zij al jarenlang behoort tot de leden der fractie, 
die telkenmale in de Kamer voor de belangen der Ambone
zen opkomen. In de Handelingen der Tweede Kamer over de 
begroting van Maatschappelijk 1'Tcrk kan de heer Bootsma. 
lezen, wat zij nog kort geleden over de Ambonezenzorg· 
heeft gezegd. Aan do gemaakte opmerkingen zal zeker alle 
aandacht worden besteed. 
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Het verheugt èle heer l'1r. D. Schui temaker, lid van 
de Tweede Kamerfractie, dat de afdeling Veenendaal zich 
met de houding der fractie ten aanzien van het woning
bouwbeleid der regering kan verenigen en dat zij slechts 
op één punt nadere verduidelijking verlangt. De opmerking 
van mevrouw Buddingh ten aanzien van het in gebruik houden 
van woningwetwoningen acht hij i'liet geheel ten rechte. Men 
moet hier on.derscheid maken tussen twee zaken. Er .zijn dan 
in de eerste plaats degenen, die deze woningen bewonen en 
bij stijging op de maatschappelijke ladder naar duurdere 
woningen zouden moeten verhuizen. 
In de tweede plaats zijn er degenen, die deze huizen toe
gewezen krijgen. · . · . 
mt laatste is nu juist een moeilijk punt, v1ant djt houdt 
verband met het toewijzingsbeleid der gemeenten. Vaak 
worden deze woningen toegewezen aan mensen, die wat hun 
inkomen betreft best een duurdere woning kunnen betalen. 
Wat het toewijzingsbelej.d betreft heeft spreker er bij de 
minister op aangedrongen een beroep op de gemeenten te 
doön om de woningwetwoningen zoveel mogelijk toe te wijzen 
aan de categorie 1 voor wie ze bestemd zijn. 
In een rondschrijven ae;n de gemeentebesturen is hier dan 
ook nogmaals de aandacht voor gevraagd. Dwangmaatregelen 
in welke .vorm ook zou de heer Schuj.temaker willen ont
raden. De opschuiving naar duurdere woningen dient uit 
vrije keuze te geschieden en dit is alleen mogelijk bij 
een vrije woningmarkt. 

De krotopruiming, die de afgevaardigde der ~fde
ling Ni .4megen even ter sprake heeft gebracht, geniet een 
hoge prioriteit, maar ook hier spelen de menselijke ver
houdinren een rol. Ook de vaste commissie uit de 
Tweede Kamer voor Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 
heeft een.bozoek aan Den Bosch gebracht om een onderzoek 
in te ste11en naar de onbewoonbaarheid van de gemeente
lijke noodwoningen aldaar en zij heeft ook met de bewoners 
ervan·gesproken. In tegenstelling tot de propagandistische 
·uitzending van de VARA werd vastgesteld, dat de bewoners 
om verschillende redenen hun woningen niet willen verlaten. 
Zij zijn aan de omgeving gewend en willen niet gedwongen 
word€n een hogere huur te betalen. Zo komen vele moeilijk
heden bij de krotopruiming uit de menselijke verhoudingen 
voort, wat niet uit het oog mag worden verloren. 

De Voorzitter zal de beantwoording op zich nemen 
van de punten, die de.voorafgaande sprekers niet hebben 

··behandeld. 

Met de heer Horstmeier is spreker van mening, 
dat het van zeer groot belang is, dat er spoedig een 
wettelijke verplichting tot vcrzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid voor deelnemers aan het wegverkeer tot 
stand komt. Er is reeds een wetsontwerp daartoe bij de 
Kamer ingediend, hetwelk momenteel in onderzoek is bij 
een hiervoor ingestelde bijzondere Kamercommissie, waarin 
zowel juridische deskundigen als deskundigen op verkeers
gebied zitting hebben. Spreker zelf is voorzitter van 
deze commissie en hij kan de heer Horstmeier do verzekering 
geven, dat zeker spoed zal worden betracht. Er zitten aan 
deze regeling echter vele ingewikkelde problemen vast, die 
nadere beschouwing verdienen. 

