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~ ALGEMENE VERGADERING 
· I e .. '7 J_p._.\1. 

VAN DE AI..GEïn~NE VERGADERING VA:N DE VOLKSPARTIJ VOOR 
VRIJID..'ID F.ti lJi:.":;iQCH.A'.riE, GI:-IOUD.EU OP VRIJD.4G 17 B{ 
ZATElillAG 18 AJ:·RIL 1964 IH HOTEL DE COCAGNE TE E!NDHOV'EN. - ........... -- ......... 
De Voorzitter, Ir.K.van der Pols, opent Yrijdagnvond 1? April 

1964 om 8.05 uur de vergade~in5 met een ~orte rede, ~elke als 
bijlage I bij de notulen :l.o gevoegd. 

Vervole;ens hc.,;.dt Mr.W.J' .Gaertsema 9 Voorzitter van de Tweede 
Kamer.fr<3.ctie, een tosspraak welke als bijlage II bij de notulen 
is gevoegd. 

Nad8.t de ve1•;;aderinc: beid~ sprekers met een hartelijk ap:plaua 
voor hun l:'\')devoe::..•:.tnr:;an heeft bc<l~.nkt~ stelt de Voorzit.ter voor het 
navolgend.a telegram aan H.d .de K.::mingin ta verzenden: 

"D~ Yolkspru:tij voor Vrijheid en De~ooratie, op 17 April 
"l90-li· tr:~ :!'~:Lndhovon in ope:r:bu-e ledenverf!aderinr; bijeen, 
"betuigt; U'v7G ha,icstoi t e:n ilanr Huis haru.· geYo~le:no van 
"na!lha."l·:celiz!kheid en trouw. 
"De Volksp::n.'tij voor Vrijheid en Democratie is er van over
"tuigd dat juiot in ê.e.r~e dagen die gevoelens ten opzichte 
"Yen Uwo Majesteit zeer ot.:rk leven. 

van der Pols - Voorzitt~r, 
C'(uarles ven U.f.ford - Algomeê:n Secretaris." 

De vergadcr:l.ng t;aa.t gaal.-na accoord met de inhoud van het te 
verzenden telegram. 

Overgagaan wordt tot ~~-' ven de Age~: Begroeting van 
de sasten. 

De v·oorzi t·t.;;r richt ee·n ha.rtelijk woord. van welkoz:t tot do 
in d~ vert;adc::-ing aanwezige genodigden, di6 hij deels reeds heett 
begreet in zijn opentngsredo. 

De Belgisoho r;anton zijn helaas niet a:mv,•ezi:;; de J.o.V.D. 
is vcrtegenwoordic;d door de heren Dro.E.Hypal.s, voorzitter, en 
H.Wiegcl en G.Ch.O.Doosmant bestuursleden. 

Hierna p;ee:f.'t de Voorzitter het woord aan de heer Dra.E.Uypels, 
voorzitte:t' vin de J .o. V.D. 

De he:er Nyp~le bE~gint zijn toespraak met te vertell(m, dat 
in ean vo!·.::;adering van de lJibc.rale studentenverenie-ing A-T.sterdam 
eens een vraag werd Besteld over de bandt die zou bestaan tussen 
deze Liberale studentcnveroni{iing en de V.V.D. Een van do leden 
gaf' hierop het volr;ende antwoord: De band tussen de Libe::t.•ale Stu
dentenverenising en de V.V.D. bestaat hieruit, d3.t cle V.V.D. V3D 
alle politieke par·tijen de door ons h:et"" meest becritiseerde partij 
is. De heer TIJ-pels stelt, dat zo eie;enlijl:: ook een heel klein 
bee·lïje de verhoudins van J .o. V.D. en V. V.D. is, heteeen soms mis
schien wel eo:no ifrtwat onplezierig ken zi,in. Hij v-.:>!J..'lSt eoht'er het 
r;rootst :.100eli,ike lH~grip voor deze verhouding. Het co.at hier immers 
niet om het '.tl t">visselen van eni!}'o onvriendelijkheden, doch om ~et 
.feit, dat do J.O.Y.D. ala liberale jongerenorGanisatie uiteraard 
de meeste belangstelling h~eft juist voor de liberale partij. 
Daarom is i1ot ook !,Of;clijk, dat zij in •;oord ea r;eschri.ft de meeste 
aandacht heef-t voor, en dus ook het meest oritisch staat ten opzichte 
van d.io liberale pH.rtij. D:i. t hoeft C:''le~rllel geenszins te betel:enen, 
dat op een r;oede ver-houding tussen J.o.v.n. en v.v.n. door haar 
geen pri.~lr; zou worden gest,~ld. Do heer Nypels acht :lntesendeel 
deze verhouding voor de J .OeY.D. byzonder belanr-.. rijk. Dat is ook 
gebleken uit hot feit, dat vcrloden jaar het voorstel is gedaan om 
te l:o:wn tot een libernul corAvent. Op praetische s:ronè.en is dit 
niet realiseo::r.-baal.' gebleken. AlEJ men zich nu zou aî'VTar;en ot da&rom 
de verhouding niet goed zou ~~e~ zijn, ~ou dit een byzcnder sombere 
gedaoht;e zijn. De heer Nypels wil nu onthullen, dat er naast het 
Accoord van Wassenaar, dat de grondslag is ceweest voor de huidige 



regering, nog een klein Accoordje van Wassenaar bestaat tussen de 
top van de v.v.D. en de top van de J.o.v.D. De Voorzitter heeft 
hierop in zijn vriendelijk openingswoord ook reeds gewezen. De inzet 
van dit accoord is geweest de versteviging van de banden tussen 
J.o.V.D. en v.v.D. door de uitwisseling van ideeën in sterke mate 
te bevorderen, enerzijds door de informele contacten tussen do toppen 
van J .o. V.D ••. en V. V.D. te vergroten, anderz:l.jds door de voorlichting 
over de idaeen, dia in de beide organisaties bastaan, in de vercni
gingsor[;anen te verbeteren. Verdor ook door de mondelinge discussies 
tussen de leden v~ J.o.v.n. en v.v.D. over divaroe onderwerpen, o.a. 
ook over J.o.v.n.-resoluties, te versterken. Bij dit alles is be
sloten, dat in beide hc1oi'dbasturen zou worden benoemd een contact
persoon uet de andere organisatie, dit om het contact tussen beide 
orc~~isaties wat soepeler en beter te laten verlopen. De heer Nypels 
deelt nede, dut het DaGelijks Bestuur van do J.o.v.n. in vcrband 
hiermede onl.:mgs tot contactpersoon net de V. V.D. heeft benoemd het 
lid VD.D het uagolijks Destuur van de J.o.v.n., de heer Loosman, die 
hedenavond ook in ona nidden is. 

Do heel" r:ypels besluït zijn toespraak met het uitspreken van 
een dubbele wens. In de eerste plaa.ts hoopt hij, dat d.e banden tussen 
J.o.v.n. en v.v.D. door de zojuict benoende punten ste~ker zullen 
worden, sterker primair door het uitwissolen van de idc.vën, die in 
de beide or~;Dllisaties leven. Verder biedt hij namens he·lï Hoofdbestuur 
van da J.o.v.n. zijn allerbeste wensen aan voor het slagen van dit 
congres, in het byzonder met betrekking tot de discussies morgen 
over het be ginsalprogram. :·:ij zijn byzonder benieuwd naax.• de ideeën, 
die op dit terrein in Uw midden leven, aldus spr. 

Do Voorzittor dankt de heer Nypels voor zijn wcor.den en voor 
het i' ei t, dat hij de vergadering van de détai.la van het tussen V. V.D. 
en J.o.V.D. plaats gehad hebbende contact op de hoogte heeft gebracht. 

Hiermede is de Voorzitter gekomen aan het eind van het open
bare gedeelte der verr;adering. Hij verzoekt de vortor.enwoordigers 
van de niet-liberale pers, hoewel hun aanweziGheid altijd zeer op 
prijs wordt gesteld en zij in de algemene vergaderingen steeds zeer 
welkom zijn, de vergadering te verlaten. Rij dankt hen voor de be
toonde belangstelling en spreekt de hoop uit hen de volcende morgen, 
bij het openbare gedeelte der vergadering, wederom te mogen begroeten. 

Na een korte pauze hervat de Voorzitter de vergadez~ng. Hi~ 
deelt mede dat, voordat tot punt 4 van de Agenda wordt overgegaan, 
een ingevoegd punt 3A zal worden behandeld. 

Enige tijd geleden is ter kennis van de afdelingen gebracht, 
dat het Hoofdbestuur voomemene was om op grond van artikel 5 van 
de Statuten aan eeze Alge~ene VerGaderin~ voor te stellen de oud 
Algemeen Secretaris, de heer D.W.Dettmeijer, wegens zij~ byzondere 
verdiensten voor de Partij tot erelid te benoemen. Da Voorzitter 
conetateert met genoegen, dat dit voorstel met algemene stemmen ia 
aangenomen. 

lich tot de heer Dettmeijer richtend, die op verzoek de ver
gadorzaal enige tijd heeft verlaten, zeGt de Voorzitter dat het hem 
een grote vreugde is hem te mo~en mededelen, dat de Algemene Verga
dering der Partij hem met algemene stemmen tot erelid van de Partij 
heeft benoemd. De Voorzitter memoreert de grote verdiensten van de 
heer Dettneijer ten aanzien van de Partij en de constructieve rel, 
welke deze heeft gespeeld bij de opricht~g van de v.v.D., waarin 
hij van die oprichting at tot 9 November 1963 deel hee:f't uitgemaakt 
van het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur, waarven 8 jaar als 
honorair Algemeen Secretaris. Uu stinulerende kracht voor allerlei 
activiteiten is ons allen bekend. Ik noem alleen nog maar Uw initia
tief tot het houden van v.v.D.-dagen en Uw functie van voorzitter van 
de Vereniging van Staten- en Raadsleden, welke functie U trouwens 
nog steeds bekleedt. . 

De Voorzitter acht dit een meer dan voldoende kwalificatie voor 
de eer, die de Partij de heer Dettmeijer aandoet en waarmede hij hem 
van harte gelukwenst~ 

De heer D.W.Dettmeijer·~ank~ de Voorzitter en de vergadering 

-~ 
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voor het toit, dat men hem tot ere-lid van de v.v.D. heeft willen 
benoemen. Er zijn nog niet zoveel ere-leden. Er is é&n ere-lid -
ere-voorzitter, de heer Oud, en de heer Dettmeijer vindt hot dus 
een zeer hoge onderscheiding, .dat hij als tweede in dit college 
zitting mag nemen. Naar het oordeel van de heer Dettmeijer brengt 
he~ erelidmaatschap verplichtingen me~ zich mee, en wal nàar twee 
kanten. Een ere-lid moet zich zo gedragen, dat de Partij nooit 
spijt heeft van de benoe~ing, doch de Par·tij heeft ook de plicht 
de be3inselen zo te hanill1aven, dat het ere-lid zich nooit behoeft 
at te vragen of het erelidnaatschap ook twijfelachtig zou kunnen 
worden. .Aanc3zien sprel~er er van overtuigd is, dat het nieuwe 
Hoofdbestuur bij zijn benoeming tot ere-lid deze twee kanten ook 
wel heeft overwosen, betuigt hij nogmaals zlju dank en spreekt de 
hoop Uit, dat hij het el'e-lidmuats;;chap nog jnren nng vervullen. 

Vervolgens stelt da Voorzitter aan de orde nu~t ~ van de 
A_gend~1: Verslag van de Conmissie voor de .î~otulen vru1-<.ië -h'Ûi-tënge
wone Algemene VerFÇa.del'ing van 9 Nove.m·ber 1963. 

Daze Commissi{~ Pas als volgt srunengestelda 
· lir.D.J .van Gilse - 's-Gravenhage, 

A.Uawijn - Olst, 
J .R.Ph.de Wilde - liumansdorp. 

De heer Mr.D.J.van Gilse ('s-Gravenhage) deelt mede namens 
de beide andere leden v·an de Comnissie mede, dat de notulen !!.a. 
nauwkeurige lezing in alle opzichten accoord zijn bovonden, en 
stelt daarom aan do vergadering voor deze notulen van de b~lang
rijke buitengewone vergadering van 9 NovcrJb,~r 1963, ta Eott~:rdam 
gehouden, goed te keuren en daaraan te verbinden een byzonder 
woord van dank aan de leden van hot Secretariaat, die zich daarmade 
hebben belast, voor de uitermate nauwkeurige wijze van notuleren. 

De vergadering stemt hiermede gaarne in. 
De Voorzitter dankt de heer van Gilse voor zijn woorden en 

gaat vervolgens over tot ~unt ? ven de ~s~7~~ Benoeming vau de 
Notulenco~~issie voor de vergadering V~ln l' en 18 April 1964. 

De Voorzitter stelt voor in de Notulencommissie te benoemen: 
Mevrouw M.Groenaveld-Jansen - Geldro~ 
J.llelmig -Laren (N.H.) 
Mr.D.F.Went - Leeuwarden 

met welk voorstel de vergadering zich gaarno verenigt. 
Punt ~ van de A~enda vermeldts Jaarverslag van de Secretaris 

(bijlar;e11f). 
De vergadering heeft met betrekking tot het Jaarverslag, dat 

tevoren werd rondgezonden, geen o~merkingen. 
De Voorzitter dankt de algemeen secretaris voor het uitge

brachte verslag, hetwelk een duidelijk en volledig inzicht. geeft. 
in d~ activiteiten der Partij in het afgelopen jaar. 

Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde Funt 7 van de 
~~~: Rekening.en Verantwoording en Jaarverslag van de fenning
nteester. 

De penningmeester, de heer S.J.van den Bergh (Wassenaar), 
leest dit verslag voor, dat als bijlage IV bij de notulen is ge
voegd. 

De Voorzitter dankt de penninemeester voor het uitbrengen 
van het verslag en voor de werkzaamheden, die hij ten behoeve van 
de financiën van de Pa--tij heeft verricht. · 

Overgegaan wordt to·t runt 8 van de A')endaa Verslag van de 
Commissie van Voorlichtin~ over da Rekening en Verantwoording 
van de ~enningmoester over het ~aar 196}. 

Namens de Commissie leest de heer Jhr.Mr.W.H.D.Quarles van 
Uftord (Reeuwijk) het verslag voor, dat als bijlage V biJ de 
notulen is gevoegd. 



Uit de vergadering komen ·geen opmerkingen. De Voorzitter dankt 
de heer Quarles van Ur!ord voor het uitbrengen van het verslag en 
de Commissie voor de verrichte.werkzaamheden. Hij stelt voor dé
charge te verlenen aan de penningmeester der Partij, tevens penning
meester van de Stichting 11 Vrijheid en Democratie'' voor het door ham 
gevoerde beleid. Aldus wordt besloten. 

Pl;pt 9 van ë.e .Asr~ komt dan aan de order Benoeming van een 
COID!'lissie vnn ci.:t'io loden ter voorlichting van de Algemene Vergade
ring bij de boh~1deling van do liekening en Verantwoording van de 
I'enn:l.nc;meester over het j e.a.r 1964. 

Voorgesteld wordt in deze commissie te benoemen als leden do 
he rens 

B.D.Breuning ten Cate 
J.VI.Uupltes 
J .L.S::n.id 

- .Alrr!elo 
- IUddelburg 
- Groningen 

en als pl.a.atsvervungende leden de herana 
A.J.Blijdenstein -Enschede 
Ir.J.F.Fock - Zeist 
Dr.c.F.Karsten - Rottordam 

met welk voorstol de vergader·ing gaarne neeoord gaa.t. 
De Voorzitter neemt vervolgens in behandeling punt 10 VHn d<'"~ 

Agenda.& Vaststelling, ingenrolgs artikel 36 ven het ITüi'S"houèt8ïfjJ~ 
Re~lemcnt, van het bedrag dat door de afQelinr,en jaarlijks v66r 
1 lfiei van het totaal-bedrag der e;ernde contributie s.an het Hoofti
bestuur wordt afgeël.rae;en. 

Een hie1~oor door het Hoofdbeatuur ge~ormuleord voorstel, dat 
in de Beschrijvingsbrief ia opge~omen, luidt als volgt: 
a. voor de afdelingen, die niet samenvallen met een E:s.mar-Centrale, 

de helft vnn het restere.ïlda gedeelte der gei:nda contributie a \•an. 
gewone leden, no. aftrek van het door de afdel1,np;en aan de 
Stichting "Vrijheid en Democratie" o,ter de ge1nde contributies 
van gewone leden verschuldigde bedrag ve~ t.6.- per gewoon lid, 
vcrz~eerdcrd met de helft der geÏnde contributies v-an gezina-
en aspirantleden; 

b. voor de e.fdelingen, die semenvallen oet eE'n Kamer-Centrnlo 9 
35% van het resterende gedeelte der ge1nde contributies ven 
gewone leden, na aftrek van het door de afdelingen aan de 
Stichting 11 Vrijheid en Democratie" over de ee1nde contributies 
ve.n gewone leden verschuld~,gde bedrag van ! .6.- per gewoon lid, 
vermeerderd met 35% der ge1nde contributies van gezins- en 
aspirantleden. 

Door de vargadering wordt geen nadere toelichting van dit 
voorstel gevraacd, terwijl ook geen bezwaren naar voren worden ge
bracht, zodat de Voorzitter concludeert dat dit voorstel met alge
mene stemman is aangenomen. 

Vervolgens is aan de orde nunt 11 van de Ap;endaa Mededelingen 
door de Voorzitter over de wijziging van titatuten en Reglementen. 

Ter Alge~ene Vergadering 1953 is een eroot aantal voorstellen 
tot wijziging van Statuten en Reglementen ingediend. Een aantal 
dezer voorstellen :S.a toen niet in behandeling genomen, aangezien 
ztj niet of niot rechtstreeles betrekking hadden op de voorstellen 
van het Hoofdbentuur. Toegezegd werd dat deze voorstellen door 
het nieuwe Hoofdbeatuur zouden worden bezien. De Voorzitter deelt 
thans mede, dat het Hoofdbestuur geen nogolijkheid heeft gezien 
de voorstellen reeds nu, op ö.eze Alt;e::J.eno Ver:~adaring, aan de orde 
te stellen. Hot heei't besloten op korte termijn een conmisaio te 
benoe~en, tenei~~e do voorstell€a in studie te nemen en het daar
heen te leiden dat zij op de eerstvolgende Algemene Vergadering 
in behandeling worden genome~o 

De vergadering verklaart zich hiermede accoord. 
_,_ 



Aan de orde is punt 12 van de Agenda: Voorstel van de afdeling 
Leerdam. 

De afdeling Leerdam stelt voor de volgende wijziging in ar
tikel 15, lid 6

1 
van de Statuten aan te brengen: het doen vervallen 

van de woorden' of een andere a.i'deling". 
De Voorzittor vraagt of de afdeling Leerdam na de mededelingen, 

door hem bij hot vori;;o punt gedaan, wellicht bereid is haar voor
stel terug te uemen, opdat dit eveneens naar de Reglementencommissie 

.kan worden verwezen. 
De heer Ir.J .L.Derkenbosch (Leerdam) l::an zich hier-.aedo niet 

verenigen. aange3ien de afdeling Lecrd~ roeds vorig j~nr dit voor
stel hüeft :ln~·:cd:'l.cnd. npr. is ,rr;n oordeel, dat de Po.rt:'~j :!.n een 
stadium is r.:;citO!:l1.:m, dnt juist ook de k1ei:cGre afdolin(~~n r:cor o.ct:i.-· 
vitcit r:oet worden b:t,j~cb:::oucht. JJ.it kan :-:.i. niot "-or~~e:l bereikt net 
door middel V.J.ll volnachten te blijven stemme:1. Hoewel hij er hot be
zwaar v:m inziet d3.t r.1cn b.v. vandaag uit Groningen of :!?.r·ienland helè
maal naur het i.uidou van hot lt~~d moet; lwmon, neent bij toch dat !1at, 
teneinde aan stc:l:!linr:;en te lrunnon è.celne:Hm, verplicht d.i.ent te worden 
sesteld dat eon ai'ó.cling zich niet door een afz;cvaard.igcle van een 
andeJ.'e ai'U.eling ter Algemene Ve:r.'gè:!.der-lng laat verteger.;;.roordigen. 

De Voorzitter dankt do hoer Berkenbosch vool" zijn uiteonz.,;tting. 
Hij merlet echter op, dat het Hoofdbestuur het tocJI;.rol bezw.:un:-li~ik 
vindt uitsluitend. dit punt vandaag in de Yo:t';::ad·~rins tor beh::<ndl1linr; 
te etelle:n. Ei.j herhanl t daarom zijn \'"oors'cel cm dü~~e r> .. lcgentlo v:.m de 
afdeling Leerdam eveneens naar de Heslementenco:::n::;lssie te vc:x.-wijzon.. 

De versadering gaut met dit voorstel accoord, zodHt de cur;e;et::tie 
van de ai'daling Lcordara tot de volgende Algemene Vergadering wo:t•à.t 
anngehouden. 

De Voorzitter stelt aan de orde :m.rr~.t. 13 V_Q.n de.J~B,~I 
Benoeming van eon Co~issie van Beroep. 

Aangezien de zittingsduur van de leden ve.n de Commiosie van Beroep 
ia verr:;trekan 9 biedt het Iroofdbestuur ovel'eenkol'lstig artikel 2 van. het 
Reglement voor de Co~miesie van Boroep do volgende aanbeveling aan 
voor de te vcrvullen pl~atsena 
Voorzitter: l'roi' .lir.R.I,. Cleveringa 

Leden a 
Mr.A.Blom 

1. Mr.A.Blom 
Ur.A.van Vuure 

2. Mr.A.van Vuure 
Mr.J.E.Goudsmit 

Plaa:tsverve.ngcnde leden: 

- De Steeg (aftredend) 
- Rotterdam 
- Rotterdam (aftredend) 
- Wassenaar 
- Wassenaar (a.i'tredsnd) 
- Haarlem 

Mr.P.Dorhout - Groningen 
Mr.J.E.Goudsmit - Haarlen (aftredend) 
Prof.Mr.E.II.s'Jacob - Groningen (aftredend.) 

De vergadering kan zich met deze aanbeveling verenigen, zodat 
benoemd worden als voorzitter l'rof.llr.R.P.Cleveringa on als leden 
Hr.A.Blcm on ;,ir.A~van Vuure, en als plaatsvervangende leden 
Hr.P.Dorhout, Mr.J.E.Goudsmit en l'ro.i'.Mr.E.H.s'Jacob. 

Thans volgt ~~~t 14 van de Aeondas Benoeming van een Commissie 
voor de Reglenenten. 

Aangezien de zittingsduur van de leden van de Commissie voor de 
Reglementen is verstreken, biedt het Hoofdbestuur overeenkoms~ar
tikel 2 van het 1\oglemont voor de Commissie voor de Reglementon de 
volgende aanbeveling aan voor de te vervullen plaatsen: 
Voorzitter: lt.r.Dr.H.Portuin · - Hilversum (aftredend) 

Mr.J.G.Bettink Haarlem 
Leden a 1. Mr.J.G.Bettink -Haarlem (aftredend) 

Mevr.Mr.M •. N.W. Dettmeijer-Labberton - • s-Gravenha.ge 
2. Mevr.Mr.M.N.W.Dettmeijer-Labberton- •s-Gravenha.ge 

Mr.C.Colenbrander - Leeuw~-den 
Plaatsvervanr,ende leden: 

Mr.C.Colenbrander 
J.K"'Fredrikztt 
~r.n.~. van Raalte 

- Leeuwarden 
Amsterdam 
Bi~thoven {aftredsnd) 

-6-
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Ook met deze aanbeveling kan de vergadering zich ver0nigen, zodat 

benoemd worden als voorzitter Ur.Dr.H$1'ortuin en als loö.en IJr.J .G.Be·ttink 
en 1:.evrouv1 1!r.M.:1. W.Dettfleijer-Le.bbcrtcn, en als plaatsvervangende leden 
Mr.C.Colenbra."lder, J .K.Fredrikze en Ir.H.J .van Raalte. 

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot uunt 15 van de A&endas 
Bespreking van het beleid van het l~oo.t'dbestuur. 

De heer 11r.A.Katan (De Bilt) deelt mede dat het vertrouwen, dat de 
afdeling De Bilt/Bilthoven in het beleid van het Hoofdbestuur heeft, nog 
is versterkt door de instelling van een co!'!l:nissie, die de ter Algemene 
Vergadering 19ó3 ingediende vooratellen nader zal bestuderen. In. de ai'
deling lJe bilt/.Jilthoven wordt echter. sterk behoefte gevoeld aan uitbrei
ding van het aantal co:r.:missios. I~on acht het zelfs noodzukolijlt te komen 
tot het instellen van een - men zou het kunnen noemen - industriële com
missie, met nane voor het mid,).en- en kleinbedrijf. ;.;oker met het oog op 
de E.:G.G. en d.e daar.::~ede namenhanGende conscquentieo zal er juist voor 
deze groepen mee!' steun moeten koD::m, oo:..: V.?-n de kr.nt vnn d.e Partij. Een 
en a.nde:L• klo:o.;1t te:.:aeor ondat h:riï aantal we:r·la:to!'lers in he·l:i t1idden- en 
kleinbc:l:dj! groter is dan i:u è.e totale groep van de gr:;otindustric. 

De Voorzittor dankt de hf~:'tl' Knte.n voor zijn woorclan en deelt ha~ 
mode, dnt binnen kor·;; zal worden inrjes'iield. een sociaal-ecm~omischa oom_; 
missie • welke or~r-etv;ijf'eld mode ho·t terrein zal bostrijkan dat floor de 
o.!del:i.n~ D~;; J..iilt/.:Jil·choven wordt bodoald. De !:ern van ch~~;o comiJiewie is 
al ao.:nscwezen en C•!:' korte terw.i,in za1 de voJ.led.ige sD:::wr •. '-,tolling worden 
gepubliceerd, waarbij het Hoofdbostuur m<:t name a::ndacht ;;w.l sch(;inken aan 
do vertegenwoordiging van de kleine en middelgrote bed:~:t,i·Tclll in dczo 
commissie. 

De heer Th.van d.er Meulen (Rotterdam) vestigt er de aandacht op dat 
men, wil ruon .. fan de V. V.D. inderda~.d oen vo1i'::r:pu:r.ti j ma~en • moe·t w.:1k;.;:u 
tegen het c;obruik van vreemde woorclen. \iij b8!lomren ons voor onze taal 
niet te schanen. S:pr. roept op tot oen r:rotere opJw1?1ot bij partijvorcade
l"'ingen; ook dat r.makt een partij strijdbc.ar. Hij dringt er voorts op &&n 
de arbeid<:ra inzicht in het bedrijf te r;-:Yen. Zij krijgen daardoor :meer 
belangstelling, hetGeen hun work ten goed.e ko:tat. 

De Voorzitter dankt de heer van der Heulen en gee!~ hem de ver~eko
ring dat zijn raadgevingen zeker tor harte zullen worden genomen. 

Tha!ls volgt 1?.1!:-"lt 16 van ,cle AEenèl&s Bospre1~ing vo.n het beleid van 
de redactie van 11Vrijheid en J.Jcuocr·atie". 

De heer H.H.Jacobsa (Amsterdam) deelt mede dat bestuur, bestuur:3raa.d 
en alGe~ene vergadering van de Centrale Amsterd~~ zich dit jaar uitGe
breid hebben bezig gehouden roet het redactiebeleid en de vorm en i~~oud 
van het weekblad van de Partij. !den heeft "Vrijheid en Democratie" vela 
jaren beschouwd als een blijvend verschijnsel aan het V.V.D.-firmanent, 
met een vor~ en een inhoud waarover nio~and zich byzonder druk maakte. 
Waarsclujnlijk dank zij de vernieuwing, die aan de top van de Partij heeft 
plaats cevond.en, is hot de afueling M!sterdru:1 dit jaar bji·zonder opgevallen 
dat het blad niet representatief ia voor het beeld, dat ö.c v.v.D. op het 
ogenblik naar buiten toon~. Dat is n.l. het beeld van een d~~auische, van 
een agressieve, ven een jone;o partij. Het beeld, dat het weekblad "Vri.j
heid en De:n.ocratie" vertoont, kan naar het alf3emeen oordeel het beste 
worden 'Y'/eerger::;evon r1et het woord 11 slaapverwekkend". Spr. realiseert zich, 
dat deze bij herhaling gebruikte term niet vriendelijk is ten opzichte 
van al de;;eneu, d:i.e byzonè,or veel tijd, moeite en insp&n..'1ing voor het 
regelmatig vorschi,i.aon van het blad ter beschik~>::ine; s'cellon. Hij meent 
dat, wil men inderdaud een blsd creëren, dat representatief is voor hot 
beeld dat op dit 03enblik door de v.v.D. naar buiten wordt uitgedragen, 
er in de eerste plaats een redactie van een zeer brede samenstelling nodig 
zal zijn, waarbij het wellicht aanbeveling verdient de betiteling "Offi
cieel orgaan van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie" in het ver
volg achterwege te laten en te volstaan met "Orgaan van de V.V.D." Naar 
spr.' a r.1eniug l:rijgt men door de woorden "officieel orgaan" het gevoel, 
dat men steeds hèt officiële standpunt van de I:'artij YfeoPgC::-eehotelel voor
geschoteld krijGt en wel zodanig, dat niemand daar aanstoot aan zou kunnen 
ne~on. Spr. zou willen voorstellen te trachten te komen tot een orgaan, dat 
liefst wGkolijks, eventueel twee-wekelijks, eventueel zelfs misschie:::J. maan
delijks zou verschijnen, ~aard~ een.orga.an dut boeit, dat representatief ~s 
Hij geei't zelf ook de voorkeur aan een weekblad. Wanneer vroeger evenv1el aug-
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gesties werden gedaan met betroltkin5 tot vernieuwing van het week
blad, stuitte dit steeds op financiele bezwaren. Wanneer deze ook 
ditmaal naar voren zouden ko~~n, zou spr. geneigd zijn te zeggen& 
Liever een maandblad, dat dynamisch en goed leesbaar is, dan het 
weekblad in de huidige vorm. 

Namens de Centrale Amsterdam zou de heer Jacobse het Hoofd
bestuur en de Stichting 11 Vrijheid en Democratie" twee mogelijk
heden in overweging willen geven. In de eerste plaats het tot stand 
brengen van een breed sar.iengesteld college van redacteuren, repre·
sentatief voor de bonte zchakeringen, die wij gelukkig in ons lib~
ralisme in l·,ederlnnd kennen. In de tweede plaats - en dit ligt 
misschien mcDr op crca~isutorisch gebied - het vinden van eon for
mule, waardoor de zà:elijke basis v:ordt versteViGde Spr. betwijfelt 
of op het ;:";obJ.cd. van de advertentie-acquisitie wel alle kansen benut 
worden. Hi;j :;olooi't dat er wol dCL;0lijk noc;olij1-::hG<lcn bestaan O!:l 

de zaak financieel eon \".'::J.t betere c;rondslat; te goven. Hij r;eeft 
nor;naals G.ls zi~in mening df?.t het blad m0or in ove:l.·ecnstem:ning moet 
worden gebracht met de mode~ne aard van do ~artij 9 ~onls wij die 
op het ogenblik kennen en dat niet la~ccr kan worden volstaan met 
gonoegen te nm:wn :met herti door de oT:Jatandighoden noodzakeli,jker.'.r-:i.js 
wat kleurloze, dat het blad tot duoverre naar spr.•s smaak te veel 
heeft gekenmerlct. 

De heer Y.P.W.van der Werf (Bred8) brengt naar voren, dat de 
gedachten, die de vorige spreker hoeft ontvouwd., niet uitsluttend 
in de afè!.eling .Ansterda11 leven. Oolc in de afdeling Breda en zell'e 
in do Kanor-Ccmtrale Noord-Drabant in haar p.;oheol is het weekblad 
uite;ebreid besproJ:en~ waarbij toch herhaalè.Ölijk een gevoel van 
een zekere onvrede tot ui'Gin3 is gekomen. Onv:."'ede omdo.t men àn 
wat de vorm èn wat de inhoud betreft hot r.;evoel heeft 9 dat er te 
weinig propaganda vru1 uitcaat voor juist die jonceren, die wij met 
eon iets meer npectoculnire vo~n wol zouden kunnon Q~reikeno 
Spr. wil met noclrult ~:erklaren dat hij er vortrouwan in hee.ft dat 
de door het Hoofdbestuur ingestelde commissie zich zal bezig 
houden mGt het zoeken naar wegen die tot vcrbetering zullen leiden. 
Anderzijds wil hij er de nadruk op leggen, dat de sur;gestios van 
de afdeling Amsterdam bij veleV.V.D.-ers instemming vinden. 

De heer Mr.A.Katan (De Bilt) deelt mede, dat de afdeling 
De Bilt/Bilthoven zich er van bewust is dat de ~edactie meer dan 
het mogelijke doet om het blad vorm en inhoud te saven, doch dat 
zij natuurlijk in haar mogelij~Jaeden, ook financieel, beperkt is. 
Zij meent dac~om minder opmerkingen te moeten maken ten aanzien 
van het rede.ctionele gedeelte dan wel ten aanzien van het niet
redactionele gedeelte. Uit de afdeling is de su3ges~ie gekomen om 
in ernstige ove~veging te ne~on het blad niet meer eénmaal per 
v1eek, doch éém!laal per twee weken te laten uitkomen. Hoewel daar
dool' wellicht b~~paalde .. in~wmsten. uit advertenties zouden weg
vallen, zou de financiele opzet misschien vereenvoudlgd kunnen 
worden en de verschijningsvorm tegelijkertijd aantrekkelijker 
kunnen worden gemaakt. 

Alvorens het woord te geven aan de heer Mr.L.Meijer, hoofd
redacteur van "Vrijheid en De:~ocratie", wil de Voorzitter hem 
na..ll!ens het Hoofdbestuur een conpliment maken voor het vele goede 
werk, dat door hem wordt verricht. 

De heer Mr.L.Ueijer (Amsterdam) merkt op dat de beste ver
dedigins van een blad niet bestaat uit de gesproken woorden van 
de hoofdredacteur, doch uit de inhoud van het blad zelf. 1~en heeft 
gezegds "Un jou:rnal c' est un monsieur''. In het geval van ons 
weekblad zijn er tw2e heren, waarvan spr. dan vooral wil noemen 
de in zijn ogen bekwame en trouwe medewerker, de heer Stempher. 
Men heeft ook eens gezegd, dat niets voor een weekblad erger is 
dan te worden doodGezuegen. Spr. heeft niet de indruk, dat dit 
vanavond is gebeurd. 

De heer Jacobse·antwoo~end.zegt spr. dat het natuurlijk geen 
byzonder groot compliment is, dat deze het blad slaapverwekkend 
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Vindt. Wat de een slaapverwekkend vindt, kan echter voor de ander 
een tonicum zijn. Er wordt getracht het blad zoveel mogelijk tonische 
kracht te geven. De opmerking van de heer Jacobse, als zou het blad 
kleurloos zijn, moet spr. bestrijden. In zijn hoofdartikel en ook 
in de andere artikelen wordt zoveel mogelijk getracht de imago van 
de 1-artij tot uiting te brengen. Ook de opmerking van de heer 
Jacobse, dat het blad altijd maar het officiële standpunt van de 
Fartij weerGeeft, kan spr. niet onderschrijven. Er is nu een rubriek 
"Mijn opinie11 geopend, waarin ook tegenstandera in ruime mate hun 
stem kunnon doen horen. 

Wat betreft hot voor~tel van de heei· Jacobse het blad maande
lijks te doen verschijnen, zou do heer Ii.leijer er op -.rillen wijzen, 
d.at hem venavond van andc.re zijde voor de voeten is geworpen da·t; 
het blad niet e.ct;ucol Gonoeg is. llot lijkt he:z:1, di:l.t het eenmaal 
per maand v·orsc:li,jncn de actualiteit zeker niet ten goede zou komen. 

Naar aanlelding van het door de heer van der Werf naar vor·en . 
gebrachte, m.erl{t S}jJ..". op dat het bij een blad met een tomaat van 
het onze en vo.Jro.l va:."'l de o;.;:;v·é:ng van het onze niet zo eenvoudig ia 
de opr:1aak J:Jocr spect2.culair ·i;e maken. ..anneer hom da geldGn ter be
schik~dng zoudon stt=<E---..71 om een blad van ero·i;ere o:wang te doen ver
schijnen, om kleurendruk aan het blad ten koote te leGg;;~n, hett~·~en 
naar hij heeft vernomen een bedrag van f .50CJO.- })er jaar zou. ba
lopen, zou dit zoker a.an het blad een meer spectaculair ~:arakter 
geven. 

De heer !,'ieijer dankt de heer Katan voor de vr:lendelijke woorden, 
aan het e.d.res van het blad r,cuit. Het openen van c3.c~ :mot'5ol:i;jl';heid 
om meer te doen dan op het ogenblik het geval is, lij7.t· npr. ochter 
een zaak voor het ~tichtingsbestuu.t', Eiangozien di'.; een kwestie van 
financiën is. 

Spr. begrijpt zeer goed, dat het blad verre van volmaakt is. 
Hij zou de critici echter wlllon. uitnodigen eens l:ennis 'l:;e nemen 
van de partijbladen van andere partijun. De ver;:eli,il::ing zou dan 
wellicht iets minder ongunstig uitvallen dan de hedenavond genaakte 
opmerkin(3en zouden doen vcrvtachton. Spr. zou de inhoud van het b.latl 
niet agressiever willen zien, daal~ hij van menin~ is dat de ~ereld 
met grotere agrossiviteit - hetgeen niet hetzelfde is als strijd
baarheid - niet vooruit komt. De enige gedragslijn, welke hij zal 
trachten te volgen, is een blad te maken dat zo goed mo~elijk de 
beginselen van de v.v.D. uitdraagt. 

Hierna komt a:m de orde ]2111l.t J.7 vnn de Ap;end0:: Bespreking van 
bet niet-redactionele gedeelte van 11 Vrijheid en Democratie". 

De heer Mr.li'.Korthals Altea (Rotterdam) zet uiteen, dat de 
exploitatie van het weekblad ber...1st in handen van een stichting. 
Het bestuur vnn die stichting wordt benoend door het l!oofdbestu~ 
der Pextij, waarbij de onder-voorzitter van de Partij steeds voor
zitter van het ~t;ichtingsbestuur is. Tot 16 :Eei 1963 ia dus de heer 
van Riel voorzitter van het Stichtingsbestuur geweest. Nadat de 
heer van ~iel als onder-voorzitter der Partij was cp~cvolgd door 
:fro.f. ï:ittevccm, werd lo.atstgenoende tevens voorzitter van het 
Stichtingsbestuur. ~oen Prof. ~:itteveen tot het ministersambt werd 
geroepen, werd hij als onder-voorzitter der Partij en als voorzitter 
van het Stichtingsbestuur opgevolgd door de heer Roelen. Doordat 