Naar aanleiding van hetgeen de vertegenwoordiger 
van de afdeling Nijmegen heeft opgemerkt over het misbruik 
van de zendtijd voor politieke propaganda, merkt de 
Voorzitter op, dat do V.V.D. altijd ernstig bezwaar heeft 
ge~aakt tegen de wijze van zendtijddistributie. 
Ons standpunt is, dat de zendtijq op redelijke wijze 
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.. ov:or de richtingen, die van dit communicatiemiddel ge
brutk'willen maken, dient te worden verdeeld. Onze be
zwaren dateren al van dertig jaren terug. Ook toen is 
erop gewezGn, dat zou moeten worden aangestuurd op een 
zodanig radiobestel, dat alle levensbeschouwelijke rich
tingen naar evenredigheid gelegenheid krijgen aan het 
woord te komün, met als ideaal een nationale omroep. 

· Inderdaacl. boschikt de ·rARA ever meer zendtijd en heeft 
de P.v.d.·.A; :daardoor meer gelegenheid haar denkbeelden 
te verbreiden·. Daarnaast moeten ;vij, als liberalen, 
op het ~>tRndpunt staan, dat, wanneer er meer zendtijcl 
ter beschikking komt, hierover in volstrekte vrijheid 
zal kunnen worden beschikt, zonder voorafgaande-censuur. 
Vhmnoor ten aanzien van een bepaalde politieke of le
vensboRchouweli jkc richtin;~ in de pers opmerkingen zijn 
gemaakt, zou het recht moeten bestaan om hierop via de 
radio van antwoord te dienen. In sommige landen kent 
men dit recht. Zeker bij een radiobestel als in Hederland 
bestaat er reden om oen dergelijk recht van antwoord 
in het leven te roepeh. Door beide Kamerfracties, in de 
Eerste Kamer bij monde .van mevrouw Schouwenaar, in de 
Tweede Kamc:r door mevrouw van Someren, is aangedrongen 
op invoering van het droit de réponse voor de radio. 
De·staatssocretaris van Onderwijs, Kunsten en neten
schappen, die belast is met àc·radiozaken, heeft dit 
nu in onderzoek. 

Wat de critiek op het beleid van Minister 
Visser betreft ontkent de Voorzitter niet, dat er 
ten aanzien van dit beleid in de Partij een zeker on
behagen is ontstaan. Mvn zal er goed aan doen zich af 
te vragen of er reden bestant voor dit onbehagert, zoals 
de pers·wil doen geloven. De Voorzitter wil hj_erbij het 
beleid van de Minister, voorzover dit in de vergadering 
ter sprake is gebracht, de revue laten passeren. Een 
rechtstreekse beoordeling van dit beleid is in deze 
vergadering niet mogelijk, dit behoort tot de bevoegd
heid der Staten-Generaal. 

Het beginseJ.program der Iartij - zo vervolgt 
de Voorzitter - legt in artikel G uitdrukkelijk vast, 
dat de ministers, zowel collectief als individueel, 
volledig v~rantwoordelijk zijn aan de Staton-Generaal, 
met uitsluiting van iederegedachte aan een mandaats
verhouding tussen regering en volksvertegenwoordiging. 
Hetzelfde artikel bepaalt ook de volledige zelfstan
digheid, zo van.ministers als van volksvertegenwoor
digers tegenover de staatkundige partij, waartoe zij 
behoren. Dit zijn hoogst belangrijke beginselen, waar 
niet arm mag worden. getornd. 
Dit zou tot verhoudingen kunnen leiden, die funest 
zijn voor de ontwikkeling van de constitutionele monar
chie, welke de hechte waarborg is voor de democratie 
van ons volk. ~'Tij hechten ann deze beginselen, omdat, 
als vvi j deze met voeten gann treden, de invloed van de 
volksverterenwoordiring teloor zou gaan. De Vierde 
Franse Republiek is een slecht voorbeeld van het ont
breken van de parlementaire invloed~ 