de heer Roelen in verba~d net ziekte nog niet in staat is geweest 
het bestuur bijeen te roepen, heeft spr. de laatste vergadering 
voorsezeten. ~it is de reden dat spr. als plaatsvervangend voor
zitter nanens het Stichtingsbestuur zal antwoorden op de vragen 
welke gestold zijn over, en de critiek welke geleverd is op de 
verschijningsvorm van het blad. Deze critiek heeft jarenlang beotaan 
en men heeft steeds Getracht daaraan zoveel mogelijk tegemoet to 
komen. Nog onder het voorzitterschap van de heer van Hiel is het 
Stichtingobastuur er toe ~vergcGo.un een byzondere comoissie te 
benoemen, bestaande uit desltunclit;en uit de wereld van de pers, om 
het bestuur te adviseren. Reeds geruime tijd geleden hoeft deze 
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commissie aan hot Stichtingsbestuur rapport uitgebracht, welk 
rapport echter nog aanvulling behoeft. 

De heer Korthals Altea brengt dit zo uitvoerig naar voren om 
de vergadering in ieder geval het inzicht te geven dat ook in het 
verleden het Stichtingsbestuur bepaald niet doof is geweest voor 
de bestaande critiok. Wellicht had het bestuur die critiek zelf 
ook wel. li\en heeft dus zijn best gedaan om te trachten over deze 
aangelegenheid behoorlijke adviezen te }~ijgcn, op grond waarvan 
men verder ~or1 worken. 

Het probleem is echter dat er in deze in de Partij tegen
strijdige vo~lan~en3 bestaan. De afdelingen Amsterdam, Breda en 
Da Bilt/h:!.lthcYen zijn van oord•Jel dat het blad me0r actuele arti
kelen rJoot bren~;;en, het; moet dyna:!lischer zijn 9 er noot ;:ainder 
plaats vwrcl3n ingeruimd v·oor alle pD..rti.i-meclodeliw:,en, w~t dio 
zijn plaatsvorsli.r.:.è.e:n.d en deze ruimte zou beter kunn.::n worden ge-· 
bruikt voor actieve r:.ropas<:t.nda, er moeten betere r:.rti~zelen komen. 
Op zj.chzelf is di·!; een volst:rc~·di redelijke ged.acht;._ot. tiaar in andere 
streken vm1 hot land levon andere wense!l ten aanzien Vill' de inhoui 
van de kro.nt. Spr. heeft onlMgs in zijn hocda•·1it:;he:i.d. v.:-...n lid v~u:l 
het Dac;elijks Lesta:.u.r ce.-n periodieke bespreking net do r-egionnlo 
propa[;andintt"Jn bijscwoond, v:aarbij hen is r;ebleken dat uit het 
Noorden en het Oosten vs.n het lo....~d ve.ak het vcrzoek ko!:lt o:rn juist 
meer partij-nieuws te seven, meer berichten over 7.amerleden 9 die 
in de afdelingen hebbf.m ge::;p:t•oken. Daarvoor is ook een heel goed 
motief' • want men zegt daar: ïiij zijn vaak geabonneerd of aangewezen 
op regionale ds~;bladcn en daarin vinden w:i.;j altijd naar weinig Yer
sle.gen over hat~een onze liberale Ka-ue.rlcden op a.f<lelinG.;;vergs.de
ringen zeggen. 'ioch rweten wij een bchoorlijk inzicht; hehbE::n wie 
wij bij de cr1Jldiduatstelling moeten oteunen en W<J.m1eer wij nu. in 
dat Partij-nieuws lezen dat een Kamerlid in een bepaalde pl!:u:rts 
heeft gGr.prol;:en, kunnen vri,j de betreffe11de ai'delin;:;ssecretaris 
naar zijn ne:n.ing v:ragr.m en het Iramerlid evtmt11eel uitnodie;en ook 
eens bij ons te komen. · 

Daar wordt dus duidelijk aangedrongen op meer nieuws uit de 
:Partij. 

Hu is het duidelijk, aldus vervolgt apr., de.tLom financiële 
redenon niet aan al deze verlangens tegelijk kun toekomen en dat 
er dus een kous noet worden genaakt. OVer die keus nu ia het 
Stichtingsbestuur bezig zich te beraden, mede ean de hand van het 
advies (\at de hiervoor genoemde commissie heeft ui tgebre.cht. Er 
moet dus nog even gewacht worden op de aanvullende nota, die juist 
betrekking heeft op de kosten, die zouden zijn verbonden aan een 
wat ~rotere ui~gave V[m een liberaal weekblad ~et meer actuele 
artikelen, met een grotere p&gina, een gedachte die, naar de heer 
Korthals Altea meent voornamolijk bij do heren Jacoboe Gn van der 
Wer.f' leeft. 

Het Stivhtingsbestuur ~aat dus op het ogenblik na in hoeverre 
binnen de bestaande .f'inanciele r~enzen - en die grenzen zijn nu 
eenmaal byzondor eng - aan de diverse verlangens zal kunnen worden 
voldaan. De hier aa..TJ. de orde gestelde kwestie is derhalve momenteel 
in het Stic~ting8bestuur uiterst actueel. 

Spr. voegt hierar-..n toe dat ook het Eooi'dbeatuur en het Dage
lijks Bestuur zich regelmatig over het weekblad beraden, terwijl 
tevens met een aantal gernteresseerden besprekingen zijn gevoerd, 
in de hoop dat daaruit nutti~e suggesties zullen komen, die zullen 
leiden tot een verbetering van het blad. 

Spr. geeft als zijn persoonlijke mening die, naar hij denkt, 
door verschillende leden van het Stichtingsbestuur wordt gedeeld, 
dat het blad de laatste w~ken toch bepaald een wat levendiger en 
actueler indruk maakt, hetgeen zeer zeker het gevolg is van de 
grote activiteiten van de hoói'dredacteur die, gezien de geringe 
middelen wa~ede hij moet werken, meer doet dan nenselijke~vijze 
mogelijk is. Spr. geei't nobCaals de verzekering dat deze kwestie 
de volle aandacht heei't en verzoekt de aanwezigen in gedachten te 
willen houden. dat de hoofdredacteur voor een byzonder moeilijke 
taak staat, die hij naar de mening van het Stichtingsbestuur buiten
gewoon kundig verricht. 
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De heer Mr.A.Katan (De Bilt) dankt het Hoofdbestuur en het 

Stichtingsbestuur voor het feit, dat een discussie in de Partij 
over deze aangelegenheid in ieder geval niet a priori wordt uitge
sloten. liet enige punt, dat hij nog naar voren zou willen brengen, 
aangezien hij dit in da woorden van de heer Korthals Altea heeft 
gemist, is dat hij het toch wel byzonder op prijs zou stellen in
dien bij do oordeelsvorfling de frequentie van ver~chijnen van het 
blad zou wor.len betrol'dcen. De afdeling De Bilt/Bilthoven heeft 
het grootste rospeet voor de hoofdredacteur. Tegelijkertijd is 
zij er zich echter van bewust dat de f'immciÖle kwestie het kar
dinale punt is voor het al d~n niet veranderen van het blad. 
S:pr. is von oordoel dat alleen hot Hoof'èbcstuur en mot name dus 
ook het Stichtin;-::;sbostuur over de feiten hes~hikt oro t~ overwegen 
of het eenl:lu!.ll in de twÇ:e \7cken verschijnen wellicht Gt'U heilzame 
uitwerking zou kannen hobben. 

De Voo:c·zi ttor dankt de heer Katr..n en merkt op • dat naar 
zijn mening ook de frequentie vm1 vorschijn~n van het veekblad 
aan een onderzoek zal worden ondorwo~pcn. 

De heer H.H.Jacobse (Amsterdam) vreest dat over twee door 
hem naar voren gebrachte punten \7ellicht misvcrstand zou kunnen 
ontstaan. In de eerote plaats VJil de a.i'doling .ll.msterdam niet 
streven naar een maandblad of een tweewekelijks blad; di~G itJ door 
haar als noodoplossing aangevoerd. De voor~ceur van de afdeling 
Ameterdal:l gaat zeer nn.dru.kkeli,ik uit nao..r een weekblad. In cle 
tweede plaats wil do afdeling A.-rnsterdam besli.o·t ni.at hot Noorden 
het a.:f'delinr;sbrood uit de mond stoten. :t:..j denkJii bepas.ld nie·<: aan 
een blad dat verstoken zal zijr1 van o.fdel;.ng~nieuwa. Dat is oo!r. 
niet nodig. Haar badcn..'dngen zijn voel cc:rdcr gegaan in de :r:iohtin~ 
van het gebrek aan af'·v:ioseling in hot r-edactionele gedeelte en, 
ook hier weer ter vermijding van misverstand, dit ia·gcen persoon
lijke critiek op de huidige redactie; het is a1leen het constateren 
van het feit, dat de bestaande basis byzonder smal is. Vandaar de 
suggestie tot het samenstellen van een redactie op brede basis. 

Spr. zou nam.ens de afdeling Amsterdt'.n nog een laatste sugf)ostie 
willen doen. Wanneer cleze zaak organisatorisch wordt bekeken, zou 
het byzonder op :prijs worden gesteld indi.en inzake de toekomst van 
het weekblad ook overleg zou worden geple~gd Pet de Stichting 
"Liberaal Hóveil", die heeft bewezen te beochikken over een corps 
mensen, die tot iets in staat zijn. Wellicht zou uit een dergelijk 
overleg ook iets kunnen voortkomen. 

De Voorzitter antwoordt de heer Jacobse, dat de aoor hem naar 
voren gebrachte suggestie gaarne in overweging zal wor~en genomen. 

Hi~rna wordt aan de orde gesteld punt 18 van de Agenda: 
Rondvraag. 

De heer P.W.Gorter (Leiden) merkt op dat men zich in Leiden 
bezorgd maakt over de vraag of de toewijzingen aan instituten en 
laboratoria net betrekking tot het wetenschappelijk onderwijs wel 
gelijke trad houden net de loonsverhoginGen. Hij vraagt de aandacht 
van het Hoofdbestuur voor deze kwestie zodat, wanneer hier sprake 
mocht zijn van een relatieve achteruitgang van toevdjzingen aan 
laboratoria ten opzichte van lonen en andere kosten, kan worden 
getracht het evenwicht weer te herstellen. 

Spra wijst verdar op het belang van de voorlichtinavan jonge 
mensen, die bij de eerstvolgende verkiezing hun stem zullen uit
brengen. Deze jongeren van 19 of 20 jaar staan open voor argumen
tatie en het lijkt spr. byzond.el' nuttig deze middelbare scholieren 
b.v. in hun laatste schooljaax• te benaderen, zodat zij reeds dan 
kennis m~~en met de v.v.D. De belangstelling hiervoor is gebleken. 
uit de verkiezinG 9 welke t~geliJk ~ot de laatste Tweede Kamerver
kiezing onder do scholieren is gehouden. Spr~ is van oordeel dat 
succes hier zeker mogelijk is. 
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De Voorzitter antwoordt.de heer Gorter, dat de kwestie van 

de salariëring van het personeel, dat bij het wetenschappelijk 
onderwijs is betrokken, niet zozeer op het terrain van het Hoofd
bestuur dan wel op dat van de Kamerfracties thuisbehoort. 

Ve politieke benadering van èc jeugd tussen 19 en 21 jaar 
hee.f't reeds een punt van bespreking uitgemaakt in het Dagelijks 
Bestuur. Bovendien is van een van onze regionalo propagandisten 
de suggestie ge!wmen een brochure samen te stellen, welke spe
ciaal op deze jongeren is gericht. 

De hoer J.A.vvn Krieken (Leiden) gaat in op do propagandistische 
waarde van onze l'adio- en televisie-u.itze:l<li.nse!l in de door de 
rep;erin~ aan de politieke partijen tor beschikking r;nstf)lde zond
tijd. Deze ui tzcndirt;-;en zijn dus bedoeld om voorul h:tj de bui t'JWo
wacht interesse voor onze ber;insolen te wekken. ::il)!'. zou w.tllcn 
voorstellen onze 10 uinuten radio-ze~d"cijd niet e·i;Be~::s door l,~n 
spreker te laten \"Ullcn, doch b.v. eens een sooJ.'t ho·:>rs:pel op te · 
voeren. E:l.j s·to1t ~ich voor een vader van chrintcl:i.~<~:-h.istoriucho 
huize, ecu docr.d;er iê!Ct l'.v.d.A.-invloGden en een H;ün :met libe:r:-ale 
denl\:l)(HÜclen, die vcr3chillenë.e politic1:e gedachten u1.tw"isselen, 
waarbij dan de liberale gedac"h.te prevaleert. 

Ook bij onze televisie-uitzendin~en zou spr. voor verleven
disinr; willen pleiten, o.a. door middel van films on shots. \.ol
licht bestaat hier de mogelijkheid vaktechnici in te schakelen. 

De Voorzitter dankt de heer van Krieken en geeft vei'volsens 
het woord aan de heer Vonhoff, voorzitter van de Radio- en 
Televisie-Commissic van de l:'artij. 

De heer R.J .L. Vonhoîf' (.Ansterdam) betuigt do Ci.f'deling :r:.€·iden 
zijn hartelijJee dank voor de cri1.;ische aandacht, aan onze raél.ic-
en televinie-uitzenàingen ge\rljd. liot is met de radio-zendtijd een 
moeilijke zaak. In de uitzending vvn 1 April is inderdaad een hoo:~:·
spo1 opgevoerd en wol net medewerking van leden van de hoorspeH:orn. 
liela.as moest e;econstateerd. worden, dat deze uitzending in het s~ge
meon niet is begrepen en buiten~ewoon slecht is r;evalleno Toch is 
seprobeerd voor ë!.e radio een ande:ce forn•ule te vinden. D~;;ze formule 
bestaat hiei•in, dat in het algemeen niet mer:Jr é(;n spreker aan hot 
woord wordt gelaten • doch dat r1et wisselstemmen wordt gewo:trkt om 
daardoor een zekere mate van levendigheid te verkrijgen. Spr. wil 
er hierbij de nadruk op leggen da·t; de ter beschikking staande 
10 minuten zendtijd wel byzonder kort is om tot iots meer te komen 
dan vrij eenvoudice uiteenzettingen. 

't':at de televisie-uitzendingen betreft, wijst apr. er op dat, 
wil men inderdaad van alle op dit terrein bestaande mogelijkheden 
gebru:Lk m:s..ken, hier::nede per uitzending een bedrag van !'.15.000.
tot r.2o.ooo.- is ~;crnoeid. Er is geen sprake van dat wij een d~rge
lijk bedrag zouden kucrL~on betalen~ zelfs niet voor de ene keer in 
de acht weken welke ons ter beschikking staat. Spr. g-~ef't de ver
zekering ~at ook hier getracht zal worden de aanschouwelijkheid 
niet te vcrset~n, ondanks de ernstige zel.f'beperkin~ die men zich 
zal moeten oplegGen. IIij hoopt daarvan in dü komende periode een 
proef te kunnen voorleggen. De heer Vonhoff' houdt zich bij voort
during aanbevolen voor c!.'itische opmerkingen en cr:ttisehe aandacht, 
waarmede hij ongetwijfeld ook de Eening van zijn medeleden in de 
Radio- en ~elevisie-Co~~issio weergeeft. 

De Voorzitter dankt de heer Vonho.f'f voor zijn woorden, waar
mede de afdeling Leiden z.i. een duidelijk antwoord op haar vragen 
heeft gekregen. 

De afdeling Rotterdam heeft zich voor twee onderwerpen opge
geven. Het cernte onder->Verp is teruggetrokken, het tweede zal 
morgen aan de orde worden gesteld, zodat do Voorzitter thans het 
woord geeft aan de afgevaardigde van de afdeling Voorburg. 
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De heer J.Gosschalk (Voorburg) deelt mede, dat de afdeling 

Voorburg zich zorgen maakt over het feit, dat de gemiddelde leef
tijd van haar leden vrij hoog ligt. Zij heeft zich bezonnen op de 
mogelijkheid jongeren ale lid aan te trekken en legt in dit verband 
het Hoofdbestuur de vraag voor hoe het staat tegenover de gedachte 
om voor jonge mensen, die de leeftijd. ve..n 21 jaar hebben bereikt, 
de leeftijd v:aarop men lid van onze Partij kan worden, het !!lidmaat
schap door middel vP..n een speciale regeling aantrekkelijk to maken. 
In het byzonder wordt hierbij eedacht aan dio jongeren, die zich 
reeds bij de J.o.v.D. of bij een liberale studen~envereniging 
hebben aangesloten. Gcsur;r;eree:'d wordt deze jongeren bijvoorbeeld 
ho:b eerste jo.!ll' vo.n htm lidm::tat;schap vrij te stellen van contri
butie, hetgeen dus tevonn zou iru1ouden d~t zij sedurends een jaar 
gratis "V:d,jheid on Dümocratie" zouden ontvanGen. 'j;evens b:rengt . 
spr. nan.r voron de mo;~oli;jkhcid hen de daarop volc;ende jaren 
- zolanf~ hun l:i.dm~atschap van de J.o.v.n. of van eon libernl.e stu
dentenvereniGing voorcduul't - slechts een gedeeltelijl!:e contributie 
voor het Parti.j-lidrnaatschap in rekening te b1•engen. 

Do Voorzitter wijst or op clat, hoe sympathiek het ·voorstel 
van de afdeling Voorburg op zichzelf :l.s, aan de uitvoerï.ng ervan 
- vooral nn het sonbere beeld, door de pel.minc;meestel' over de 
Partij-f"inanciën ceseven - toch v;el bezwe.a.r is verbonden. v:ellicht 
wordt de samenwerking ruet do J.o.v.D. zo nauw dat er over een ~e
conbineel•d lidmaatschap gesproken kan worden. O"erir;en.s kan het 
lidmaatschap der J.o.v.D. doorlopen tot hBt dcrtisste jaar en wan
neer alle J .o. V.D.-ers op hun à.e.rtigste jv.ar lid ve<.!l de PB.!'-bij 
zouden worden, zou dit ook al een aanzienlijke verjonging teweeg 
brengen. De Voorzitter zegt toe, dat de sug5estie van de afdeling 
Voorburg in zorgvuldie;e over..,eging zal worden genomen. 

De heer R.M.Mat.'cuee (Zaande..m) wijst er op, dat l?clastingver
la.ging ui toraard een zeer belang:!.'ijk punt io, evenals de kwaatie 
van hot tweede televisie-net. De internationale politiek lijkt hem 
echter ook van uitermate groot belang ta zljno Hj.j denkt aan een 
probleem als oorlog on vrede, kernbewapening, de onderontwikkelde 
gebieden, de verhouding Oost/West, etc. Spr. ia van oordeel en 
staat hi.erin z.i. stellig niet alleen, dat in de Partij aan de 
buitenlandse politiek veel te weinig wordt eedaan. Hij ~eeft het 
Hoofdbestuur in overweging om b.v. landdagen, congress~u en cur
sussen vooral in het licht van de buitenlandse politiek te stellen. 

De Voorzitter dankt do heer Marcuse voor zijn woorden en deelt 
hem mede, dat in do op 13 Juni a.s. te houden Partijraadsvergadering 
het onderwerp 11 Nederl&nd en Europa11 aan de orde zal 11orden gesteld. 
Met het oog op het byzond.ere belang Vf'.n dit onderwerp zal deze 
Partijraadsvergadering voor alle leden der Partij worèi.en openge
steld. · 

De heer H.J .L. Vonhoff (Amsterdam) vraagt, naar aanleiding ve.n 
het besprokene inzake 11 Vrijheid en Democratie11

, de aandacht voor 
een blad dat levendig is, dat boeit, waarvan de inhoud goed is, 
dat acht;,."le.al per .jaar verschijnt, doch dat in de Partij helaas te 
weinig Gelezen wordt. Dat blad is "Liberaal .rt~veil". Hat Hoofdbe
s~r is van oordeel,dat een situatie, waarin een belangrijk kader
blad als nLiberaal Reveil" een zo moeilijk bestaan leidt als op 
het ogenblik, onhoudbaar ia. Spr. doat daarom een beroep op d& aan
wezigen nog hedenavond gebruik te ma~en van de mo~elijkheid zich 
bij hem op te geven als a.bonné op 11 Liberaal Héveil". Do abonnements
prijs bedraagt f.l5.-- per jaar, voor studenten en J.c.v.D.-leden 
slechts f.9.50 per jaar. In de nummers, welke dit jaar uitkomen, 
verschijnen artikelen van de hand van Mr.H.van Riel, er komt verder 
een artikel van het Tweede Kancrlid Dr.K.van Dijk over de amateur
en beroepswethouder, torwijl Mevrouw G.V.van Someren-Downer ~n de 
heer Th.H.Joekes samen oen duet zingen - als deze gewaagde beeld
spraak mag worden gebruikt - over de televisiekwestie in de Tweede 
Kamer. Kortom, zeer belangrijk voor U om te lezen, zeer belangrijk 
voor de v.v.D. en het liberalis::t~, dat "Liberaal Réveil" gelezen 
wordt. De heer Vonhoff spreekt de hoop uit, dat zeer velen zich bij 
hem zullen aelden. 
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De Voorzitter sluit zich·gaarne bij deze opwekking van de heer 

Vonhoff zich op "Liberaal Réveil" te abonneren aan. 
De heer Dr.J.N.van den Ende ('s-Gravenhage) vraagt met enige 

aarzeling de aandacht van de vergadering voor een wat netelige zaak. 
In de Haagse afdeling wordt gesproken over het in de pers wat won
derlijk behandelde feit, dat de ~1ae nieu~e liberale staatssecre
ta:dssen in het huidir;e Kabinet eerst na hun benoeming als lid van 
onze Fartij zijn toegtreden. Gevraagd wcrdt b.v. of de V.V.D. in 
haar midden niet enkele belma.I!le en overtuigde liberalen had, die 
voor een dere;elijke fur..ctie in aanmerking konden en wilden komen. 
Het zal verheur,end zijn als een verkla:!:'ing in deze vcrr-;<::.clering over 
de keuze van <la beide staatssecretarissen geruststel.l.inr; kan geven. 

De Vool.'zitter maakt de heer van den l!.'nda or op attent, dat 
de vorming va.n het Kabinet uitsluitend een z::;.ak is van hat parle
ment en niet van het Hoofdbestuur der i?artij. De heren Keyzer en 
den Toom zijn verhinderd hier v;:;1mvond o.an.wczic; te zij:a. Anders 
ha.dden zij wellicht; zelf van replick ku.."lnezl divnen. De Voorzitter 
vraagt de heer Geertser:1a of deze op dit oc:;onblik iet a naar voren 
wil brengen dan viel of hij het T'l.eer opportuun acht deze kwestie in 
do openbare vergadering van morgen te behandelen. 

De heer M.r.w.J.Geertsema (Wassenaar) zegt er toeh wel prija 
op te stellen te verklaren, dat het naar zijn w:m:lnr; bot ar 1 a wan
neer ö.eze aanr_:;elegenhoid morgen in volle openbü.at'lleicl afitl de cn:·de 
wordt gesteld.. Er is geen enkele reden Ol"l dit th2.11s in een beoloten 
vergadering te doen. liet botreft hier een algemeen punt, een punt 
ven t~root belang, en spr. gelooft dat er nil3:ts in de weg otaat om, 
wanneer morgen ook beide staatssecretarissen naar hij e.anneenrt hier 
aanwezig zullen zijn, deze kwestie in haar algemeenheid aan de orde 
te stellen. 

De Voorzitter dankt vervolgens het bestuur van de afdeling 
Eindhoven voor de gastvrijheid, die het ons deze dagen verleen·t, 
waarbij hij in het byzonder memoreert de hulp, die de afdeling ons 
heeft geboden door het instellen van een logiescommiosie, die voor 
velen voor huisvesting heeft gezorgd. · 

De Voorzitter schorst daarna de vergadering tot do volgende 
morgen 10 uur. 

De aanwezigen blijven nog geruime tijd in gezellig samenzijn 
bijeen. 

Zaterdagmorgen 18 April om 10 uur heropent de Voorzitter de 
vergadering. Hij richt een byzonder woord van welkom tot de beide 
staatssecretarissen, ~.Exc. W.dc~ Toom en l.Exc. M.J.Keyzer, die 
Vrijdagavond niet aanwezig konden zijn. 

Vervolgens _stelt hij aan de orde punt 19 VB.!1 de A-%endaa 
Bespreking vun een Discussie-grondslag voor zes hoofdp1.1.nten van een 
nieuw :Seginselproe;ram. 

Aan de afdelingen is over de wijze van behandeling nog een 
nadere toelichting gezonden. 

Deze Discussie-grondslag, aldus de Voorzitter, is bepaald niet 
een voorstel tc1t wijziging van het Beginselproera.m. De commissie 
heeft slechts ten aanzien van het eerste gedeelte van het Beginsel
programt v:aarin de grondbeginselen worden uiteengezet, een aantal 
suggesties, een aantal gedachten opgeschreven. liet is helemaal niet 
zo, dat dit stuk de unanieme men~ng van de co~nissie vertolkt, nog 
minder de unanieme mening van het Dagelijks Bestuur, nog minder de 
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unanieme mening van het Hoofdbestuur. Dat zal U wellicht uit de 
discussies wol blijken. Maar elk der formuleringen vertegenwoor
digt wel een mening die toch bepaald binnen de Fartij aanwezig is. 

De discussie zal zo govoard worden, dat de heer Nordlohne 
eerst zal uiteenzetten, waarom de commissie tot deze f'ormuleri.ngen 
is gekomen. De commissie zal daarna byzonder gaarne meningen, op
merkinGen en ~uggosties uit de verge-dering ve~~emen. ~anneer die 
opmerkingen gebaseerd mochten zijn op het feit, dat de Discussie
grondslas >:tiet voldoende duidelijk lo gawoost, zullen de leden 
vnn de cotû~issie nog een nadere toelichting geven. Al hetgeen 
vandaa{; uit deze voi·ç;udering ko=n.t zul worden g<:reg1.Htl.•eerd, opda:t 
de coi!l.!llissie hieruit de Grondslag kan putten voer 11.:-ar verdere 
werk: de rw.ncnstell:l.ng van e~::n ont>;mrp--prot;ra.m. Dn:t; ontwerp zal 
in het Hoofdbestuur en in de afdelinr:;en moeten wn·d.en besprokan • 
eventueel ook in de Partijraad• en dat zou dan de voorbereiding 
kunnen zijn voor het openken van een definitief voorstel, dat in 
een ledenvergadering. misschien volgend jaar, aan do orde kan 
worden gesteld. 

Wanneer de verc;ader-ing op het ogenblik nog van mening ver
·SChilt met dateene wat in de Di.ncusoio-c;rondslo.g gesteld w::~rdti> 
vindt de Voorzittor dat dus holcoae~ niet Ol:'f5. Dat heeft het 
Hoo.fdbestuur verwacht. Critiek wordt dan ook toegejuicht. onder 
voorwaarde echter dat dit o:pbouwen·::'!.e critiek zal ~ijn. 

Hierna verleent de Voorzit;ter het woord aan ö.e heer Noi•dlohne, 
dia de toelichtende inleiding zal hou~on. 

De heer Dr.E.Nordlo.b.ne ( 's-Gravonhago) houdt daarop zijn in
leiding, die als bijlae;o V'! l.:>:l .. J de not'l.tlen is govoegd. 

De Voorzitter dankt cle hoer nordlohne. Hij zou graag een in
druk willen hebben van do omvang van de discussie, opdat een 
schatting kan worden gema.o.kt van de tijd • dj.e een ioder kan worden 
toegemeten. Hij v~ztigt er de aa.ndncht o:p, clat de gohole discussie 
op de band wordt vantz;eler.;d. Vervolgens verzoekt hij degen.:m die 
het woord willen voeren de h~~d op te oteken. 

De rij der sprekers wordt geopend door de ere-Voorzitter, 
Prot.Mr.P.J.Oud. 

. De heer Prof .Mr .P.J. Oud (Rotterdam) • met e.pplnus beg::.'oet, 
houdt een redo, die als bijlage VII bij de notulen is gevoegd. 

De Voorzitter is byzonder erkentelijk voor de zeer belang
rijke b:ijdra.g~, die Pro:t:.Oud aan de discussie over dit punt hee.t't 
gegeven. Deze Geeft ons goed se~~ndeerde welove~vogon argumenten 
om mede in onze overwegingen te betrekken. Spr. k~~ zich voor
stellén dat onder de twintig anderen. die zich hebben opgegeven 
voor de discussie, er Vülen zijn waarvan de e.r~~nten al in het 
betoog van Prof. Oud zijn besloten. Daarom vraact hij of zij 
zich in hun spreektijd willen beperkon. Vervolgens gee.t't hij het 
woord aan de heer Y.P.W.van der Werf (Breda). 

V:as de hee·r van der Wer:f aanvankelijk byzonder verheugd toen 
hij op de Beschrijvinesbrief zag, dat de herziening van het 
BeginselproGram aan de orde zou worden gesteld, toen hij de tekst 
van de Discussie-grondslag las heeft hij een moment gedacht, dat 
er een practical joke plaats vond. want hij vond deze Discussie
grondslag niet helemaal up to the standard van datgene wat 1n 1948 
neergelegd was; in plaats van met tets beters is de commissie 
met ie·ta slechters voor den dag gekomen. De taal is minder con
structief', en het stuk gec:t:t blijk van een zekere mentaliteit van 
bourgeois satisfait die toch uit de negentiende ueuw stamt. Boven
dien acht. spr. het een eoert.terugkeer naar domineesland. Waarom 
de Akte van Verlatinghe aangehaald? Prof. Oud heeft er zojuist al 
op gewezen, dat men.wel tot in de dertiende eeuw kan teruggaan on 
een basis voor onze beginselen te vinden maar, net Prot. Oud, gelooft 
spr. dat wij dat niet moeten doen. Wij moeten als liberalen toch 
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trachten aan te sluiten bij de reële werkelijkheid. Wat dat be
treft sprak ook de heer van Dijk in "Vrijheid en Democratie" van 
vorige week P.yzonder verstandige taal, speciaal ten aanzien van 
het woord hierarchie, dat in deze passage gehanteerd werd. Als U 
dit woord in van Dale opzoekt, dan krijgt U het gevoel dat het 
geen gelukkig woord is. 

· Spr. zou nog een kanttekening willen plaatsen bij de wijze 
van discussie. Het was beter geweest wanneer deze discussie aan
vankelijk intern v1as gebleven. Spr. gelooft, en met he.n velen, 
al thans :l.n Br·abant, dat het verstandig was geweest, wa.•meer deze 
Discussie-grondslag eerst !let het kader der .Partij, b.v .. op de 
Pietersberg te Oosterbeek, intern was bcspro~en om a~ wat vreemde 
kantjes, die er hier.• en daar uitsteken, er a! te vijlen, voordat 
het stuk in de openbaarheid kwam. 

Tenslotte - spr. zou uitvoeriger geweest zijn wanneer Prof. 
Oud het ·al niet zo veel beter had gezegd - als spr. e~n definitie 
van deze discussiepunten zou moeten geven, dan zou hij willen 
zeggen dat hier Gprake is van utopistisch liberalism&, clat niet 
meer van deze tijd is. 

De heer A.Uaw'ijn (Olst) wil er na de boeiende inleiding van 
de heer Nordlohne toch wel op ~'lijzen, dat hij blijft bij zijn aan
vankelijke opvatting dat het niet hele::naal juist is Geweest om t& 
spreken van een Discussie-grondslag voor zee hoofd.pun"i:;en va.n een 
nieuw Beginselprogram, maar dat het veel bete:t• v:as (!eY;eest :l.ndten 
de commissie aan de Algemene Vergadering de \f'J:'aa.g had voorgelogd~ 
of er, althans wat de eerste punten van het bestaande l3'3ginsel
program betreft, wel wijzie;ingen nodig waran 9 en zo ja, welke. 

Terecht is door de heer Hordlohne ~ezeed dat do eerste punten 
van het Bee;inselprogran de liberale ideologie onder woorden brengen .. 
Spr. gGlooft - en hij is het eens met de vorige spreker - dat wat 
in de Discussie-grondslag is neergelegd een heel slechte weergave 
is van datgene wat moes·terlijk is omschreven in de eerste zet.l 
artikelen vo..n het bestaande Beginselpro~ram, we.armee hij helerunal 
niet wil zeggen dat er Disschien hier e~ daar niet nog een ver
duidelijking in de tekst was aan te brengen. !.laar l~~.ten wij, aldus 
apr., ons er wel van bewust blijven dat wanneer wij het liberalisme, 
waar wij allen onze partij-organisatie op hebben Gebou~d en waar
door wij luer allemaal samen zijn, wanneer wij dat liberalisme 
onderschrijven, dat wij dan de dure taak hebben om niet van tijd 
tot tijd ons te laten bernvloeden door degenen, die het misschien 
mat die opvattingen niet eens zijn en die ons dan ni~t anders 
weten te bestrijden dan door te zeggent Ja, naar je bent niet 
duidelijk in wat je bedoelt. Spr. gelooft dat het onze taak is om 
dan inderdaad in een Gesprek met tegenstanders duidelijk te maken 
waar het wel om gaat. Spr. is bij een dergelijk gesprek zelr be
trokken geweest. Het was voor hem heel belangrijk toen te ~1nnen 
wijzen op de eerste dr.·ie punten, waarop onze Partij het verenigings
punt wenst te zijn, namelijk de vrijheid, de verantwoordelijkheid 
en de sociale gerechtigheid, en te kunnen zeggen dat dit naar onze 
mening de rundamenten behoren te zijn, waarop onze samenleving 
berust. Met zorg heeft spr. zich argevraagd wat de reden wel is 
waarom in de teks·t van de Discussie-grondslag ontbreken de verant
woordelijkheid en de sociale gerechtigheid. In andere politieke 
groeperingen wordt wel gesproken van rechtvaardigh~id. Maar de 
gerechtigheid, het begrip eerechtigheid, appelleert aan ons ge
weten. En het is voor spr. altijd een uiterst belangrijke zaak ge
weest, dat wij in ons Beginselprogrem die gewetensgrondslag hebben 
neergelegd. De sociale gerechtigheid ontbreekt naar zijn gevoelen 
maar al te zeer in de tekst van deze Discussie-grondslag. 

Spr. heeft voorts ernstige bedenking tegen, wat hij zou willen 
noemen, de wat oppervlakkige behandeling van deze aangelegenheid 
waar het betreft punt 5: De lieder.la.ndse regeringsvorm moet geken
merkt worden door de onschendbaarheid van het staatshoofd. Iliermede 
kan spr. zich voll{omen verenigen, maar dan ontbreekt wat nnar zijn 
oordeel principieel democratisch, principieel liberaal is en be-
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hoort te blijven, namelijk wat geformuleerd is in het bestaande 
Beginselprogram, artikel 6, sub 3: De erkenning van de volledige 
zelfstandigheid zo van ministers als van volksvertegenwoordigers 
tegenover de staatkundige partij waartoe zij behoren. 

Naar spr.'s stellige overtuiging moet deze duidelijke en voor 
geen misverstand vatbare tekst van het bestaande Beginselprogram 
gehandhaafd blijven. Het is ondenkbaar in onze gedachtengang en 
op grond van onze beginselen, det wij zelfs maar de mogelijkheid 
zouden openstellen de volledige zelfstandigheid van een volksver
tegenwoordiger aa.n te tasten. 

Spr. stelt voor het bestaande Beginselprogram, waa~in op on
getwijfeld meesterlijke wijze is neergelegd wat onze liberale be
lijdenis is en ook behoort te zijn, in overgrote hoofdzaak onge
wijzisd te laten. 

Da heer r .• Roodenburg (Delden) acht na de iet'l'T?.t vage formu
lering van de Discussie-grondslag de rede van de ere-Voorzitter 
buitengewoon verfrissend. Deze ontheft hem van een zeer groot ge-· 
deelte VMl hetgeen hij had willen zeggen. 

Spr. is van oordeel dat een beginselprogram niE-t iets is 
dat van vru1daag op morgen moet worden veranderd. Evenmin is het 
iets dat in geruime tijd eigenlijk veel kàn veranderen. Hij is het 
eens met de vorige sprekers, dat er hier en d.aar wellicht :i.ets kan 

.worden aangepast, doch onze liberale beginselen moeten worden 
vastgelegd op zodanige wijze, dat zij duidelijk zijn, dat zij waar 
zijn en waar blijven. Met een beginselprogram moet n.l. dagelijks 
gewerkt kunnen worden. In verschillende afdelingsvergade:rineen 
is spr. gebleken dut men de forr.mlering, zoals in de Discussic
grondslag neergelegd, niet begrijpt. Ifij waarschuwt er tegen, 
dat dit geen intellectueel spel moet worden, doch een formulering 
in korte, bondige zinnen van enkele ~undamentelc waarheden. Op 
grond van deze funda~entele waarheden kan dan b.v. voor een periode 
van vier jaar een werkprogramma worden opgesteld en daarnaast, 
kort voor de verkiezingen, een actueel en zakelijk verkiezings
program. 

Wanneer wij, aldus spr., de mater:i.e op deze wijze benaderen, 
dan bereiken wij dat wij ook bij de grote massa en bij minder ont
wikkelde, doch allesbehalve domme mensen weerklank vinden. Dan 
kunnen wij met een gerust geweten en met vaste grond onder de voeten 
het verkiezingspad opgaan, want daar is het toch om begonnen. 

De heer Mr.J.van Someren (Amsterda~) sluit zich namens de 
af'delj_ng Amsterdam geheel aan bij datgene, wat door Prof. Oud over 
punt 5 is gezegd, hetgeen bepaald niet betekent dat hij zich niet 
hij het overige aansluit. 

Spr. acht de opzet van de Discussie-grondslag te omslachtig. 
Hij geeft de voorkeur aan korte p1mten, die zich gr-makkelijker 
lenen voor bespreking in de afdelingen. Verder stelt hij voor het 
tijdsbestek voor beraad in de afdelingen aanz:i.enlijk w.t te breiden. 
Spr. is van oordeel dat het verstandig zal zijn, wanneer deze 
Discussie-grondslag die, naar hij heeft begrepen, van generlei 
instantie in de Partij de un~~ieme mening weergeeft, nog eens wordt 
bekeken door een iets meer uitgebreide commissie. De heer van 
Someren spreekt namens de afdeling Amsterdam de mening uit, dat 
het volstrekt noodzakelijk is dat Prof. Oud in de commissie zitting 
neemt. 

De heer Drs.A.Pais (Amsterdam) betuigt namens de afdeling 
Amsterdam zijn volstrekte adhaesie met hetgeen door de ere-Voorzitter 
is opgemerkt ten aanzien van punt 2 van de Discussie-grondslag. 
Hij is met hem van mening dat het niet opportuun is een artikel van 
deze formulering in ons Beginselprogram op te nemen. Mocht men iets 
dergelijks toch willen opnemen, dan kan hij zich niet verenigen 
met de formulering van de inhoud. Naar spr.•s oordeel is deze 
.formulering te res·trictief en onvolledig. 

Iets uitvoeriger gaat spr.-in op punt 4, dat de sociaal
economische vragen behandelt. Terecht wordt in dit punt instemming 
betuigd met de grondgedachte dat de persoonlijke vrijheid, overge-
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bracht in het economisch vlak, tot een positieve waardering van 
het particuliere initiatief moet leiden. En terecht wordt in deze 
Discussie-grondslag ook gesteld, dat de Partij enerzijde verwerpt 
de volstrekt centraal geleide maatschappij, anderzijde do volstrekt 
aan zichzelf overgelaten economie. Ook worden in de beide laatste 
alinea's van pttnt 4 enkele desiderata naar voren gebracht met 
betrekking tot het door de overheid te voeren beleid. 

Toch is spr. van oordeel dat punt 4 nog wel enkele aanvul
lingen behoeft. Hij gelooft namelijk, dat de rol van de overheid 
nog wel iets meer uit de verf zou kunnen komen. Niet dat wij naar 
staatsbedillerij of staatsalmac~t zouden moeten streven, doch wij 
moeten ons wel realiseren dat wij in een tijdsgewricht leven, dat 
gekenmerkt word'G door technische ontvJikkolingen, Jcechnische re·ITo
luties, r1aarvan wij de d't'aa3l;:racht nog niet kunnen overzien. Een 
tijdc3e'.'TL'icht, waarin 1aogeli,jkerdjze do rol van d€' overheid nood
zakelijk op eon aantal terreinen zal moeten worden uitgebreid. 
Spr. -denkt hierbij bijvoorbeeld ae..n de ontwikkelitlg van de atoom
energie e.d. Oolc wordt in punt L~ geen woord geze~~:i ove:r hulp an.n · · 
onderontwikkelde gebieden en onze verbondenheid met de volkeren, 
die het minelar breed heb1)en dun trl.j; dit zou in een o.rtikel over 
stoffelijke welvaart toch wel op zijn plaa'Gs zi~lu geweest. Het 
is wel duidelijk, dut op dit punt ook do overheid een belangrijke 
rol kan spelen, al \'Hls het maar in de vorm van e;aranties bij cle 
hulp nan onderontwikkelde geb:i.eden. 

Een tweede opmerking, dio spr. naar aanleiding van punt 4 wil 
maken, betreft hot volgonde: 'i'crecht wc1:·dt o;,ge1:,erltt dat rocht--mo.x·
digc walvaertsspreid.ing via het meehenisme van de vrije prijsvol"
ming kan plaats vinden. Spr. meent echter dat wij er goed aan zouden 
doen nog één stadium terue; te gaan. Willen wij nauelijk eau socie.al 
reohtva.a.ruig resultaat bereiken via de vri~le econonio, via de v-rije 
marktecono:nie, d!:\11 7-Ullcn wij er op moeten toezien. dat al diegonen, 
die aan hot econo:-nische spel meedoen, een eerlijke kans hebben om 
inderdaad te profiteren van dat vrije m~u-ktmechaniEme. Wij moeton 
zore;on dat diegenen, die aa."l het economische spel meedoen, d.e kans 
krijgenhun capaciteiten te ontplooien, en dat begint al in eon 
vrij \~oeg stadium, namelijk bij hot ondexwija. Spr. sluit zich 
in deze aan bij hetgeen bij herhalL~g naar vo~en is gebracht doo~ 
onze vertcr.;enwoor:iigers in het parJ.c.uent, in de Eersta Kamer bov. 
doo:r de heer ven Hiel, in de Tweed& Kamer door novrouw van Soneron, 
over de verruiming van de opleidingsTiogelijkheden en de scholings
mogelijkhoden voor jonge mensen, ook uit mindar gegoede m~.lieus. 

Tenslotte zou spr. naar aanleiding van deze soci&al-econonlsche 
paragraaf nog een lans willen breken voor het opne~en van een alinea 
over bezitsvorr~ing en maatraselan ter bevorderinB daarvan. ilij ge
looft n.l. dat een massale bezitsvorming als basio van de vrije 
markteconomie meer. dun welke s:;?ecifiel\:e actie ook zal bijdragen 
tot de beveiliging va.n onze maatscheppij tegen de invloeden, welke 
in de punten 1 en 2 zo met recht worden a.i'sewezen. Hoewel hij met 
een der vorige sprekers eens is, dat er naar gestreefd moet worden 
een beknopt beginselprogram op te stellen, meent hij toch dat onder 
de zes hoofdpunten de door hem genoemde desiderata een plaats zouden 
kunnen vinden. · 

Spr. besluit met nogmaals zijn instemming te betuigen met 
hetgeen l:)rof. Oud heeft opgemerkt ten aanzien van de mogelijke 
tegenstrijdigheid tussen rechtvaardige welvaartsspreiding en wel
vnartstoeneming. 

De heer P.G.J.~esterlaken (Amsterdam) geeft een beschouwing 
over het begrip vrijheid, daarbij volledig beseffend dat hij geen 
bijdrage heeft geleverd tot een formulering van ptmt ~ van de 
Discussie-grondslag. Spr. had alechta behoefte aan een ruime ge
daohtenvnsseling over wat men in de v.v.D. verstaat onder het 
begrip vrijheid. • 

-18-



- 18 -
De heer Mr.D.F.Went (Leeuwarden) kan zich volkomen aansluiten 

bij de briljante rede, welke ·door Prot. Oud is uitgesproken, en 
bij de aanvullingen die daarop door andere sprekers zijn gegeven. 
Spr. gelooft dat het goed zal zijn de herziening van het Beginsel
program uit te stellen en dan voor een langere termijn dan vier of 
vijf weken, aangezien het hier een byzonder belangrijke kwestie 
betreft. ~nige tijd geleden heeft hij, ter vervanging van Mevrouw 
Veder, die door ziekte verhinderd was, in Leeuwarden gesproken 
voor de Remonstrantse en Doopsgezinde Gemeente over de achtergrond 
van het christendom in de liberale overtuiging. Spr. heeft zich 
toen weer eens bezonnen op de diepere achtergrond v·o.n onze libe
rale leven:JbeachoU\'line;. Hij heeft weer eens opr;esl.:.tc;en het boek 
"Liberale Gedc.chte;'l11 van I-rof. Eir;ema.n, in 1928 geschreven. De 
vrm.'tg "waaron zijn wij liberaal en waarom kunnen t:rij verantwoord 
liberaal zijn11 heeft ons het leven al tijd zo moei lij!;: gemaakt. · 
Wij lïberalen hebben na.r:~elijk de achtergrond van onz.e eigen ge
loofsovertuicin~, welke die dan ook mag zijn. Wij kunnen ochter 
nooit tec:enover een ander a.antonen wae.rom wij liberaal zijn. De 
christolijk-hiotoricchcn, de r .... 'lti-revolutionairen hehben het 
e.ller:taal in hun proGramma var;rCliggen. \ïij liberalen hebben een 
veel grotere verantnoordelijkheid, namelijk ona z~ei.' persoonlijke 
norobesef • dat niet helenaal valt onder de Tien Geboden. Haal.• 
spr.•a oordeel is de gehele liberale achtergrond van het christen
dom en het christendom~ zoals wij dat in de l:'artij gernterpre·r.eerd 
wensen te zien, volkomen juist neergele~d in ons huidiGe Beginsel
program. Hot zou hem dan ook spijten wanneer hieraan een beper
king werd gegeven door hier een bepaald nort!lbesef van de ~'ien 
Geboden aan vast te knopen; dat ia ook niet noodzakelijks Rij 
heeft de laatste tijd vrij veel in Friesland gesproken en altijd 
weer heeft hij zich, in verband met de christelijke overt;uigJ.ng 
welke hij in zich draa~ï, te5enover zichzelf moeten verantwoorden 
over het door hom gesprokene. Het is spr.•s persoonlijke ovGr
tuiginB, dat hij altijd voldoende heeft gehad aan hetgeen in hat 
BeGinselprogram is noergele~d. Het merkwaardige is dat Thorbecke 
indertijd reeds onp;evecr dezelfde bewoordingen heeft gebruikt als 
in artikel 3 van hot Beginsolprogram zijn neer~olegd en dat deze 
goede liberale beginselen in ons programma reeds lang zijn ver
wezenlijkt. 

Spr. heeft op dit punt geen behoefte aan enige verandering 
en zou toch in ernstige overweging willen geven de herziening 
van het Beginnelprogram niet te overhaasten en daarvoor zeker 
een jaar te nomen. 

De heer R.M.Marcuse (Zaandam) spreekt zijn erkentelijkheid 
aan het Hoofdboatuur uit voor het feit, dat in het openbaar over 
het Beginselprogram kan worden beraadslaagd. In een liberale 
partij moeten besloten discussies zoveel mogelijk beperkt blijven. 
Ook spr. heeft bezwaren tegen de Discunsie-~rondslag. Hij is 
echter van oordeel dat de tijdens de discussie gevallen termen 
nls bourgeois-Gepraat, geleuter etc. bepaald geen recht doen aan 
degenen, die zich toch terdege op een nieuw Beginselprogram hebben 
bezonnen. Bpr. meent dat in de Discussie-grondslag te veel de 
nadruk wordt geleed op het feit, dat wij min of meer een confes
sionele partij zouden zijn. Hij acht dit niet opportuun. Ook de 
verankering in het Beginselprogram van de Eerste Kamer zoals deze 
nu bestaat is volgens spr. niet nodig. Verder wordt er gesproken 
over versterking van het zedelijk normbesef en over de bestrij
ding van iomorele ideologieën. Het kan zijn dat men zich door der
gelijke termen min of meer moreel bewapend gaat voelen, doch het 