Vasthoudende nnn de zuivere grondbeginselen 
van het beginselprogram wil dit dus zegfen, dat de 
ninisters vcrantwoordelijk zijn tegenover beide Kam0rs 
der Staten-G<:;nernal. De leden veen deze beide Kamers 
hebben dus tot tank het· beleid van een minister te bc-

·oordelen en hem tot verantwoording te roepen, indion 
·zij menen, dat dit beleid verkeerd is geweest. In de 

algemene vergadering bestaat de gelegenheid het beleid 
der beide Kamerfracties te bespreken~ Ook deze fracties 
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ontvangen nimmer enige opdracht.·Men kan de mening der 
fracties over bepaalde zaken vragen, critiekuiten of 
wensen naar voren brengen. Een oordeel over de leden 
der fractie k?n men slechts één maal.in de vier jaar 
geven, wanneer de Tweede Kamerverkiezing op handen is. 
Men heeft dan het recht om bij het samer:steB.en der 

· candidatenli jster: bezvmren tegen bepaalde cc.ndidaten 
in te brengen en te doen uitkomen, waarom men ben niet 
meer geschikt acht om in de Kamer terug te keren. 

Terugkerende tot het beleid van Minister 
Visser wil de Voorzitter zijnerzijds de verpadering 

· zoveel mogolijk op de ge stelde vragen autwo.or.den. Het 
bestaande onbehagen culmineert i.n het .beleid ten aanzien 
van de zaak-Van der ?utten. Daarnaast w0rdt ook omtrent 
enkE)le and.ere belaidspunten :r..adere verduidelijk-ing ge
vraagd. Het starfighterbeleid·heeft de generaal Couzy 
namens cle Tweede Kamerfractie reeds dermate verhelderend 
toegelich-t, dat de Voorzitter meent, dat dit beleid thans 
geen aanleiding meer zal geve!'l om het vertrouwen in 
Minister Visser op te zeggen. 

Verder is gespreken over het uitzenden van 
militairen naar Nieun.-Guinea. Hierbij l s betrokken de 
wijze, waarop zij zijn uitgezonden, het kort geding, 
dat daarover door de vader van een der militairen is 
aanhangig gemaakt en de d&arover verschenen perspublica
ties. Ook dit aanhangig r::aken van een kort geding be
wijst toch wel hoe goed het met de rechtszeb::rheid in 
Nederland c,esteld is. Fanneer men sls vader meent, dat 
een zoon niet de vereiste rechtszekerheid zal genieten, 
kan men dit voorleggen a2~~ de onafhankelijke rechter. 
Met het uitzenden van de betr0kken r:lili tair is gewacht, 
totdat de rechter zijn uitspraak had gedaan. Hierin 
ligt toch wel een duidelijk bewijs, dat wij in Nederland 
in een heel goede rechtsstaat leven. In critieken hier
op is gezegd, dat had moeten worden voorkomen, dat deze 
jongeman anders werd behandeld dan de andere militairen. 
Gesteld, dat de Minister dat .inderdaad zou hebben ge
daan, dan zou dit weer as.nleiding zijn geweest tot · 
ernstige bezwaren tegen het beleid van de Hinis·L:er. 