is wat vaag en aan dergelijke notities in een beginselprogram zijn 
zeer veel vraagtekens verbond~n. 

· Tenslotte: door een van de vorige sprekers is gezegd, dat 
een verkiezingsprogramma kort voor de verkiezingen even in elkaar 
kan worden gedraaid. Tegen deze· opmerking tekent spr. krachtig 
protest aan. Ook over een verkiezingsprogramma zal juist onder de 
leden van een liberale partij terdege gediscussieerd moeten worden. 
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De heer Dr.J.N.van den Ende ('s-Gravenhage) is van oordeel 

dat het feit, dat de Voorzittor reeds dadelijk na het aanvaarden 
van het voorzitterscha.p der :Partij tevens het voorzitterschap van 
de Commissie tot herziening van het Beginselpreeram op zich heeft 
genomen, getuigt van een groot enthousiasme on van moed. 

De ons nu voorr:;elegd.e zes punten dragen het karakter van een 
voorlopige fornulering, hetgeen ook niet anders knn na slechts 
drie maanden denkon en discussiëren over het geestelijke, sociale, 
economiGcho en politieke funda.-nent van onze l)artij. De commissie 
gat ook blijk van grote durf door te pogen een geheel nieuwe for
mulering t'3 vinden en niet te volstaan met hier en dam- correcties 
in het bent!1andc pro:-;rau aan te brC~ngen. Spr. deelt mede, dat in 
de drie da:;en r;;;,leclcn r;chouclen ledonvc:c,::;adoring Vt'Jl do afdeling 
den Haag werd o::_Jr_;oraerkt dat het Beginselprogram in <lok was gegaan 1 
maar teve11s werd cevrnagd of het nu wel nodig was dat, in plaats 
v~n en1cele r_i0\7Gnste noderniaerinr;en, van een goede controle en 
van eon frisse iclour, gel=ozcn 11e:r.•d voor een slopen ·tot in onder
delen om daa~edo eon nieuw geheel te bouwen. Dat \·mrd veel ris- · 
kanter geacht en ne:n moet ai'-:;achten of het rcoul to.at niet raén
melt. Bovendien k•l3t hot ont;<~nglijk V(~0l werk. De afdeling den 
Haag heeft "bevmnc1.e:.t"ing voor de moed vun de commis::.:ie en wenst 
haar goed succes bij hr;.a:r mooi en vor<llltwoordclijk work. De nt
deling wacht hot reaultn~t met &Tote belangstelling ar. 

Spr. sluit zich nc:Jens de ai'delinet; den lba~ volledig ne.n bij 
de oritiek van l'ro.f. Oud en onderen en verwacht ook,. dat En~ ru.ioe 
tijd zal worden gegeven voor het vcrder cloor'i7e:r.ken Vrul deze pro
blemen. 

Mejuffrouw Mr.J.L.M.Toxopeus l?ott (Delfzijl) deelt mede, dat 
b.aar donkbeelden volkomen zijn wce:r.~e1:!even d~or de ere-Voorzitter 
op een wljze, die doo:~. .. niemand kan worden geevenuard4 Zij heei't 
de heer Nordlohne altijd oen byzonder lmappo mnn r;cvonden, ver
standelijk (hilariteit). Daarom spijt hot haar zo. da.t zij het 
dikwijls niet met he'Zl eens is. De heer Norrllohna hoeft enkele 
motieven voor de wij?.iging ven het Beginselprogram s.ongevoerd, 
o.a. dat het al dateerde van 1948. De Gron::iwGt ve.n Thorbecüce da
teert van 1848 en de werkelijke grondslagen daarven 3ijn nog 
nimmer aangetast. ~laar spr.•s oordeel verraadt het nu bestaande 
Beginselprogram - de heer Uordlohne was zo p;oed het een niet 
slecht beginselprogram te noe~en - de meestarhand en wanneer men 
daaraan wil gaan tornen - uitgezonderd dan ten aanzien van de 
paragraat over Indonesië en Suriname enz. - dan heeft men toch 
werkelijk oen d.egelijker voorbereiding nodig. IJaar één ding ia 
waar, alduo spr., deze Discussie-grondslag is een zeer goed libe
raal concept, want van de liberalen is eens gezegd, met name in 
de tijd dat zij streden voor het algemeen kieorecht, dat het zo 
echt libei'aal was om de te~ensta.nders altijd de wapenen in de 
hand ts geven om ons te bestrijden. En als er nu één concept is, 
dat tegenstandera van alle richtingen de wapenen in de hand 
geert om ons aan te vallen, dan is het deze Discussie-grondslag. 

De heer l<ir.J.3chuttevaer (Utrecht) gelooft dat een Hoofd
bestuur, dat de moed heeft om een beginselprogramma te laten be
zien door een commissie, een woord van hulde verdient omdat het 
nodig is dat een beginselprogramma a! en toe bekeken wordt. Dat 
deze conmissie nog geen perfect werk heeft afgeleverd is be
grijpelijk. 

Het punt van de geestelijke grondslagen van onze Partij is 
ook na.ar zijn mening in het bestaande beginselprogramma op een 
deskundiger en voorzichtiger eanier aangestipt dan in de discussie
punten. Wij weten dat de orthodoxe protestanten de Bijbel noemen 
het gedicteerde woord van God. Wij weten dat de vrijzinnig pro
testanten zegeens De Bijbel ~s een woord van feilbare mensen over 
de onfeilbare God. En wij weten dat de agnostici zeggena De 
Bijbol is een verzameling joodse en christelijke geschriften. 
»aar wij hebben hier een nieuwe openbaringsbron en dan gaat men 
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heel voorzichtig spreken niet over de Bijbel, ook niet over de 
bijbelse waarheden, maar men.maakt hier een zekere differentiatie, 
enerzijds de Tien Geboden, anderzijds het Nieuwe Testament. Won
neer dan toch gee~rtelijke geschriften naar voren worden gebracht, 
begri,ipt spr. niet waarom de rest van het Oude Testament zo 
stiefmoederlijk opzij is gezet. Dat lijkt eenvouà.ig nergens naar. 
Wanneer het Nieuwe 'l'esta.'!lcnt integraal als bron wordt genoemd, 
mag spr. wel in her~nnering brengen dut onze grote Luther - ho~wel 
hij nog geen liber<.w~ wo.s, daar hee!t hij ·te vroeg voor geleefd -
gezegd heefts De b~ief aan Jacobus is een strooien brie!. Daarmee 
wilde hij zebG<ïn: Hij heeft m::per genoeg i50loofsinhoud. Spr. zou 
dus me·t; deze e;e,Jstclijke crondGlasrernolding; zeer voorzichtig 
zijn. ~o.nneer n-:()n de boginselvorklarinh van het V:'.';l.jziiUlig pro
testnnti&"le lo·::s·~ • dnn ziet ::r.on dat daar eon ty::'OtQ huivering be
staat om d~ze brom1an zo c~·::plicict aan to d'.lidon s.ls zijns inziens 
in onvolkomon vcru is s·.o:bc.urd in dit ontt:erp. D~nro::!l. zou spr. t met 
waardering voor do on.gt:rll>-ïij.f'cld goedbedoelde !JOt;i:op;tnJ 9 op dit 
punt een ~eer diepe herzicnint_! en zcl.f!:ritiek willoz1 aanbevelen, 
"i:ant ind.erd.o.ad - hij is het mot do vorige Silreelcsto:>.' eens - mot 
een dergelijk procran zouden w:lj, juist bij hen die 7..c.ggens jullie 
h6bben geen werkelijk gaeotclijko Grondslagen, geen eer inleggen. 
Wij !:loeten deze grondslagen op een heel andere manier .f'orml.lerc:n. 

De heor Dra.G.J.Oudemans (Eindhoven) zegt dat het bestuur 
van de a.fc:cling Eind.llovcn zich natuu.t•lijk ui tYoerig over de 
DiscusDio-r;.rondsln~ L.ae.f'.; be:~:-o.den. h:r:;t; liafst hed hcrè bost;uur c\it 
gedaan teza::Jen met zi,jn ledenverguderin(;. bchter holo.aa, ö.e Be
achrijvinr;sbrie.t' met de Discu.ssie-rrrondolag io zo loat ontvangen, 
dat de ledenvergadering, nooèl.zakeli;,ik voor oen d:i.scuasio ~tl.n deze, 
niet meer bijoen kon worden gei·oepen. Spr. noe:r:1t aan dat een ZCE-)r 
vroego bekend':ta.1dn~ vo.n de stuJ.::kcn voor een Algame1;1e Vcrgadering 
in do toel:o:nst ook door menig afdelingsbeotuur zeer gewaardeerd 
zal worden. 

Over de specifieke punten van de Discussie-grondslag behoeft 
epr. niets meer toe te voecen aan do woorden van de ere-Voorzitter. 
Het bestuur van de afdeling Eindhoven h~d zijn kritiek hoofdzake
lijk r,cricht te~cn punt 5, ten vierde, over da samenstelling en 
de wijze ven verkiezing vnn de Kr.:mcre, !<!aar d1.t ie door de heer 
Oud al voldoende tot· uitdrukking gebracht. 

Er ia nog één dinG dat spr. zou willen voorstellen in verband 
met do procedure. In de~e discussie hebben zich tot dusver voor
namelijk de critici als spreker na.T'Irc;e:m.old. Is hot ni.ot mogelijk 
nu te vrason of er leden zijn, die misschien nog een woord willen 
spreken ten gun~te van deze Di~cussie-grondslag, die toch seDieus 
door een comEissie is opgesteld. 

De Voorzittor gelooft toch goed te doen om do sprekers, die . 
zich aangeueld hebben, eerst te vragen hun bijdrage te willen 
leveren. 

Mevrouw Mr.L.C.Kist-Verste~en (Rotterdam) zou, wanneer het 
Hoofdbestuur vaathoudt aan het voornemen om een nieuw beeinsel
progrnmma op te stellen - en zij kan zich voorstellen dat na de 
woorden van de heer Oud en de bijval die deze gevonden hebben in 
de vergadering, dit besluit nog eens overwogen zou worden en er 
misschien alleen op een technische herziening zou worden aange
stuurd -, in elk geval willen vragen of de afdelingen byzonder 
veel tijd kunnen krijgen om dat nieuwe beginselprogram te bestu
deren. 

Zij heeft zich afgevraagd waarom men, wanneer men een nieuw 
beginselprogram wil samenstellen, als discussie-grondslag aanbiedt 
een stuk dut op enige punten na een in minder goed Nederlands 
gestelde versie van het oude ~s. Pas in punt 5 laat de commissie 
een eigen geluid horen. Daar spreekt do commissie over iets, dat 
in het huidige pro~'am niet voorkomt. Zij begeeft zich op het 
terrein van de rechtsfiloso.f'ie.·en dan verwacht me~ dat zij iets 
belangrijks te zeggen heeft. Maar neen, de commissie brengt de 
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vraag van de oorsprong van het gezag alleen te berde om haar in 
het midden te laten, daarbij en passant de leer van de volk§
souvereiniteit veT?!erpend, en dit doet zij omdat zij,een hierarchie 
wenst. Uiet een hierarcbie die er nog niet zou zijn, maar een die 
al bestaat. Dat vindt spr. een angstige gedachte; een hiërarchie 
is een begrip dat een pyramidegewijze gezagsopbouw veronderstelt, 
en wij hebben dat helemaal niet in Nederland. 

Het huidige progrnmma·noemt als een van de beginselen van de 
door de v.v.n. gewenste regeringsvorm de openbare behandeling 
van de publieke zc.ak. '.':as dat niet duidelijk genoeg? Waarom be
perkt de coL.nis::;ia de openbaarheid tot de wetgeving? Had zij bij
voorbeeld liever niet gehad dat reclame-televisie in het openbaar 
besproken .-;erd? 

Wat do sam~:;nstolling van de volksvertegenwoorö.i~5..ng betreft. 
is de- af'dolinc; i:ot;tordo.:rn Vn!l 1:1eninr;, dat het niet o;rportuun is 
om eisen dicnaangr.:.aTJ.de in oen boginselprogramma neer t;e leggen 
in een periode, waaz•in do di sousnies over do zin vnu è.e Eerste 
Kn.mer in haar huidige samens-telling, over de eisen d.:!.;:J men aan 
Kamerleden moet stellen, en over de manier Ymarop O.e gokozenen 
dich'Ger bij hun kiezers gebracht kunnen worden, juisi.; op gan.g 
komen. 

Tenslotte zou spr. aan een discussie-grondslag in de vorm 
van stellinc;en de voorkeur geven, ondat dan veel moeili,1ke bij
zinnen ver-...neden kunnen worden, hetgeen do duidolijkheid tan. GOede 
komt. 

De heer Mr.A.Katan (De Dilt) voelt zich alo een deelnemer 
aan een simultaan-schaakwedstrijd, waarbij alle spelers de borden 
ten opzichte ven Prof. Oud bespelen. ~pr. wil alleen mededelen 
dat in de afdeling De Bilt/Bilthoven de wens :la uitGe3proken om 
de discussie to voeren aan de hand van vere;eli;jkingspunten. Da.t 
zou deze discussie aanzienlijk verlevendigen en constructief 
maken. Bovendien zou de afdeling De Bilt/Bilthoven een toelichting 
op prijs stellen. Dat is daarom van des te meer belang, omdat 
vooral punt ' voor no~al wat verschillende interpretaties vatbaar 
is. 

Spr. wil daarop aansluiten met een punt 9 dat meer van per
soonlijke aard is en waarbij hij dus met nndruk niet spreekt 
namens de afdeling De Bilt/Bilthoven. Hij wil met klem zeggen dat 
het buitenkerkelijk volksdeel behoefte heeft aan eon duidelijk 
progra.mma en een duidelijke indicatie vo.n de geestelijke e.chter
grond waarop onze Partij stoelt. Funt 2 met name zou al aanzien
lijk kunnen worden bekort wanneer bijvoorbeeld in d~ op vijf na 
laatste regel achter het woordje "zonlo" gesteld zou worden "ver
ankerd in het modern humanisme en het christendom". Dt'...'l wil spr. 
wel de verdraagzaamheid opbrengen om het woord 11 christendom" op 
de eerste plaats te aanvaarden. De beide voeten, waarop z.i. de 
huidige Nederlandse mantoehappij staat, worden dan echter duide
lijk geindiceerd, en daar gaat het om. 

Tenslotte wil spr. zeer baseheiden iets afwijken van hetgeen 
Prot. Oud heeft gezegd: Spr. gelooft dat wij ietwat meer haast 
hebben met het nieuwe program dan wij ons misschien wel realiseren. 

De heer Drs.P.Delvaux (Utrecht) wil allereerst nog eens 
zeggen dat hij het zeer toe te juichen vindt dat de vernieuwing 
van het beginsel~rogram is aangepakt. Hij gelooft dat dat toch 
wel nodig was. Ben losse stylistische op~erking. Zowel in het 
oude program als in de nieuwe discussie-grondslag is voortdurend 
sprake van "de :Partij", "de Partij vindt", "de Partij oordeelt 11

, 

enz. Spr. behoeft niet te zeggen welke associaties zich daarbi~ 
opdringen. Is het niet mogelijk om gewoon te spreken over "wij' 
en het prosram te besluiten met de woorden "vastgesteld door de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie"? 

Dan gcloo!t spr. dat een heel korte historische inleiding, 
zoals neergelegd in de derde alinea van punt 1, nodig en nuttig 
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kan zijn, maar de eerste alinea van punt 1 acht. spr. aanvecht
baar. Het is vanuit een sterk wereldbeschouwelijke overtuiging 
bezien zeer kwestieus of de grondslag van de samenleving in het 
verschil van de overtuigingen berust1 daarover is verschil van 
mening mogelijk. 

Wat de laatste alinea van punt 1 betreft was de meerderheid 
van de afdeling Utrecht van mening dat vrijheid, verdraagzaamheid 
en verbondenheid wel nodig zijn voor h~t samengaan in een libe
rale partij, maar niet voldoende. Daartoe moet er overeenstemming 
zijn over meer punten. Vrijheid, verdraagzaamheid en verbonden
heid zijn nodig, niet alleen voor het samengaan in een liberale 
partij, maar in de eerste plaats als grondslag voor do maat
schappij. Dat zou misschien iets meer naar voren ger;choven kunnen 
worden. 

Een wel zeer ernstig bezwaar te3en punt 3 acht cpr. dat 
daarin misschien wel verdlenstelijk, in wijsgerig rJ.nt;ropoloe;ische 
zin, over de vrijheid wordt gesproken, maar ~at eigo~lijk niet 
uit de verf ko~t wnt die vrijheid nu als politiek bcsinsel in
houdt. Slechts de wederzijdse verhouding van vrijheid en gerechtig
heid is wel even tot uitdrukking gebracht, maar spr. ucht dat toen 
onvoldoende. 

De paragraaf over de stoffelijke wel vaart, punt 4·, eindigt 
met enkele dêtailpunten, die naar de mening van de afdeling Utrecht 
beter elders een plaats kunnen krijgen, en in dit gedeelte van 
het program niet passen. De redactie van de laatste aline~ van 
punt '+ werd byzonder onduidelijk geacht en e:t.· r;ingün oteillliien. op 
die zeiden: "Als men dat leest, zou men. er utt op kunnen mal-::en dat 
wij eigenlijk voor wederinvoering van de kinderarbeid zijn ... Leest 
U het daarop nog eens na, aldus apr. 

De heer Ir.W.Veldhuis (Driehuis-Vclsen) geeft uiting aan de 
grote waardering van de afdeling Veleen/Santpoort vool." het feit, 
dat de herziening van het beginselprograMma thans aen de orde ia 
gesteld. Eenvoudigweg uit eigen plezier heeft de a!deling Valsen.
Se~tpoort een jaar geleden su~gesties over het beginselprogramma 
gedaan en het is dus begrijpelijk dat de afdeling het toejv.icht, 
dat het Hoofdbestuur het initiatief' n.u voor de Gehele Partij neelt'.t. 
Twee punten wil spr. aan de orde stellen. · 

Ten eerstes dat men het beginselprogram moet zien met do 
ogen van de buitenstaander. Dat houdt in de eis, dat hetop een 
eenvoudige manier, puntsgewijs, in pakkende woorden geformuleerd 
dient te zijn. Eerst dan zal het de benadering van andersdenkendan 
stimuleren. 

Ten tweede: dat het aan de orde stellen van de herziening 
van het beGinselprogram op zichzelf een verdiepin3 en een enthou
siaanering van de leden voor hun eigen Partij inhoudt. Daarom 
vraagt spr., ondanks het feit dat spoed wellicht geboden is, toch 
ruim aandacht en veel tijd voor deze herziening. 

Tenslottas wanneer wij ons volkspartij willen noemen, moeten 
wij er essentieel om denken dat het wekken van belengstelling 
voor politieke .zaken een belangrijk deel in zichzelf is voor onze 
Partij. Dat is een eenvoudige wijze, waarop wij kunnen aantonen 
de verantwoordelijkheid van het individu in deze maatschappij 
belangrijk te vinden. Een these in die zin in het beginselprogramma 
zou ons zeer wel passen. 

Wat Dr.K.van Dijk (Roden) te zeggen had is àt door Prot. Oud 
al gezegd ot in de 800 woorden, die de redactie van "Vrijheid en 
Democ1•atie" hem vorige week heeft toegestaan, reeds neergeschreven. 
Spr. zou alleen nog iets willen zeggen naar aanleiding van de 
discussie. Er is nnmelijk zo ontzaglijk veel gesproken over de 
ideologie van onze Partij, de ideologische grondslagen van onze 
Partij, enz. enz. En die ideologie nu is een rationeel verstande
lijk opgebouwd geheel, dat in al zijn onderdelen naar één centraal 
doel toewijst. liet is een logis~h gegeven van wat wij als liberalen 
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toch in wezen zien als een a-logische maatschappij. Spr. hecht 
er dus aan om hier te verklaren dat hij liberaal is, omdat hij 
zich niet de slaaf voelt van welke ideologie dan ook. lüj stelt 
een discussie over onze geestelijke grondelagen op prijs, maar 
hij zou niet graag willen dat wij asn liberale ideologie gingen 
werken. 

De Voorzitter constateert dat de lijst van sprekers, die 
zich opge~even hebben, thans ia uitgeput. llij gelooft dat het 
goed is nu enkele leden van de commissie de gelegenheid te geven 
nog iets in het midden te brongen. 

·De heer Mr.H.vnn lUel ( • s-Gravenhage) wil eerst een enkel 
woord zeggcm over de beteleenis van de Diucusaie-grontlslag en de 
betekenis van de besprekingen van hedenochtend. 

Wat is het J.::ernvcrschil tussen <loze discussie-punten en het 
vorige beginselprogram? Dat is eigenlijk tot enkele Hoorden 
teru.r; to l1rengen - en nu denkt spr. even aan de voo~:-tre.i'.i'elijke 
op:merl'::incçen van Dr.ven Dijk - : het oude beginselpro;:;ram gaat 
uit vo.n werkelijkheidsoonr.rtatarinp;en, het nieur1e ·oeg;inselprogram 
is een worsteling, een poe;ing om inderdaad achtergronden van 
achtergronden te vinden. Het ia duidelijk dat, wanneer men er 
naar streeft om achtergronden van achte:\';;ronden tE."! ontdekken, 
mon dan ei~onlijk altijd in een liberala kring, waar men de werke
lijkheidsbenaderinr; zo tot cewoonte ~-ll zijn 13ven neemt, tot niet 
alti,id even vruchtbore discussies an.nle;idinr:; geeft, vmarbij do 
standpunten eel'dor verder uit elkaar lopen do.n dat ze elko.tU.' be
naderen. Gpr. gelooft dat hij niets te voel zegt, wanneer hij 
conet;ateert: dat juist de besprekingen van vannoi·sen aangetoond 
hebben dat een [leg':l.nselprogro.m, dat yun werkeli,jl:hoidsconsta.
teringen ui·lïgaat, toch eigenlijk het Gnige ia dat voor ons br-..U.k
baar ia. 

Vel.'Volgens wil apr. zeggen dat hij het met het betoog van de 
heer Oud op een onkel punt na volledig eens is. Spr. had voor 
zich persoonlijk eigenlijk dezelfde !repressies, maar hij meent 
dat de nieuwe ontvli.J::l~eling in de Partij met zich tlaebrengt dat 
juist die standpunten, waar men het zel.f niet in alle opzlchten 
mee eens ia, de ka..Tls krijgen om uitgewerkt t9 worden en in n1:1dore 
beschou\nng te worden genomen. Spr. dacht ook dat de pogingen 
van deze commissie, de pogingen vooral van Dr.Nordlohne, toch in 
iets waarderender vorm gccritiseerd hadden kunnen worden dan dat 
hedenmorgen wel gebeurd is. Hot ia een. enorm werk ge~seest dat 
de heer norcllo:P...no verzet heeft 9 en onze Partij zal .:.lleen groeien, 
wanneer er mensen zijn die de moed hebben zich bewust aan het 
risico van aanval.len bloot t~e stellen. E:t' is n.l. niets gemakka
lijker dan zich in het conventi.onele vla.k te houden cu algemeen 
applaus te oogsten. De heer Nordlohno heeft in elk geval een daad 
van liberale moed gesteld. 

Tllans komt apr. aan een .tei telijk punt. Hij beert de heer 
Oud een OGenblik geinterrumpeerd toen deze het over Thomas van 
A·quino had. Dat mocht hij oo1\: doen - hij zou het niet gedaan 
hebben als hij niet dacht dat het waar was wat hij zei. De zaak 
ligt onceveer zoa Thomas van Aquino schreef in + 1250 zijn hoo!d
w~ken onder de indruk van de strijd tussen het-pausdom en ·de 
Uohensto.ufen. Niema..."'ld, zelfs niet de ~ootste en heiligste 
theoloog, is onafhankelijk van zijn eigen tijd, en wat Thomas van 
Aquino stelde was dat de keizer, 'vanneer hij niet volgens christe
lijke normen handelde, in zijn absoluutheid in zijn gezag aange
tast kon worden. Dat is de eerste verwerping van de volstrekte 
wereldlijke aouvereiniteit. Haar Ma.ssilius van Padua bracht 
- honderd jaar later - het belang en de wil van de onderdaan 