Tie chartervluchten zijn misschien niet alle
m~al even ~eleidsvol geregeld. De Voorzitter heeft geen ·
inzicht in wat zich ten aanzien van deze kwestie birulens
kamers heeft afgespeeld. Toch vdl hij er de vergadering 
op wijzen, dat bij deze vlu6hten niet alleen het minis
terie van Defensie, èoch ook dat va'1 Bui tenland se 
Zaken was betrokken. r:en moet dus wel een beetje voor
zichtig zijn met alle critiek alleen op hlinister Visser 
-af te. schuiven. . · · 

Het beleid van ~linister Visser - zo gaat 
de Voorzit-ter verder - zou nooit in opspraak gekomen 
zijn als de zaak-Van der Putten er niet was geweest. 
Tieze zaak moet goed en rustig op haar eigen m~rites 
worden bekeken. Het gaat hierbij om twee dingen. Ten 
eerste om het recht van Van der Putten; ten tweede om
het recht van de ;.,jinister. Va!'l der Putten is door de 
Minister van Defensie ontslagen op grond van onge,schikt
heid anders dan wegens ziels- en lichaamsgebreken. Tegen 
dit ontslag kan V81l der Putten in beroep gaan bij het 
Ambtenarengerecht. Ook dit is wederom een bev;i js welk 
een prima rcchtsstáat Usderland is. Vroeger moest men in 
dergelijke gevallen een adres tot de Kamer richten, een 
enkele !~aal werd er oök rrel genoegdoenint; verkregen. De 
ambtenaren waren helemaal niet tevreden met deze ,gang 
van zaken en hebben er je.renlang, tot 1928, voor geijverd 
om een betere rechtsgang te verkrijgen. In dat jaar 
hebben zij het recht verkregen als er een.beslissing was 
genomen, waarvan zij meenden, dat deze ten onrechte was 

- 47 -



- 47 -

gevallen, deze te kunnen voo.rleggen aan de ambte
narenrechter. Tegen de uitspraak van deze rechter 
is beroep mogelijk. Hiermede hebben de ambtenaren 
een.prima rechtsgang verkregén en men behoeft dan 
ook in het geheel niet bevreesd te zijn, dat 
Van der Putten geen recht zal vinden. '.'.'anneer de 
ambtenarenrechter tot de uitspraak komt, dat er 
geen rerlen to.t ontslag bestaat, wordt het ontslag 
ntetig verklaard en zal Van der Putten hiermede 
ztjn recht hebben gekregen. 

Het beleid van de Minister staat ter 
beoordeling van de Staten-Generaal. vranneer er één 
fractie is geweest, die in ~it opzicht het nodige 
heeft gedaan om deze zaak ter beoordeling in de 
Kamer te krijgen, dan is het juist de V.V.D.-frac
tie geweest. AnderG zou er misschien niemand in de 
Kamer over hebben gesproken. :Bij de algeuEn e poli
tieke beschouwingen en bij cle behar:deling van de 
begroting van Defensie is het beleid in de zaak
Van der Putten ter sprake gebracht en werd de 
wens uitgesproken, dat de Ninister de Kamer een 
nota hierover zou doen toekomen. Deze nota, verge
zeld van 121 vertrç:>uweli jke bijlagen, heeft de 
Minister inmiddels overgelegd. De Voorzitter kan 
begrijpen, dat de Minister deze bijlagen voors
hands als vertrouwelijk besch:::mwd ·-:il zien. Er 
moet echter wel een zo volledig mogelijke open
baarheid worden verkre,g;en. "lan .. '1eer de ·Kamer van 
oordeel zou zijn, dat van de vertrouweLijke bijla
gen een en ander in de openbaarheid zou moeten 
worden gebracht, dan is de liinister bereid om daar
over overleg te plegen. 

1'Jat gaat er nu met deze nota gebeuren -
zo vervolgt de Voorzitter. Spreker heeft de nota 
vier-h vijfmaal gelezen en meent, dat men, als men 
de stukken niet volledig ke.nt, ui termate voorziC'h
tig moet zijn met wat in de :persorgmen wordt ge
publiceerd. Zo worden in een persorgaan bl~ieven 
afgedrukt, welke in het bezit zijn van de heer 
Van der Putten, w&arin deze een hoogst bekwaam 
technisch ambtenaar wordt genoemd en welke brieven 
door de Minister niet bij de bijlagen zijn overge
legd. Maar deze brieven hebben nibts met de zaak 
te maken. Of de heer Van der Putten wel of niet 
technisch bekwaam is speelt in deze zaak geen rol, 
Het gaat erom, of hij in teamverband weet te werken 
en daarvoor geschikt is. 1'fanneer nu dat bepaalde 
persorgaan'die brieven publiceert, die met de zaak 
zelf n~ets te maken hebben, dan lijkt dit naar de 
letter wel de waarheid, maar het is toch een voor
stelling vru1 zRken, die volstrekt in strijd is met 
de waarheid. De lezers komen hiervan onder de in
druk en hebben hun oordeel dan al klaar: ;;die man 
is volkomen gesch~kt en wordt cl.an zo maar ontslagen.;, 
De Voorzitter komt niet zo gauw tot een conclusie 
en wacht liever eerst het onderzoek af •. Bij ·dit 
onderzoek spelen tal van zaken een rol, waarvan 
vele nog uit Indonesiä dateren. Zaken, waarover 
als het enigszins mogelijk is opheldering moet 
worden verkregen •. '7anneer de lviinister nu in de 
Kamer zegt, dnt.hij geen oordeel over zijn ambts
voorgangers wil uitspreken. dan acht de Voorzitt-er 
dit juist, want ~it oordeel ligt o:p de ~eg der 
Staten-Generaal. Daarom heeft de Minister in zijn 
nota alleen de feiten weergegeven en staat het aan 
de Kamer deze te onderzoeten. 
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Terugkerende tot dit onderzoek wijst de Voorzitter 
erop, dat van het begin .af door de V.V.D.-fractie is 
betoogd, dat het ~enselijk zou zijn de nota van llinister 
Visser te stellen in handen van een bijzondere Kamer
commissie, teneinde deze nader te onderzoeken en hierom
trent aan de Kamer verslag uit te bre·ngen. 
In soortgelijke 'gevallen komt het herhaaldelijk voor, · 
dat een Kamercommissie de Kamer inlichtingen verstrekt. 
Kan de Kamer zich .met het door de comrnissie uitgebrachte 
rapport verenigen, dan dankt zij de Minister vo6r de vcr
strekte gegevens. Ook komt het voor, dat zij aan een 
rapport een bepaalde conclusie verbindt. Spreker heeft 
zi.ch in dit verband afp,evraagd, of een gewone Kamercommissie 
i.n deze zaak wel in voldoende mate een onderzoek zou 
kunnen instelJ.en. Het geval is namelijk, dat iedere Kamer
CO:t'J!1issie personen hm horen, doch dat het geheel is 
overgelaten aan het vrijwi.llig inzicht van degenen, die 
voor zulk een verhoor worden opgeroepen, of zij al dan 
niet daaraan t=:evolg willen geven en inlichtingen willen 
verstrekker •• Maar ëen door de Kamer ingestelde enqugte
conmissie kan iena..YJ.d onder ede horen en zij kan iemand 
ook dwingen te komen. Juist daarom heeft de Voorzitter 
de gedachte geopperd om aan de tot dit onderzoek in te 
stellen Kamercommissie enq,J.êtcbevoegdheid te verlenen. 
Het Seniorenconvent der Ka~er heeft tenslotte besloten 
äe Kamer voor te stellen de nota met de daarbij gevoeede 
bijlagen te stellen in handen van een bijzondere commissie, 
teneinde deze te onderzoeken en de Kamer te adviseren 
over ne te volgen procedure. Aan deze commissie is voorts 
opgedragen haar aandacht te schenken aan de VJ::'aag, of ten 
aanzien van bepaalde _onderdelen een parlementaire enquête 
zou dienen te worden ingesteld. Volgens de Enquêtewet 
moet het houden.van een parlementaire enquête door enkele 
leden der Kamer worden verzocht, waarbij moet worden aan
gegeven welke onderwerp~n men aan een onquête wil onder
werpen. Uit deze gang van zaken blijkt wel volkomen dui
dcli.jk, dat de Kamer al haar aandacht aan deze zaak zal 
geven. Zo er echter één fractie is, die er haar best voor 
he~ft gedaan een zo ~~lledig mogelijk onderzoek te ver~ 
krijgen, dan is het toch wel de v.v.D.-fractie geweest. 