- totaal iets anders dan de schending van het goddelijk recht 
als argument, wa~m een volk onder omstandigheden van heerser 
mocht veranderen, in het spel. Dat speelde zich af in de periode 
van het eind-Luxemburgse opkomende liabsburger gezag. De situatie 
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was anders, de strijd g~ng nièt meer togen '6n man, de 

Duitse keizer, maar men kreeg met tal van vorsten te maken, die 
meri volgens I.lassilius van Fadua overboord kon zetten, wanneer 
zij niet handelden volbene de eis van wat het belang van het 
volk meebracht. D~ár liB~ de basis van het moderne liberalisme, 
zou men kunnen zeggen. 

Tenslotte wil spr. nog even ingaan op het enige punt, waarop 
hij het wat betreft het concept mat Pret. Oud niet helemaal eens 
was. De twee eerste punten van de Discussie-grondslag zijn door 
spr. opgesteld; dDar drnast hij de volle verantwoordelijk.~eid 
voor. Hij dacht dat in een nieuw of gewijzigd beginselprogram 
eon parag:raai' over de staat toch wel wenselijk was. In een ayote
matisch·3 gadn.chtenontwikkelinG volgt de :partij op de staat en 
spr. lllesnde d11a dat het t;o~d \7as O!!! voorop te st~~llen wat het 
byzondore h:enrnerk is van de Hederh.ndse gemeenr.chflp. Spr. dacht 
er daarbij ook aan dat b.et r;oed zou zijn te doo:'l t;.i tkomen dat 
het moderno liberalisme in Noder.lo.nd een doo:t•trckking ia van de 
lijn, dio het Irederlandae volk tijdens de I\cpublick van andere 
volken ondoracheidde. Dat v1as namelij1>: niet dat :rn0n hier volkomen 
vrij was, maar do:l:i aen hier zijn vrijheid van g~cls:lienst practisch 
beter beleven kon dan in alle nndor·e landen. Da!lrln vind.en wij 
1n zekere zin de historische basio voor onze aanhang in de maat
schappij en èiaurom was het, dacht apr. 9 vercts:ndig om oen alinea, 
ot twee, natuurlijl-:: niet IJeer, al"..n deze achterr::;ronden te wijden. 

Spr. stelt or tenolot·to prl~ s op even te ondorstre:pen dat 
het bea·t;aansrecht van de Eernte Ka'ner en haar functie in het 
parlementaire bestel net veel 1-.rachti'-\er a:r"t,'1.menten gast~.:und, 
onderheid kan worden, dan in de Discussie-grondalaG dia op het 
ogenblik ter ta.fel ligt, en spr. is dt:~ heer Oud byzondor denk
baar dat deze hem nog een paar goede E~rgumenten aan de hand heei't 
gedaan. 

De heer R.J.L.Vonhotf (Amsterdam) acht hot ~orde leden 
ven de Commissie tot herziening van het beginselprogram r:ülee!! 
zaak hier het woord te voeren als zij menen <lat or sprake kan 
zijn van ~isverstenden. Nu meont spr. dat een misverstand ge
rezen is ten aanzien van het begrip volkosouvereinit~it. In zijn 
magistrale betoog, een betoog overige~s dat naar spr.•s mening 
het meest krachtige pleidooi is geweest voor het kiezen van deze 
procedure als maar mogelijk was, heeft Prot. Oud gesteld dat de 
volkssouvc~einitoit niet zonder meer te verworpsn is. Aan het 
woord volkssouvereiniteit l~~nen natuurlijk heel verschillende 
betekenissen worden toegekend; spr. gelooft dat de commissie 
daarvan slachtoffer is eeworden. Dat zou in ieder geval een 
krachtig argu~ent zijn het woord volkssouvereiniteit niet te 
gebruiken in de definitieve tekst. Maar hot lijkt spr. juist te 
stellen, dat de commissie het woord volkssouvereiniteit heeft 
gebruikt in de betekenis die de heer Stikker in een grote rede 
in l9LJ.? voor de Partij van de Vrijheid daaraan gaf. De heer 
Stikker stelde toen: met het aanvaarden van de volkssouvereini
teit, de ~assademocratie, de overheersing van do helft plus 
één, wordt bewust o! onbewust de vrijheid, zowel de geestelijke 
als de economische vri.jheid, aangetast. Het is die betekenis 
van hat begrip volkssouveràniteit, het domme rageren van de 
helft plus één, het rousseauistische denken, afgewezen door 
Hogendorp, door Thorbecke en ook door Ltarchant o.a., het is dat 
begrip volkssouvereini·tei t, dat de Com:nisoie tot horziening van 
het 13cginselprogram voor ogen heeft gestaan toen "Zij deze af
wijzing ornam. Het is volmaal-;:t duidelijk uit de discussie van 
vanochtend, dat wij de omschrijving van dit begrip volkssouve
reiniteit zullen moeten aanP.assen, zodat zij voor geen enkele 
dubbele uitleg moer vatbaar is. 

Spr. besluit .zijn betoo3 met te stellen dat, zo de Akte 
van Verlatinghe al niet thuis hoort in een beginsolprogram, er 
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toch zeker sprekende argumenten zijn om haar in een toelichting 
wel een plaats te gunnen. De Discussie-grondslag is een vermenging 
van teksten van artikelen en toelichting. Spr. meent dat het 
enige redelijke bezwaar, dnt tegen het opnemen van de Akte van 
VerlatinGho, juist omdat wij de oorsprong van de staat in het 
midden lu-~cn 9 ingebracht zou kunnen worden, zou zijn de eerste 
zin van het; cltaat: 11 cc:a I'rince van den Lande van Gode gostelt11

• 

Daar zou mon z.i. inderdaad terecht bezwaar togen kunnen hebben, 
omdat daarin een uitspraak wordt gedaan over de oorsprong van 
het gezag in de staat, en dut is een reden om nat dit citaat 
byzond.er voo:rzichtit; te zijn. Dat de Akte v-an 7e::·latin.;~e als 
zodanig r;0stocld zou .:;:ljn op do volks!Couvereini":;;eitsgedachto 
is een gsdacll:\io die EJpr. niet onderschrijft;, en r?.:'3.ar hij meent 
J?1•of. Oud z;cüf oo:: niet;, WE.t.J.:r deze zclds da .. il de M:;:te van 'ler
latinghe ui tgiug v:.m de herdor en het o:ümoncJ i r;o ,;-c.lk, hetgaan 
beslist niet heli leerstuk van do Yolkosouvoreinit;-eit was. 

Aan de heer Dr.E.rrordlohne (' s-Gravenhagc) is bij de ver
deling van de taken om op de critielt te rcar,eren de taak toebe
deeld om te reageren nnar aanleiding van opmcr::dncen over punt 2 
en punt 6. 

Ten aanzien vnn punt 2 heeft apr. geconstateerd dat de 
meeste bezwe.rcn, d1.e hier n:;..ar voren zijn geb::-acht, betrekking 
hebben op de ~ion Geboden. Duar heeft spr. van op~ekaken, want 
wat is do bcdoelinr;'i' ';iaarom l::or::.en hier de ':fi·<m Ccboá.en tuvoo:z.-
scbijn? Hict omdn:l; wij de indruk w:D.J.en wcklwn van een conf.es
aionele pn:rtij. Geenszins, nutuurlijk nio·t-;. Als spr. ooi'tï behoefte 
zou hebben geho.d Etan een eonfesa:l.onele partij, was hij bepaald 
niet een van de opr:f.chters van de afdeling Hotterdam vnn do 
I'artij van cle Vrijheid c;eweest. ~~een, nr-:~.tuurlijk niet;, geen con
fossionelo parti,j. 1!aar he·t gaat wol o:m de vraag: \"Jaar ligr;en do 
grenzen van de liberale vrijheid? Daax· moet men eens proberen 

·antwoord op te geven, voor zichzelf' bijvoor·t>eeld, in discmoa:tos 
met exponenten van andere politieke partijen. D~m zal men wel 
merken, dat dit een van de moeilijksta leeratukken van het libe
ralisme is. Ha alles wat spr. van boo;;~;ele(Jrde en andere geachte 
zijde gehoord heeft, heeft f!..ij nog al tijd ni<-J"ii äuidelijk horen 
uiteenzetten waa_"<' nu de grenzen li!"_!;sen van de liberale vrijheid. 
nu kan men zesgen.s ~ die Tien Geboden dan'/ Die Tien Geboden 
hebben verschillende betekenissen. een religieuze betekenis o.a., 
die hoeven wij hier natuurlijk niet te onderschrijven, daRr gaat 
het bij een poli tieko pa..""'tij n.i.ot om. Het g:1at bij een partij 
alleen om de politieke betekenis en nu hec.tt Prot. Oud ge~egd: 
In het byzonder de geboden van de eerste tafel wo:r·tlon helemaal 
niet door iedereen aan~ehangen, en misschien hebb0n zij dan ook 
geen politieke betekenis. Dat durft spr. cerli,j1t sczegd toch te 
betwisten. Als er in het eerste gebod ste.at: Gij zult geen andere 
goden voor mijn aangezicht hebben, is dat een waarborg tegen 
vergoddelijking van de heerser of van de vorst, eon waarborg 
tegen dictatuur, en dus ven betekenis voor de politiek. (Humoer). 
Dat is geen theologie, het is een sociaal aspect van de Tien 
Geboden. Vervdjt ~en spr. dat hij op deze manier de Tien Geboden 
verkeerd uitlegt, dan ia dat een endere kwestie. 

Als er verder etaat1 Gij zult U geen gesneden beeld maken 
enz., Gij zult U daar niet voor buigen en het niet dienen, dan 
is dat in sociaal opzicht een waarschuwing ter;en verabsolutering 
van idealen en van idolen. Dan is dat een waarschuwing tegen 
fanatisme, en dat hebben wij in de politiek vaak genoeg beleefd. 

Als er staat: Gij zult de naam van de Here Uw God niet 
ijdel gebruiken, dan heeft dat sociaal toch ook deze betekenis 
dat het een waarschuwing ia ~egen zondig zweren, tegen zweren 
zonder volkomen van de waarheid van de bewering overtuigd te 
zijn, togen misbruik van het woord, tegen miabruik van God's 
naam. Ook dat is naar spr.•s mening wel terzake in een politieke 



:.. 2'Î-
partij , vooral als men weet dat raen soms van poli tic i zegt dat 
zij woorden gebruiken om gedachten te verheimelijken. In ieder 
geval, aldus spr., als U de Tien Geboden niet wcnot als sociale 
rem, als sociale be3renzing van de liberale vrijheid, dan kan 
ik niet rolders doen dan U uitnodigen er over na te denken wat 
dan wel de grenzen van de liberale vrijheid zijn. Spr. is daar 
byzonè.or nieu·:mgierig no.ar. 

Ten ennzien v2~ punt 6 constateert spr. algemene instemming. 
Het hcer·t hem by.zon,-1.or veel genoer:;en godaan dat ten:-:1inste li6n 
gedeelte van het werk blijkbaar toch wel algemeen sowaardeerd 
werd. 

De hoer Jhr.llr.W.H.D.-~uarles van Uf.ford (Ree:uv.d .. jk) vertelt 
dat I'rof. La."lc;c:neij-Dr VOOI' tlo V.'i~d.i Becbanstichtin,3 destijds 
in een byzondL~r le.:'.lrZ&Jne discussie met l)rof. Rooij een uitspraak 
heo~t gedaan, dio toch ook liberalen anno 1964 hlat al hun waar
dering voor do reële werkeli,;:~heid veJl het ö.ar:;üli,ji::-:: leven te 
denkan kan govon. ~erof'. Langeraeijer otelda dat ten ranzien van 
geec;l:;eli.jkl) overtui?;in[;en 'bij de socialisten meer l"'Oi.d tieve 
weder3ijdse eerbiedicçing te benpeuren viel, en dut do liberalen 
meer tot 'ceruzt1oudin~ r;oneigd zouden zijn. Hier is een bol<L"lgrijk 
punt aanGesneden. liet lijl~t bijna ondankbaar dat; eon partij, él.:io 
duidel:i.,jk er~-::ent de zeer nauwe aaitenhang tu.<Jsen r;eloofso·'lorttliging 
en politio~::e keuze, 8.l.s :partij zou st~llen dat r.ij up het geeste
lijk erf. min of meer geen ta.3.k zou hebben. Het lijkt; sp:;:-. - en 
hij nadert ~eor nauw he·i; standpunt van lrof.. Oucl - zeer waarschijn
lijk dat in ons oude bet;inselprogram, en met nm1e in de artikelen 
1 en 3t uij er beter in geslaagd zijn om die geestelijke grond
slagen en gecstelijlce schllkeringen te benaderen dan in de 
Discussie-gronJalng het geval is. •. 

Spr. had het zojuist over de reele werkelijkhGid 9 waar \vij 
liberalen zoveel beerip en respect voo~ hebben. Deze reële werke
lijl'"Jlcid nn.g er nimmer toe leiden dat het libernli3mo hot "imago" 
van indifferentisme zou krijsen. Dat zou een imago zijn, <lat be
paald de liberale pal~tij niet past, al heeft zij duur, bij een 
wat verder speuren in de historie, misschien wal eens aanleiding 
toe c;egeven. Alleszinspaat het daarentcsen de V.V.D. om ook in 
het nieuwe beginselprogr~~ een dui&elijke positieve stelling alo 
grondslag te nemen. Do hee;r- Marcuse heeft gezegdt Dit lijkt een 
confessionele partij te wordon. Spr. zou de heer Marcuso willen 
vcrwijzen nc.a.r de zeer duidelijke uitspraken, die Tüorbeoke op 
dit gebied heeft gedaan. 

In de Discussie-grondslag kan spr. de confessionele partij, 
die wij niot willen en ook niet kunnen zijn, bepaald niet ont
dekken. 3pr. zou bijna zegGen: De samenstelling van èe commissie 
v.ou hier ook al een geruststelling kunnen zijn. De reële werke
lijkheid zullen wij steeds in het oog moeten houden, maar be~ 
zinning op en zoeken naar de grondslagen. waarop wij als liberale 
partij anno 1954 duidelijk staan, is noodzakelijk. 

De Voorzitter constateert, dat de vergadering hiermede aan 
het eind van da Gedachtenwisseling is gekomen. Het Hoofdbestuur 
en de commissie zijn byzonder dankbaar voor de wijze waarop de 
discussie hed.enmorr:;en is gevoerd. Spr. gelooft dat deze diaeussie 
veel stof heeft r;egeven voor het verdere werk van de comrlssie. 
Met de e;emavkte opmerkingen zal roksning worden gehoud.en, en ten 
aanzien va.n de procedure zal de commissie zich nader beraden o.f 
aan de wensen, die uit de vergadering kwamen, en die veelal van 
uiteenlopende aard waren, gevolg kan worden gegeven. 

Spr. mag dan dit ochtendgedeelte van de Algemene V'ergadering 
besluiten en de aanwezigen 'erzoeken om twee uur wederom aan
wezig te zijn. 
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Om 2.00 uur heropent de Voorzitter de vergadering. 
Alvorens tot de Agenda over te gaan doet de Voorzitter nog een 

tweetal mededelingen. In de eerste plaats is Prof. Oud bereid ge
vonden de tekst van zijn bijdrage tot de discussie van hedenmorgen 
ter beachilc.'dng van de o.!delin:.:;en te stellen. 

In de tweede plaats spreekt de Voorzitter een woord van aan
beveling voor de Landdag van de "Vrouwen in de v.v.n.n te Gieten, 
op 24 April a.s. . 

Vervolgons stelt de Voorzitter aan de orde llltnt 20 van de 
Agenda: Btwpre1cing van het beleid der L:amerîractiês .. 

1Ii.j vcrzoekt de sprekers te vermelden of zij er prijs op 
stellen door de voorzitt:er van è.e Eerste of door de voorzitter 
ve.n de Tweede Kamerfractie beantwoord te worden. 

Do heer J.~ieters (Broek in Waterland) zou, in verband met 
discussies in zijn afdeling, en in meor afdclingr-m \)~horende tot 
de Staten-Gcntrale Hoorn, over het wederom zwaar belasten va.n 
het wegtransport in de vo:rr.1 van extra belasting op de benzine-

. prijs :r1et de daaraan verbonden extz·a we~enbelns·i;ing ;roor motor
voertuigen, voorzien van een dieselmotor, gaarne vernomen wat da 
Tweede Kamer.fractie ertoe geleid heei't dit voox·stel te steunen. 

·na heer Jhr.L:rGG.o.J.van Tets (Rotterdam) haei't zich, na 
het~een de heer Geertsema gisteren al zo l.'.itvoerie; heeft gezegd 
over de belustinr_rpolitiel:, afgevraagd of het nodig was de.at' nog
no.als diep op in te gaan. De afdeling tiotte:~:d:J.m heeft gemeend 
dat dit toch wel nuttig iG 9 ondat een verr;D.der.i.ne; als deze toch 
mede bedoeld is om duidelijlt te doen ui tko~:Jen wat er leeft bij 
de afdelin(!,cn van de Parti,j. Ook zou de ai\leling Rotterdrur1 enkele 
accenten wat anders willen ler;t;en dan glsteren is geschied. In 
grote lijnen sluit de nfdeling Rotterdam zich gaarne aan bij al 
wat de heer Geertsoma gis·t;ercn over deze kweetie heeft gezegd. 

Toch heeft de afvaardiging van Rotterdam eenstenmig behoefte 
om uiting te Geven aan een zekere mate van telcu~stelling over de 
gang van zaken met betrekking tot de bclno'cingverlnr:;inr;. Opnieuw 
immers wordt hierbij het conjunctuure.rgl!!llent n&ar voren geschoven, 
een argument dat niot werd ~ebruikt bij de achtereenvolgende bespre
kingen over loonsverhor,ing, A.o.w., kinderbijslag enz., z~~en die 
toch ook een niet geringe invloed op de liquiditeit hebben. Zodra 
echter - niet alloen thons, maar ook in het verloden - belo.sting
verlag;ing ter oprvJ:e komt, wordt dit argu.'llcnt v1eer Gehanteerd. 
Indien men in de pogingen om de conjunctuur in hot sareel te houden 
zou slagen, zou men op deze wijze nooit aan belnstingverlag1ng 
toekomen. De heer Geertsema heeft dat gisteren, met uan de land
streek goed a.angopaste terminologie, a.l gezegd: "Dan kunnen we 
wachten tot Sint Juttemis". De atdeltng Rotterdal!l ia daarom van 
mening dat men een structureel noodzakelijke belastingverlaging 
niet om conjuncturele redenen e.chte:rvrege behoort te laten. 

Bovendien .ia het macro-economische beleid van do regering 
ingesteld geweest op oen situatie dia verwacht werd, dia geraamd 
was, voordat bekend was dat de belastingontvangsten zeshonderd 
millioen guldon meer zouden belopen dan de raning. Het lijkt apr. 
dus, dat bij de eerste zeshonderd millioen nog niet direct macro
economische conoequenties te verwachten zijn, waarop niet al 
andere maatregelen ai'gestemd zijn geweest. Voorts vraagt spr. 
zich a! of het conjunctureel zo bezwaarli~k zou zijn om wat meer 
te lenen. 

Niettemin kan de afdeling Rotterdam alle begrip hebben voor 
de mooilijkheden waarin de regering tengevolge van de loonontwik
keling, die de vorige herfst zijn beslag kreeg, ia geraakt, en 
ook voor het feit dat daaruit een zekere opschorting van de be
lastingverlaging moest resulteren. Wat de afdeling echter zo 
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bu1tenmate verdriet is, dat wij in al deze tijd geen enkele werke
lijke aanmoediging hebben kunnen vernemen, dat Wij alleen maar 
verschillende verhogingen op ons af hebben zien komen, dat wij 
hebben gelezen van die zeshonderd millioen, dat wij hebben gezien 
dat de loonbelasting in de eerste twee maanden van dit jaar 2~~ 
meer heeft op[;ebracht dan in de eerste twee maanden van het vorige 
jaar. llen heeft zich a.rcevraasd: \~aar blijft nu een vlotte afht'.nde
ling van de heffin~~net~en, die al zo long hun3endo zijn1 waar 
blijft het ont1·1erp, met Olîen dat'"U!:l, tot oen force belastingver
laging; wee.r blij1't zo iets simpels als de beëindir;i:1g van de 
discriminat:!.e in de b.effing von successierecht op woduwenpcnsioenen? 
Dat is nu ioto da.t bij \'Ji;j~e van ::>preken n;.et een pennestreek te 
doen·zou zijn. iülo politieke partijen zijn het er eigenlijk over. 
eens dat cUt urr",ent :ta, dat het moet ~ebcmren. Hoe~:t men hier nu 
niet weer üe éloc;r:>atick v-an do staatssecretnris lute!l prevr.U.er•c.u1 

Een ~okers op:::;chorting van hot tijdstip zou naar do men1.nrj van 
de afdeling Hotterdan veel verteerbaarder zijn als daartegenover 
stond dat er een ontwerp voorlng, zoals onget:vijr6ld binnohkort 
ook wel zal komen, vm.:-:truit bleek dat wij met dat beetje r;edul.d, 
dat dan voor de zoveelste maal weer van ons gevraagd wordt, wer
kelijk een behoorlijke verlar:ing tegemoet kunnen zien. Spr. wil 
niet aarzolen o::1 hierbij ook edn cijfer tie :1ue:::1en en te zeggF.m 
dat de afdeling Rotterdam denkt aan 207G. Die 20?-.G heeft :men ook 
gezien i.n de Verenit;de Dtaten. Gpr. deru:t hi.er niet in conjunc'.;u
rele termen, want daar is de oituatie wat anders, maar structureel 
- en het gaat nu over structurele verlac;ing - zou hij toch wel 
graag in die orde vun grootte willen denken. 

Een dergelijk fora Getal kan men niet zo maar do zaal in
slingeren zondor het nader te argu.:nentcren; do.artoe heeft spr. 
·een vergelijking laten maken met het ,jaar 194?. Hij brengt in 
herinnering dat het jaar 19'~7 was gelegen in de hoog"i:;:l.jdo.gen van 
Minister Lieftinck, een periode van distributie, von herstel van 
oorlogsschade en van alge:~.ene verwoesting en verarm:l.ng d.oor de 
oorlog, waarvan Nederland de gevolgen nog te boven moest komen, 
nog voordat het I.iarshall-plnn wa.s ingezet. De ·oelastingdruk op een 
inkomen van f.lo.ooo.- in eroep II was toen 23.5%. In koopkracht 
was dat inkomen van f.lo.ooo.- toen gelijk aan een inkomen van 
f.l8.5QO.- nu, aangenomen dat de ramingen van de reeering voor 
1964 juiot zijn. ~'lat is op een dergelijk inkomen thans de be
lastinGdruk? Die i~ 23%, dus nauwelijks lager dan in 194?, sinds 
welk jaar een engeevenaarde welvaa.rtsstijging heeft !>laata gehad. 
Deze cijfers betekenen dat zelfs zij, die van die welvaartsstij
ging helemaal niets hebben meegalo;:re(Sen, die alleen maar gelijk 
zijn gebleven, nu nog leven onder een belastinsdrult die bijna 
even zwaar is o.la in de hoog·bijdagen van t'iinister Lie.:ftinck. Voor 
iemand die alleen maar met het algemeen loonniveau is meega
stegen, niet meer d.an dat, is de dr . .tk in die je.ren e;estep;en tot 
28% in 19~3. In 1964 wordt dat, al naar gelang men met 10% of 
15% loonsverhoging rekent, 30 of 31%. Spr. zou nog even de aan
dacht willen bepalen bij die cijfers: 30% nu tegen 23%. Nu zal 
men zeggen: Ja, maar in 194? ia er een nivellering geweest en 
daar kan men natuurlijk verschillend over denken. Spr. gelooft 
dat het hier vooral weer gaat om de mate waarin. Hij gelooft niet 
dat wij tesen de nivellering als zodanig zijn, hij gelooft dat 
wij er voor zijn dat de lagere inkomens worden opgetrokken naar 
een hoger niveau. Maar hij.geloo!t wel dat wij zijn tegen een 
nivellering, die de groei zelve opoffert aan de zucht om wat hoger 
is naar beneden te trekken. fLij gelooft dat wij als juist aan
vaarden, dat van de gestegen welvaart een relatie! groter deel 
toevloeit aan degenen, die het ~et minst breed hebben. Maar wanneer _,_ 
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wij de cijfers zien van de man die daar helemaal niets van heeft 
meegehad, waarvoor de nivellering toch wel heel ver ia gegaan, 
van de man in de middengroepen en de man die met het loonniveau 