De Voorzitter wil er de vergadering nog eens op 
wijzen, dat zo goed als Van der Putten zijn recht heeft, 
ook de Minister zijn recht moet hebben. Er zijn er echter 
in Nederland, die de Minister dit recht willen betwisten. 
Spreker ·zal er echter in·de Kamer pal voor staan, dat ook 
de Minister zijn recht krijgt. Hij verwijst hierbij na2.r 
de destijd.s zo geruchtmakende zaak-Meulenbelt. Hierbij 

·warenw;ee socialistische ministers betrokken, de h~er 
Samkalden, toeY'.malig Minister van Justitie en de heer 
Stmrhoff, .toenmalig Minister van Sociale Zaken en Volks
gezondheid. Deze zaak werd, nadat door een lid der Kamer 
hierorntrent vragen waren gesteld, in handen gesteld van 
de gecombinocrde vaste Kamercommissies voor Justitie en 
Sociale Zaken en Volksgezondheid. Van deze gemengde com
missie is spreker voorzitter geweest. Bij hot onderzoek 
in deze affaire is komen vast te staan, dat VEj.ll alle in 
de ·pers aar..gevoerde bewijzen en bAsehuldigingen niets 
is overgebleven. Toch blijft datzelfde persorgaan maar 
steeds schrij'v.en als zou er in de behi:mdeling van de 
affmire-l'::ieulenbel t iets niet hebbon. gedeugd. Datzelfde 
persorwu::m heeft nu de schaanteloosheid te schrijven:· 
"Frof. Oud solliciteort naar clementi.e van de P.v.d.A • 

.. ~ .. 
- 49 



- 49 

Ik ben zo vriendelijk geweest in de zaak-Meulenbelt, 
zijn jullie dat nu ook in de zaak-Visser." De Voorzitter 
stelt er prijs op nog eens goed en duidelijk te zeggen, 
dat men zich in Nederland ten aanzien van de rechtsprc:.ak 
nergens bezorgd over behoeft te maken~ 
Dat persorgaan, dat altijd maar schrijft als zou er iets 
niet mee in orde zijn, ondermijnt het gezag van de rege
ring, het gezag van de gerechtelijke machine, het gezag 
van de volksvertE.:genwoordiging. Wanneer men het gezag 
van de volksvertegenwoordiging ondermijnt, ondermijnt 
men de eigen zeggenschap en democratie. · 

De Voorzitter bGsluit zijn betoog m~t de 
woorden, dat hij zich over de houding van de Partij 
geen ogenblik bezorgd heeft gemaakt, omdat hij de Partij 
veel te goed kent en weet welk een b8lld van vertrouwen 
er tussen Hoofdbeotuur, Kamerfracties en de verschillende 
partijgeledingen is ontstaan in de veertien jaren van 
samenwerkin~. Spreker was er daarom zeker van, dat zij 
allen als éen man achter hem zouden staan. 

Vervolgens r.icht de Voorzitter een woord 
van hartelijke dank tot de afdeling LE::euwarden. De door 
haar bereide ontvangst is boven alle lof verheven. De 
vergadering heeft kUnnen merken, dat het een goede ge
dachte is geweest deze keer naar de Friese. hoofdstad 
te komen. De aanwezigen zullen dan ook naar huis gaan 
met de beste herinneringen zowel aan deze algemene 
vergadering als aan Leeuvmrden. 

Nadat de Voorzitter dan de vcrgadering voor 
gesloten heeft v0rklanrd, dankon de aanwemi·gon hem 
staande met een daverend applaus voor zijn woorden. 
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