is meegestegen, dan zou de zaak toch eigenlijk enigszins in het 
midden moe·can liggen. \"Jij zouden die nivellering weliswaar niet 
geheel willen terugdraaien, maar spr. gelooft wel dat wij in het 
algemeen menen, dat die nivellering te ver is gegaan en zeker 
niet nog verder dient te gaan door de progressie. .. 

Spr. gelooft dat deze situatie niet alleen onrechtvaardig is 
maar ook economiGch ongezond; een belangrijke belastingverlaging 
in de orde vru1 sr-ootte dia spr. hoeft aangeduid in dan ook nood
zakelijlc. De dctttun die straks moet ~orden ingevuld ~ althans voor 
het eerste gcdeelte 9 v:a..l'lt Bl>r. neemt aan dut een zo (';roto verlat-ing 
tocil in et<-1Pl:es zou nooten geschieden - zou naar het gevoelen va.n 
de afdeling Ho·ctcrdam niet c.oeten lig~e:u aan het eind.a van deze 
regerinr;sporiode, in 1967, maar in 1965. In dit opzicht verschilt· 
spr. met de heer Geertsoma enigszins ven mening. Gpro meent dat 
het stellen van een uiterste datum hot gevaar in zich houdt, dat 
men inderdaad die uiterste datum zal aanhouden, en da·c de kel1Sf.m 

op een eerdere belastins~crl&ging daarnode worden verminderd. 
In de macro-economische plannen voor 1965, die in de twe(~da helft 
van dit jaar zullen moeten worden vastgesteld, moet men dit kunnen 
verwerken. Waar in het Accoord vo.n Wassenaar aan die eersta etappe 
een zeker·e priori>coit is gegeven, mag uen toch verwachten d~üi bij 
die vaststelling eernt de woningbouw aun de orde kc~t, dnarna do 
belastingverlac;ing en dat men è.aarna pas gaat kijken wat er met 
de rest gaat gebeuren. Spr. acht de sugsesties, dat wij de be
lastingverlaging in de komende jaren eerst moeten verdienen, dan 
ook byzonder ontr1oedigend. L~inister Zi;}lctra heeft. r.'leermo.lcn ge
zegd: De tweede bele.stinr,verle.ging heb ik niet kurmen doorvoeren • 
maar ik heb het terroin ervoor klaargemaakt. 

Wat betreft de koppeling van de-belastingverlo.ging aan da 
A.o.w.-verhoging: spr. hoopt dat Minister Veldkamp erin slaagt 
de A.o.w.-verhoging per 1 Januari 1965 in te voeren, en dat daar
mede dan inderdaad do belastingverlaging zal kunnen worden var
bonden. 

Tenslotte: vanuit Partij-standpunt mogen wij niet vergeten 
dat wij, behalve over ongeveer vier jaar met Kamerverkiezingen, 
toch ook nog te maken zullen hebben met Staten- en Gemeenteraads
verkiezingen. Rotterdam voelt nog veel eerder op zich arkomen de 
verkiezingen voor lUjnnond. Bovendien heeft onze Penningl!leester 
er ook nog eens de nadruk op gelegd dat ledenwerving voor onze 
Partij noodzakelijk is om het hoofd boven water te k~nen houden. 
Dit wordt ons wel byzonder moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt 
zo lang de aanmoedigingen op belastinggebied niet boven de horizon 
zijn verschenen. 

Spr. zou dan ook willen concluderen, dat de afdeling Rotterdam 
uiterst urgent acht data 
lo. een wetson~werp net open datum wordt ingediend, strekkende 

tot 20$~ verlaging del.' inkomstenbelasting; 
2o. in de macro-economische plannen voor 1965 wordt ingebouwd de 

uitvoering van een eerste etappe van deze belastingverlaging; 
3Q. de aanhangige heffingswetten worden afgehandeld. 

De heer Mr.H.E.Koning (Rotterdam) zet uiteen dat in zijn 
atdeling enige vragen zijn gerezen naar aanleiding van het door 
de Tweede Kamerfractie inzake de luistergeldkvTestie ingenomen 
standpunt. Voor de inzichten, die de Tweede Kamertractie daarbij 
heeft getoond, heeft de atdeling Rotterdam begrip en zij deelt 
die ten volle. Alleen is bij ~aar de vraag gerezen of de vage toe
zegging van Winister Bot voldoende was om voor het wetsontwerp 
te stemmen en zij z.ou het op prijs stellen wanneer de Tweede 
Kamerfractie haar beleid op dit·punt nader zou willen adstrueren. 



- ·~X) -
Daaraan wil de afdeling Rotterdam koppelen de vraaga Wat doet de 
Eerste Kamerfractie? 

Een tweede punt, dat spr. graag aan de orde zou willen 
stellen is het la~dbouwbeleid. Spr. heeft de laatste weken een 
st~ beluisterd die hen doet vrezen, dat het liberale landbouwbe
leid zich ontwiickalt tot een autarkisch standpunt. Hij vraagt zich 
af hoe dit is te rijmen net punt 4 ven ons UrgentieproBram 196~, 
dat luidt: Ver-.~·orping van iedere constructie, die zou leiden ·l;ot 
een a.fr;esloten continentaal buropa. \ianneer de standpuntbepaling, 
die spr. hier op het ooc; hee:t·i;, er bovendien toe leidt dat Vlij 
in strijd ko:.1cn !!let het00cn is gezegd :i.~ ona Verkiczings:nanifost 11 
dat verklaart: "ons land. zal daarmn met de beln:1son vnn doze Ge
bieden (dat zijn de onJGwikkelinG!JGêbicè.en) hebben te rekenen wan
neer het zi,j:'l Gtand;;--.,;.:nt ·ten aanzien van grondsto.ff ... movereonkomsten, 
invoerrechten en i!woeroo:ltin!jcnton be2aalt", dan '1.'-::'nagt spr. zich 
o.f hoe het mogelijk is dat een liberale afçevaar·digdc in het 
Europose 1: .. 3rl e!'!!~nt h8eft kun::1en stemmen vóoi.' een .,._,o~·stel, dat 
beoor;de de in-voer van landbouwproducten uit gehier:".ou buiten de met 
de E.E.G. geassocicel"de landen te verhinderen ton gunste van land
bouwgebieden in d.e ETE.G. Spr. zou hierover grgag een nader stand
punt vernemen. 

De heer H.H.Jacobsc (Amsterde~) mist op het ogenblik in deze 
vergadering een men, dle op bijeenkonsten als deze jarenlang een 
tilarkante verschijning is geweest, de vrc·e~;ero .f.Jnanciële opecin
list van onze 'iiweedo Kamerfractie• de heGr Van L'3ouwen. De heer 
van Leeuwen wns al ti.jd een man van nogal duideli.jl::e ui tapraken, 
en apr. horin.nex·t zich dat de heer van Leeu~1en oen keer heei't 
gestolds Ach, voor belastingverlaging zal wnnrs.;hijnlijk in Heè:.er
lund nooit ruin te zijn. i':'ant hoe sant het'i Als de conjunotuur 
gunstig liGt dan is het financieel en in verband met de inflatoire 
werking niet verstandig om de belasting te verlo;sen, en als de 
conjunctuur omaraait komt de overheid der~ate krap te zitten, dat 
zij eenvoudig BOen gelden voor belastingverlaging kan missen. 
Daarom zal er geen belast;inr;verlar;ing komen. Da.t blij!tt ook in 
omgekeerde richting, zo zeide de heer vnu Leeuwen. Lelaatinr;veï~ho
ging kotlt er natuurlijk wol, want als de conjunctm;tr het toestaat, 
d.w.z. als de middelen ruim vloeien~ dan is het uit L~flatoire 
overwegingen van belang om af te t•emmen, om de belastingen te 
verhogen. Van een belastingverlaging kan in een der~elijke periode 
ook weinig sproke zijn, omdat de behoeften belnng;ri,jk toenemen. 

Dat is oen uitspraak uaarvan velen destijds wuc.;..rschijnlijk 
zullen hebben gezegd: Ach, het is een tikje aan de radicale kant 
en dat moeten we nu niet in volle ernst en in de volle omvang 
nemen. Maar toch is de laatota tijd nog wel eens ar .... u deze uit
sprnak gerefereerd. En zowel de fiscale geschiedenis van het 
Kabinet-de -,uay als de wijze, waarop op dit ogenblik no~ altijd 
van overheidezijde in t~nelijk onduidelijke temen l.'tordt gesproken 
over de datum van ingang van de ko!!!ende belastingverlaging, 
althans - dat io ~aarschijnlijk nog het allerbela~r;~ijkste punt 
over de aanpassing vun de pro~ressie in de fiscale tarieven, 
d.w.z. het scheppen van een beter fiscaal klimaat in Nedorle.nd, 
zijn van die:1 aard dat er een zekere achterdocht, een zèkero 
wrevel in brede kring bestaat. Van de zijde van de afdeling Rot
torda~ is daarover zojuist genproken, en spr. moet zeggen dat 
diezel.fde ti'tij.fel, diezelfde zekere mate van achterdocht ook dui
delijk is r,cbleken in de afdeling Amsterdam. Naar aanleiding daar
van zou spr. enkele vrar;en willen stellen mnar niet: dan nadat h.i.j 
heel duidelijk tot uitdrukking heeft gebracht dat die bedenkinr,en, 
die zekere mate van achterdocht, beslist niet onze beide fracties 
gelden. De wijze waarop de he~r Geertsoma gisteravond heeft 
gesprolten - maar dat zeker niet alleen - geeft ons alle aanleiding 
om de overtuiging te hebben dat.deze zaken door de Kamerfracties 
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met voortvarendheid en strijdvaardigheid worden behandeld. Spr. 
wil van deze gelegenheid bovendien graa3 gebruik maken om in het 
byzonder de heer Joekes noB even te noemen, een man die op een 
byzonder moeilijke plaats terecht is gekomen, op een van de moei
lijkata pl::~.atsen in do Kamer. Do afdeling .Amsterdam heeft byzonder 
veel waardering niet alleen, mnar zelfs uitzeeproken bewondering 
voor de ·waardige, uiterst bekwame wijze \"laarop de heer Joekas 
zich van zijn taak heeft gek~eten en nog steeds kwijt. 

Wanneer spr. dus nmaons de afdeling Amsterdam enkele vragen 
wil stellen, zijn dat geen ~Tagen die zijn ingegeven uit een zekere 
t~wijfel a~~ dat3ene wat de fracties zullen gaan doen maar zijn 
dat meer uitingen vnn een bepaalde "nieu·.vsgierigheië!.'T. 

Spr. zou in de eerste plaats willen vrcgen hoe r;1en in de 
fractie denkt over de kwestie van de bezitsvorming, samenhangend 
met hot komende fiscale pakket. 

De tweede vraag die spr. zou willen stellen heeft recht
streeks betrekking op de komondo belastingverbeterins - spr. 
gebruil~t h.Gt woord "belastin;:svcrlaging" liever niet - de komentle 
verbetering van hot fiscale kltmaat in Nederland. \'launeer die 
verbetering inderdaad op komst is, is Iilen dan met r;pr. van meni:ng 
dat dit bij de komende I:::illioenennota, bij de l=o=nendo beg;roting, 
uit de stulcken zal moeten bli,jken? Is rnen mot G};>r. van mening dat, 
wanneer inderdaad een zeer concrete datum voor O?<en otaat of een 
zeer korte termijn wordt over-woe;en, dit duid.alijk kenbaar zal 
moeten zijn bij de indiening van de komende l:Ullioen<mnota? Als 
men dat met spr. van mening io, is de vraag die daar onmiddelJ.:i.jk 
uit voortkomt& ~Vanncer de komende ~lillioanennota nirrt zou dd.den 
op het bc~ust creëren van ruimte voor die toekor1siigë belnstin~
verbetering, wat zal dan het standpunt van de beide Kamer!rncties 
zijn? 

Tenslotte, de afdeling Amsterdam heeft de indruk dat er al 
jarenlang een voortdurende latente strijd aanwezig is over de 
verbetering van het fiscale klimaat in Hederlnnd, on dat deze 
strijd de laatste ~aanden duidelijk iu opgelaaid. En het is ook 
de indrm: van de afdeling Amsterdam, dat die strijd in de komende 
periode, de komende twee jaar,. besliet niet zal verminderen. 
Integendeel. 

Spr. zou namens de afdeling Amsterdam willen besluiten onze 
beide Ke~erfracties in die strijd byzonder veel wijsheid en tact 
toe te wensen, maar zeker ook byzonder veel strijdveardi~~eid. 

Do heer w.van Amerongen (Amsterdam) kan zich ook persoonlijk 
volkomen aansluiten bij de door de heer Jacobse namens de afde
ling Amsterdam uitgesproken waardering voor de redov·oering van 
de heo~ Gee1~sema. De heer Jacobse heeft gezegd dat als er een 
b~l~stingverlagiag gepland wordt voor 1965, daarvan op de een ot 
andere wijze i!l de L:illioenennota zal moeten blijke11; er zal 
ruimte voor moeten zijn aangevezen. 

Aan de orde is op het ogenblik in Europees verband de verla
ging van de staatsuitgaven, correcter gezegd: het relatieve achter
blijven V&~ de staatsuitgaven bij de groei van het nationale in
komen. Hot spreekt vanzelf' dat, waar het alternatief' van degens 
die deze voorstellen heeft ingediend, Robert M~olin, isa verlaging 
ve~ de staatsuitgaven of belastingverhoging, voor Nederland de
zelfde redenering kan gelden als voor ;;:est-Dui tsland, vertolkt •. 
door de V.'est-Dui toe ;.;inisterf van Economische ~aken en van l!'inancien. 
Wi~ moeten onze a~~dacht in de eerste plaats concentreren op de 
verlaging van de staatsuitgaven. 

De Tweede Kamerfractie heeft, vermoedelijk met instemming 
van de Eerste Kamerfractie en.het Hoofdbestuur, inmiddels ook 
nieuwe betekenis ga~even aan de liberale partij als pleitbezorgster 
voor de sociaal. zwnltkeren 9 de sociaal verdrukten, met name waar 
de heer Geertsema gisteren in zijn redevoering de middengroepen 
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hee.ft genoemd, de kleine zelfstandigen, voor wie de gevolgen van 
de loonexplosie wel het zwaarst te verwerken zijn. Ook werden, 
weliswaar in ander verband, de boeren cenoemd. Hieruit blijkt wel, 
dat de V.V.D. haar principe van sociale serechtigheid ook tegen 
de geest van de tijd in voortdurend blijft handhaven. In de 
negentiende eeuw traden de toa~alige liberalen op nls pleitbe
zorgers voor Maatregelen teGen de proletarisering van de arbei
ders. Hu r.:;aat de V.V.D., als apr. de heer Geertsema goed begrepen 
heeft, hetzelfde doen om de proletarisering van de kl.oine zelf
standigen te voor::ro:nan. Spr. is hel"!; hierro.edG eens. 

In de negon:.ie::..ö.e eeuw hehben de liberalen :moe·lïen vechten 
tegen het confoosionole conservatisme. :iu :noeten de liberalen 
wa.arschi,jnlijlc:: vechten tcsen de zich prop:ressiei" noenende col
lectivis·ten en cryrY;;oeollectivisten. De v.v.n. ziet nu in de toe
komst • dat io v:el ceble:irc.m. L)aarom zou spr. de V. V.D. willen 
noemen een waarlijk vooruitstrevende, dynaaische en sociaal recht
vaardige partij. llulde v·oor dezo onconventionele dynamische V. V.D.·, 
aldus spr. 

De heer P.G.J. \~'esterlake!l (Amsterda'l'l) zou enkola woorden 
willen spreken over het Europeso landbouwbeleid, ~et n~~e over 
de politie~, die geveerd wordt door de liberale woordvoerders in 
het L'uropese Farlernen·t. Spr. dacht dat het een liberaal ideaal 
was dat do E.E.G. zo open mogelijk moet zijn; dat betekent dat de 
landbouw op een zo laag mogelijk maar redelijk niveau beschermd 
moet zijn. ~o laag ~ogelijk, maar redelijk. In dat verband is o.a. 
zeer belangrijk de vaststelling van de GC::Jeenschappelijke g:c.•aa.n
prijs door de betreffende E.E.G.-commis~ie onder voorzitterschap 
van onze landgenoot de heer r:lansholt. Ueze corr.aissie had nu een 
richtprijs van 106 dollar per ton zachto tarr1e voorsesteld. Bij 
de behandeling van dit voorstel op 8 Januari 1964 haeft de heer 
Baas echter een voorstel ingediend om te komen tot een aanzienlijk 
hogere richtprijs, n.l. 112 dollar per ton, een richtprijs, die 
bovendien dichter ligt bij het prijspeil van het land in de E.E.G., 
dat de hoogste prijs heeft, ne-rJeli~lk Duitsland. De ai'delinr; Am
sterdam heeft dit met verbijstering geslagen, aang~zien het alge
mene streven in liberale kringen toch io om de E.E.G. zo open 
mogelijk te houden, hetgeen op le.ndbouw:;eM.ed tot zo laag mogelijke 
richtprijzen ~oet leiden. Verheugend was overigens dat de E.E.G.
commissie wél een liberale visie bleek te hebben. De heer r,1ans..'ltol.t 
toonde aan dat een prijs, die hoger ging dan voorzien was in zijn 
plan. tot een zo sterke stijging ve.n de Europese gr~.anproductie 
zou leiden, dat er geen invoermogelijkheden zouden overblijven, 
waardoor ook de algeuene exportpositie van de gemeenschap in het 
gedrang zou komen, hotgeen zou betekenen dat de overslagbedrijven 
in Rotterd~~ en Amsterdam voor wat betreft granen afgebroken 
zouden kunnen worden. Hot;maala, het standpunt van de heer Baas 
heeft de a!deline Ansterdam verbijsterd. 

Een andere ontwikkeling, van latere datum, bev·estigt het 
protectionistische standpunt van de heer Baas. Het betreft de 
behandeling van· het voorstel over de Surinaamse rijstinvoer. In 
het Europose l'arlement is voorgesteld aan de landen, geassocieerd 
met de ge~eenscbap. een mindere preferentie voor de invoer van 
rijst te geven dan aan de E.E.G.-landen zelf. Het markwaardige 
was nu dat de enige Nederlander die dit voorstel, dat overigens 
aangenomen is, steunde. de heer Baas was, hetgeen weer bevestigt 
dat hij een zo sterk mogelijk protectionistisch blok wil maken 
van de E.E.G. De afdeling Amsterdam vraagt zich at op welke wijze 
de heer Baas wil trachten zijn standpunt te motiveren. 

De heer Mr.A.Katan (De Bilt) wil twee vragen aan de beide 
fracties voorleggen, die in zijn afdeling zijn gerezen. De eerste 
vraag is eigenlijk meer een verzoek tot bevestiging van een reeds 
ingenomen standpunt·; aan de tweede vraag is een suggestie ver-
bonden. · 
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Het eerste punt betreft het gratiebeleid met betrekking tot 

reeds gegratiëerden, dat wil dus zeggen1 het standpunt ten aan
zien van de vier oorlogsmisdadigers, waaromtrent jaren geleden 
zowel door de Eerste als door de Tweede Kamerfractie van de v.v.D. 
een duidelijk standpunt is ingenomen; spr. noemt slechts de heer 
Berkhouwer en de heer De Vos van Steenwijk. De afdeling stelt 
er prijs op haar et~mdpunt, dat vorig jaar in de vorm van een 
motie aan het Hoofdbestuur is kenbaar gemaakt, nog eon keer nadruk
kelijk naar voren te brengen, omdat zij niet wil aflaten het prin
cipe te stellen dat op verdere eratiëring geen kans mag zijn. 

Het tweede punt heei't de afdeling De Bilt/Bilthoven wel ge
voeld als het missen van een goede kans. De vo0rzitter van de 
Tweede Kame:rfraotie heeft op de zo lanr:;za.merhand VG.:tTlaard ge\"'orden 
televisie-uitzending ''~o is het toevallig ook nog; f<cna een keer ••• " 
zeer snel gereasee:t·d. Eerlijk gezegd heeft de afd..·:ü:1.~~ Da Bilt
Bilthoven gemist een even snelle reactie naar a~ïl~i±ing van de 
invoering van de humanistische gees~elijke verzorging in ons lccer. 
In zoverre l~an alleen maar van een Ge:niste kans worà.en gesproken, 
omdat het typisch liberaal io om zowel voor het ene als voor het 
O.."ldere volksdeel op te ko:nen. Hieruit blij1dï ook hoczeer het vo.n. 
belang is dat ons beginselprograT'fi in dit; opzicht niets na.n duiJa
lijkheid te wensen overlaat. De afdeling ~eent dat het gcod is dat 
niet altijd, ook al zijn er dus geestver.~anten van ons in het 
Kabinet, de opr)ositiepartij snel op het v:i.nkentom? zit om te in
terpelleren, doch dat bij deze principiële 1..-westies ook de V.V.D. 
snel reageert. 

De heer Dr.M.w.J.M.Broekneijer (Voorburg) deelt mede, dat de 
afdeling Voorburg met zeer veel inst0mming en vreugde de rede 
van de heer Geertsema heeft aangehoox·d. 

De afdeling Voorburg heeft een vraag gesteld, 'die ook reeds 
door de afdeling Rotterdam te berde werd gebracht, namelijk ten 
aanzien van de discriminatie tussen de weduwenpensioenen van ambte
naren en van niet-ambtenaren. Hoe zien de Kamerfracties ten aan
zien van dit vraagstuk de oplossing? 

Er is een rmder punt van een zekere onbillijkheid die zich 
in den lande voordoet, waarvoor spr. de .aandacht zou willen vrnBen. 
Ogenschijnlijk heeft door een aantal inspecteurs van de belastingen 
een min of meer willekeurige behandeling plaats van huiseir,enaren
bewoners, doordat deze inspecteurs na de oorlog gebouwde huizen 
in sommige gemeenten aanslaan voor een huurwaardat die belangrijk 
hoge~ ligt dan de wettelijk toelaatbare van gelijkwaardige voor 
de oorlog gebouwde woningen. De vraag nu is of onza Kamerfractie 
op de actie die zij met betrekking hiertoe reeds heeft onder
n.omen, antwoord van de :anister heeft ontvangen, en zo ja, in hoe
verre dat antwoord bevredigend was. 

Een vraag die in de vergadering van de afdeling Voorburg werd 
gesteld is de volgendes \:.'at zijn de beweegredenen geweest van 
enkele onzer Krunerleden om zich openlijk te verklaren tegen de 
apartheidspolitiek van :luid-Afrika. 

Voorts was· de afdeling veront~~st over de mogelijkheden tot 
investeringsaftrek. Door de jongste loonronde is het voor ons 
land moeilijker geworden op de wereldmarkt de producten te ver
kopen. In de landen rondom ons, in Duitsland, Frankrijk, Engeland 
en Amerika, besteedt men op het ogenblik grote bedragen aan diepte
investeringen. Ons land, met zijn dichtste bevolking ter wereld, 
moet er zorg voor dragen een arbeidegelegenheid te handhaven. 
Dat is alleen mogelijk wanneer Nederland door diepte-investeringen 
kan komen tot arbeidsbesparing. tot voortgaande automatiet tot 
kwaliteitsverbetering en vooral ook tot bevordering van de research 
voor nieuwe productie. Llet name deze research, die zeer veel geld 
vraagt en pas na jaren vruchtèn afwerpt, maakt het noodzakelijk 
dat de investeringsartrek niet wordt afgeremd. De vraag die spr. 
dan ook gaarne namens de a!deling Voorburg zou willen stellen is: 



-'~-
Wil de Kamerfractie er voorai voor strijden dat de investerings
e.!trekmogelijkheden met betrekking tot diepte-investeringen niet 

· worden beperkt. Daardoor zal onze exportmogelijkheid niet worden 
aangetast. 

Tenslotte nog een vraag over de ontwikkelingshulp. De Neder
landse regering heeft zich steeds op het standpunt gesteld het 
zwaartepunt te legeen bij de multilaterale ontwikkelingshulp, 
hetgeen betekent dat er geen rechtstreekse "t>anden worden gelegd 
tussen Ued\:lrlr.nd en bepaalde ontwikkelingslanden. ~ianneer men 
echter de bedrc~en ziet die de grote mogendheden, A~erika, l~ge
land, B'ran.Jn•ijic, I:u:J..tsla::1d 9 besteden aa."l de ontï'li~d~elingslanden, 
dan ziet men dat die on~~wikkclingshulp grotend.eelr; bilaterale 
hulp ia en in de nces·te ~evallon zelfs t;obondcn b3.1e.·terale hulp. 
Dit betekent dat lTedcrland du3 van zijn nutionalo inkomen een be
langrijk bedrag als mul'Gilatorale hulp weg';eei'1; zonder dat het 
daarvoor behool"lijka expor-topdrachten teruglcrijr;t. ~·.'ant wat ziet 
men in de pract;ij~? D&t de multilateraal door Uedo:dnnd beschik-· 
baar r;estelde e;elden in hoofdzn.alt terecht komen bij è.e grotere 
mogendheden, en niet komen te behoren tot de IIederlandse ex-port
portefeuille. \ianneer Nederland als klein land, mc::rii zijn stijsende 
bevolking, met zijn technologische ontvlikkeling, niet grotere aan
dacht gaat besteden aan de biln·i:ierale hulp, dan gaat hot z:l.j:u 
werkgelecenheidspolitiek in do war sturen, dan. kan het op een be
paald nomont zijn producten niet goed t1eer !,~,.,i.jt; r-o..ken; da.11 ve:r
zuimt het soade banden aan te kweken met on·cwil:kelin~slanden die, 
omdat zij st;oun krijgen, zich geroepen Yoelen bostellinGen in Zieder
land te plaatsen or technioche hulp v:m Nederlandse bedrijven of 
advieslichamen in te roepen. 

Spr. zou den ook r~äag aan onze Kamerfractie willen vragen 
er vooral met klom op te willen aandringen dat de Nederlandse 
regering zeer duidelijk het zwaartepunt verschuift van multi
laterale hulp naar de bilaterale hulp, en wel ten gunste van onze 
.exportmogelijkheden, onze werkgelegenheid en de verbetering van 
onze betalingsbalans. 

De Voorzitter zou thans het woord willen geven aan de afge
vaardigde van de afdeling Den Haag, om hem de gelege~ueid te geven 
zijn vraag van gisteravond te herhalen. 

De heer Dr.J.:N.van den Ende ('s-Gravenhage) neemt de vrijheid 
de aandacht van de vergadering te vraGen voor een zaak die direct 
het fractiebeleid raakt, maar waaraan ook de persoonlijke kant 
niet ontbreekt. In de Haagse afdeling na~elijk werd gesproken 
over hot door de pers wat wonderlijk behandelde feit, dat de twee 
nieuwe liberale staatssecretarissen in het huidige I~abinet pas na 
hun benoeming toetraden als lid van onze Partij. Gevraagd werd toen 
wat smalend, of de V.V.D. in haar midden niet enkele bekwame en 
overtuigde liberalen had die voor dergelijke functies in aanmerking 
konden en wilden komen. Duidolijke reacties bleven op deze vraag 
veelal uit en het zal een ieder verheugen wanneer een verklaring 
in deze ver3adering geruststelling kan geven over de keuze van de 
beide staatssecretarissen. 

De heer R.M.taarcuse (Zaandam) herinnert er aan dat vrij 
recentelijk een nieuw anti-apartheidemanifest aan de Zuidafrikaanse 
regering is aan~eboden. Rondom dit manifest heeft zich een byzonder 
naar 1 April-grapje voorgedaan, waardoor bijna de Tweede Kamer
fractie en daarmee de gehele V.V.D. belachelijk was gemaakt, had 
het A.N.P. zijn positieven niet bij elkaar gehouden. Spr. is da 
vier V.V.D.-Kamerleden van de in totaal 23 ondertekenaars van dit 
mani.fest byzonder erkentelijk., en hoopt hierin niet alleen te 
staan. Toen hij de - onjuiste - berichten las dat 14 van de 16 
leden onzer Tweede Kamertractie hun handtekening aan deze verkla
ring zoudan hebben gegeven, heeft hij gedachta Was het maar waar. 
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Want wat is er eigenlijk te~en om deze volkomen redelijke ver
klaring, ~aarin de ~uida!rikaanse regerin~ alleen wordt gewezen 
op het feit dat men de rechten van de ~ens met de voeten trad, 
en waarin uen wordt uitgenodigd te gaan spreken met representatieve 
vertegenwoordigers van de gekleurde bevolking, te onderschrijven? 
Spr. gelooft dat men deze apartheidspolitiek zonder meer kan ver
oordelen, en da:ii men daarvoor werltelijk niet in ~uid-Afril!:a geweest 
behoeft te zijn. 

De heer llr.J .P .Tiddcns (Vlageningen) zegt, dat do afdeling 
Wageningen op édn punt van de belaotingwetgovinG gnm'!le nog nadere 
inlichtinsen zou willen hebben. Dat de tarieven veel te hoog zijn 
is in deze vergadering r;is·t;eraYond al zeer du.idclij:~ naar voren 
geb~acht. Er is echte~ oen undor punt dat zorg baa~t. Dat zijn 
allerlei bep!l.linscn, die in do beloa'Gin;5·so·tc;evir1g voorkomen, waar
door zoeenae.mdu winsten, die hole:w.al geen winsten zijn, zwaar · 
wordon boluot. Spr. dankt aan de liquldn.tia-winstïhe1o.sting. Ook 
wil hij nocmen cle belasting van de gehu'!lde werl";enrlc vrouw. Er v1ord.t 
maru.' niet int;ezicn waarorJ Nederland niet net als Amerika een 
stelsel zou kun:nen krije;cn, waardoor binnen zekere (;Z'enzcn de ba ... 
laating, dia uan de e;ohuwde wer:.Cende vrouw wordt opgelegd• zelf
standig berekend wordt alsof zij niet gehuwd ware. 

Er zijn nog andere punten in de belastingvi'ctgeving, die ~~orgen 
baren. Zo is er op het ogenblD.: door de rf.w;erinc; gesteld, dat c'l.e 
aftrekrer;oling van de buiteng·~wone lasten moet worde:a beperkt. 
N<en krijgt de indrtL'tt dat de re(ierlng steeds :no.ar doende is o~ 'be
staande en waa:cachijnlijk denkbeold:Lse lekken te dm:1pen in plaats 
van de bolaatill3V!C:tg3ving op zichzelf zo in te richten dat er 
alleen maar belasting geheven wordt van inkomsten en niet van 
vermogens. 

S~r. zou de Kamertractie willen ver~oekon bij de voorstellen, 
die op dit stuk thans aanhnngig zijn, byzondere aandacht te wijd.11n 
aan do punten die hij heeft genoemd. 

De heer A.J .N.Horst~neier (Velp} deelt mode, dat in het ge
sprekscentrum in Velp onlangs enige punten ter sprake zijn gekomen, 
dia de leden verontrusten, en die spr. hier graag i~ het midden 
b:r:•engt. Hij kan dit kort doen, omdat vele van die punten al min 
of meer uitputtend behandeld zijn, gedeeltelijk reeds gisteren
avond door de heer Geertsema, en gedeeltelijk door andere sprekers. 

Jver het T. V .-eilan<l was de nontng dat dit, los van de vraag 
of men voor of tegen reclame-televisie is, in feite voor de v.v.D. 
onaanvaardbaar is. Lls men toestaat om een T. V .-eil<:>.nd voor de 
kust te construeren buiten d.e d:rie- of vijfmijlszone, dan kan men 
dat recht moeilijk ontzep;gen aan iemand, die er iets anders dan 
oen T.V.-zender op zou willen bouwen, b.v. een rake"i:~basis. Spr. 
zou daarom de Kamerfractie in overvlaging willen f~evan om tegen 
dit 'l'. V. -eiland zeer ernstig bezwaren te maken 9 n5. et om de ~.V. • 
maar om het principe van het ku.ns·tm:atige eiland. 

In de tweéde plaats - een enkel woord heeft èl3 heer Geertsema 
daar al over BOZegd - kwam de vraag op: Tot hoever gaat onze 
Kamertractie met het stelmen van dit ministerie? Er zijn in dit 
ministerie op het 08enblik dusdanige krachten in staat hun wensen 
door te drijven, dat toch heel veel maatregelen in strijd komen 
met de liberale beginselen, met name het hier al uitgebreid be
handelde punt van de inkomstenbelasting, dat spr. nu dan ook maar 
zal overslaan, en het doordrijven van de woningbouw in een be
paalde richting, n.l. de wonin~cetbouw. Daar heeft de heer Geertsema 
al over gesproken. Spr. zou de Kamerfractie graag in overweging 
willen geven zeer ernstig aan te dringen op totstandkoming op 
korte termijn van het onderzoèk naar het woningbestand. De afdeling 
Velp is van mening dat de huidige methode van woningbouw absoluut 
de verkeerde weg is om ooit uit.het woningprobleem te komen. 
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Dit is ook al verschillende malen elders gezegd. De situatie op 
het ogenblik is zo, dat mensen die in staat en bereid zijn hoge 
kosten te maken om een eigen woning te bouwen, daarvoor eenvoudig 
de toestew3ing niet krijgen, en tesen wil en dank in een woning
wetwoning gedwongen worden. ~·erwijl zij over goede middelen be
schikken, krijcen zij dus in do vorm van woningwetsubsidie nog 
een toelage& dit stuit tegen de borst en kan niet worden aanvaard. 

Een van de leden van de afdeling Velp deed nog de volgende 
suggestie met betrekking tot de komende huurverhoging, n.l. deze 
huurverhoging niet te conpenseren me·(; een loonsverhoging, maar 
door hen die meer dan b.v. 5i'~ van hun inkomen ver.-~ enen, dat 
meerdere van hun inkons·i;en te laten aftrekken bij de berekening 
van de inkomstenbelasting. Op die wijze steunt I:lG.t.l de sociaal 
minst draaf:;:':rachticen. . 

·Het punt van de staatssecretarissen en dat van de radio- en 
televisie-uitzendingen der Partij wil spr. slecht~ noemen, opdat 
d.a Kameri'r·actie qec·c dat ook deze zaken in de afdoling Velp
Rozendaal leven. Ook het punt van de A.o.w. en de A.w.v;. ia in 
Velp aan de orde Geweest. 

Tenslotte heeft spr. nog iets te zeggen niot :namens zi.jn 
afdeling, maar g~heel voor zijn eigen rekening. Hij hee:Lt clas:....._ 
straks gehoord, dat er gevraagd is om een verlclaring inzake het 
gratiebaleiel ten aanzien van de vier oorlor:;cmisda<lir;ers. Ook was 
er een spreker, die bezwaren had tegen ap<:'.rthcids1:ol.i t•ick f.~!l 
rassendiscriminatie. Spr. zou er voor willen pleiten dat in he'!ï 
gratiebeleid en in het beoo:t·delen en veroordelen va..Tt oorlogs
misdadigers door de V. V.D. een beleid wordt gevoerd dat n:lot nf
hankelijk is van de huidskleur. Fiij bedoelt daar dit t>1ee. Als er 
in Italië een Oostenrijker gevanr;en wordt geno:,,on die Rajekowit~ch 
heet - een naam die spr. persoonlijk nie·ts zee;t - dan zijn binnen 
twee dagen een panr inspecteu.'t's van :poli tie op mm~a naar We enen 
om daar aan de autori tci ten aan te tonen hoe kwalijk deze man in 
de oorlog wel gehandeld heeft, i<Iaar als hier een nijnheer Hatta. 
uit Indonesië komt, die tijdens de oorleg byzonde~ l:walijk heeft 
gehandeld, dan wordt hij in het Uiltonw·hotel ontvenr:;en. In dit 
kader bezien zou spr. een beroep op de i.'rs.ctie willen doen zich 
er ernstig tegen te verzetten, dat; ooit een bezoek van de oo:t•l.ogs
misdadiger Soekarno aan Nederland zal worden gebracht. 
De heer Drs.F.A.Hoogendijk (Gouda) wil, naar aanleiding van de 
woorden van de heer Llarcuse 9 een enkel woord over ö.e apa.r·theid 
in ~uid-Afrika ze~gen. Spr. ia helemaal niet van plan een pleidooi 
voor die apartheid te houden; hij zou alleen aan do vergaderin~ 
en aan de t.a:-nerfractie willen vra~en niet in een e:1otionele sfeer 
een handtekenin6 te zetten onder een bepaald manifest. Daarvoor 
is het probleem veel te gecompliceerd. Spr. kan de vier Kamer
leden, die dit wel gedaan hebben, dan ook bepaald nj.et felici
teren, evenmin als het comité, welks secretaris niet de moed heeft 
na zijn misselijk 1 April-grapje af te treden. Grote voorzichtig
heid is bij dit probleem geboden. Wanneer men over dit probleem 
wil meepraten behoeft men wel niet ter plaatse geweest te zijn, 
maar men moet toch wel onderscheid kunnen maken tussen de grote 
en de kleine apartheid. Daartussen bestaat toch een enorm groot 
verschil. Spr. zou dus aan do Kamerfracties willen vragen bij 
de ondertekening van manifesten met de uiterste voorzichtigheid 
te werk te gaan. 

De Voorzitter neemt aan dat alle afdelingen. die daarom ge
vraagd hebben, thans het woord gehad hebben. 

Dan zou hij nu het woerd willen geven aan de heer Otten, 
die daarom heeft gevraagd. • 

De heer Ir.P.F.s.Otten (Eindhoven) heeft het grote voorrecht 
gehad tijdens de lunch aan tafel te zitten met enkele leden der 
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Kamerfracties·. Het resultaat 'hiervan is, dat het aantal van veer
tien punten, dat spr. oorspronkelijk had willen behandelen, is 
geslonken tot vier. 

Voorafgaande aan deze vier punten zou spr. aan de hier aan
wezige pera willen vragen om niet in de courant te vermelden wat 
zo even is gezegd over de heer Hatta, omdat dat n~elijk niet 

· waar ia. Spr. bezrijpt heel goed, dat een vrije pers in een vrij 
land dat niet zonder meer op gezag aanneemt, maar na deze verga
dering kan de pers bij hem inlichtingen krijgen waarom het niet 
wa.ar is. ~~iij zouá.en ons land en de wereld schade doen, wanneer 
wij de zaken zo zouden stellen: het nc3atieve in plaats van het 
positieve. 

In de eerste ple.ats wil spr. don namens het i~uiden hulde 
betuigen aan bestuur en vertegenwoordiGera van de v.v.D. in de 
Tweede en J~ers~e Ka:äer voor hot go•1oerde beleid. He':4 is hu:rtver
warmend. l".:oge dit eens te meer voor hen allen een !'::timulans zijn.· 

Dan een paar wensen. Allereerst dat de V.V.D. zowel in de 
Eerste en de ~-wicJeda i~am.er alsook in het i:abinet gaat pleiten voor 
een .fiscale b::ü..n.ns op basis van een bedrijfsecon.:;,:c:ischa balans. 
Daar zijn we langzamerha.11d in de wert::l<l waarachtiG \Val aan toe. 
Spr. zal dit thans niet toslichten, om he·ii niet te la.'lg to maken. 

Met byzonder grote vreusde heeft spr. de strijd van de v.v.D. 
tegen het monopolie van de zuilen en van hun politieke verleng
stukken in de volksvcrtesenwoordiging ~;ezien. Spr. kent ua be
denkingen van de heer Oud tegen een volksreferendum, bedcmkingen 
uit GOede overwegin~en. Als n.l. de vraa3stelling niet zeer ob
jectie! is, is een referendum gevaarlijk. ~:och zou spr. wel e~ms 
voor de aardigheid ono volk willen peilen over do zuilenkwestic. 
Dan zou blijken hoezeer men de V. V.D. steunt. \\'r...nt. iedereen .heeft 
er meer dan genoeg van. Enige dagen geleden nog heeft, tot spr.'s 
grote verdriet, de Chef van de Generale Staf bepaalde beperkin~en 
aangelegd ten aanzien van het luisteren na&r radio Veronica. 

Voorts zou spr. in ove:rvleging willen geven aan de Minister 
ve.n Economische :i. aken een nota over de :l.:adi v:l.(luele verticale 
prijsbinding te vra~en. Dan zal veel misbegrip en veel onheil 
kunnen worden voorkomen en ook veel onrecht. 

Dan wil spr. wijzen op Spanje. ó:ij weten allemaal dat er in 
Spanje een systeem is, dat ons volk niet ligt. Geen vrijheid van 
meningsuiting, geen vrijheid van religie. hlaar toch mogen wij 
niet zo ver gaan dat wij, zelfs als alleen maar eevraagd wordt 
eens te praten over de een of andere associatie ten opzichte van 
de E.E.G., dan niet eens willen praten, terwijl onze gz·ote buur 
Duitsland en anderen dat wèl willen. Dan blijven wij altijd in 
de kou staan, en het Nederlandse bedrijfsleven lijdt daarvan de 
schade en nienand anders. 

Ten aanzien van ~uid-Afrika zou spr. willen zeggen, dat 
hij daar verleden jaar is geweest, speciaal om iets meer van de 
apartheid te begrijpen. Er zijn er twee: er is de Grote apartheid 
en er ia een kleine. De kleine ia irritant, onnodig; daar doen zij 
zichzelf enorm veel schade mee. In de grote zit veel meer dan wij 
oppervlru:kig zoudon kunnen beoordelen. Alleen de factor tijd moet 
hier de oplossing bren3en, zoals Generaal Smuta destijds ook heeft 
gezegd. De kaarten liggen daar geheel anders dan uit de opper
vlakkige discussie in de United Nations blijkt en enige ministers 
van buitenlandse zaken van Scandinavische landen verleden jaar 
in Augustus hebben gezegd, nadat zij de Laplanders al ondergeschikt 
hadden gemaakt. Het is altijd zo eenvoudig als je thuis het pro
bleem niet hebt; spr. zou dus willen zeggans Voorzichtigheid met 
beoordelen en meepraten als je er weinig van weet. 

En dan tenslotte de ontwikkelinGshulp. Wij hier zijn reus
achtig voor bilaterale ontwikkelingshulp; een prachtig voorbeeld 
is Griekenland. Nederland heeft enige jaren geleden naar moerassen 
westelijk van Athene en naar de. Adriatische ~ee mensen gestuurd, 
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zijn kennis gestuurd, om die .moerassen tot vruchtbaar land te 
maken. Dat heeft Nederland in Griekenland een buitengewone repu
tatie verschaft en grote danltbaarheid. Spro zou hier willen 
pleitena Laten we in die richting doorgaan, dan zal hot goed gaan. 

De Voorzitter dankt de sprekers en constateort dat thans het 
ogenblik is gekomen, da.t hij aan de voorzitter von de Tweede 
Kamerfractie nag vragen te beginnen mot de beantwoording van de 
ges·t;clde vragen. 

De hoer Ur.w.J.Geertsema (Wassenaar) heeft over de wijze 
van beantwoo~ing overleg geplee~d met de Voorzitter van do Fa~ij 
en met do heer van l\.i.ol. Gozamcnli;jk is ri.!en tot de conclusie gEi• 
komen, dat het in verband net de zeer r;rote hoeveelheid vragen 
toch wel een heel nuttige zaak zou zijn nls de vo1corël.e der spre
kers bi,i deze beant>;oordln:; iets a.'lders zou zijn do.:n in vori()e 
jaren: het G9Val is r:;ewe~st. ~oen opeelda natuurl:J.jk 00k een rol 
de byzo:ndcre o:-1stn.ndir;heid, dut i'rof. Oud r.owal het voorzitter
schap Yan de ~·.'wcedo l:a::norfractio als he'li voorzittercellap van de 
Partij bc1dc<)dcle. Vanda~'S lijkt de beste weg. dat nlloracrst spr .. 
een aantal alge:11<:me politie1~o vragen benntwoordt; dat daarna, om 
duidelijk te ó.r)~Jn ui tkomon da·lï het werk v-a.11 de !_i:weed.a Kru:.K'I:I.':L'~'ac tie 
bepaald niet een o:.1o-nan-show ia, de diverse leden van do i'\~ocde 
Kamerfractie, op vner torrein opme~~insen zijn gemaakt, zal! n~der 
op die punten ingaan; dat vervolgens de even~uelo specialisten 
van de E3rste Ka:aerfractie de opmerldngon op hun tcr·roi:t1 v·oOl~ 
hm.1 rekening nemen, en dat dan de zaak wo~--dt o..t'geroncl door de 
heer ven Hiel. 

Voor de T1:eede Kamerfractie zal de heer Berkhouwer apreken 
over het probloem van de grati(;ring van de vier laa-:.ste oorlogs
misdadigers en over het :probleem Spanje. Ds heer l?cr"t>heina zal 
spreken over de bczits'1orming, over de ·cechnische herziening van 
een aantal belastingwetten, en tenslotte over de individuele verti
cale prijsbinding. Spr. neemt aan dat de heer Tuynman graag de 
visie van de Twee:ie Kamerfractie op de kwestie van de Europose 
landbouwpolitiek sal willen geven. Mevrouw van Someren-Downer 
zal hot hebban over het T.V.-eiland en da k~estie van het goven 
van de motivering voor het standpunt van de Tweede Kamerfractiü 

· in de zaak van het luistergeld. De Generaal Couzy zal spreken 
over het verbod van de chef van de Generale Staf' om gebruik te 
maken van de studio-faciliteiten van radio Veronica, en zal voorts 
de vraag V3.11 de heer Katan, waarom d.e fractie niet heeft r:;ereageerd 
op de opnerking; van Ds. Boe, beantwoorden. t1evrov.w Stof'fels-ve.n 
Haa.t'tan zal het hebben over de ont~~kkelin~shulp, waar de Commodore 
Broekmeijer over gesproken heeft. De heer Visser zal een enkele 
opmerking over het woningbeleid beantwoorden. Vervolgens is er 
een groot terrein voor de heer Joekes, aangazien er zeer vele 
vragen op het terrein ''"an de belastingen zijn gesteld .• Tenslotte 
zal namens diegenen, die hun handtekening hebben gezet onder de 
bekende Zuidai'rilcaanso ver:daring, de hoer van Dijk daarop een 
uadere toelicht·ing geven. De heer van Riol heeft zich bereid ver
klaard het standpunt van de niet-tekenaars hier voor het voetlicht 
te brengen. 

Dan zou spr. nu dus zelf' graag een enkele opmerking willen 
maken. Hij heeft wol gemerkt, dat hij zich het leven wat makkelijker 
heeft ge~aakt doordat hij gisterenavond reeds op een aantal punten 
was ingc3aun, die hier vanmiddag ook aan de orde zijn gesteld, en 
hij heeft tot zijn vreucde menen te mogen beluisteren dat over 
het algeneen zijn rede in goede aarde ia gevallen. Voor de hart
verwarmende woorden, die de heer Otten heeft gesproken, zou spr. 
hem graag, ook namens de Tweede Kamerfractie, byzonder hartelijk 
dank willen zeggen. Het werk in een ~1eede Kamerfractie is bepaald 
niet eenvoudig en ook niet altijd dankbaar. De mensen grijpen nu 
eenmaal altijd sneller naar de pen om je te vertellen dat ze het 
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niet met je eens zijn, dan dat ze naar de pen grijpen om je te 
vertellen dat ze het wel met je eens zijn. Daarom is het prettig 
in een AlGemene Verr,adering eens een ander geluid te horen. 

Doorgaande op een enkele andere opmerking, door de heer 
Otten gemaakt, sluit spr. zich ten aanzien van de heer Hatta 
volledig bij hem aan; spr. gelooft niet dat het goed zou zijn 
wanneer hij zelf daar dieper op inging. Wat de persoonlijke me
ning van de afgevaardigde uit Velp. de heer Horstmeier, over 
een eventueel bezoek vcm Soekarno aan ons land betreft, zou spr. 
alleen willen zac;G;on dat do heren Luns en Soabandrio het er vol
komen over eens waren dat op dit moment een dere;eliJ!.t: bezoek 
niet aan de orde is. Toen r;pl.'. 's mening door de par·[.~ werd ge
vraar;d ten tijè.e V3ll het bezoek v:m do hee::t' Soebandrio, heeft hij 
gezegd: "Lat; en vrij 11u beginnen met de normale d:i.plomatieke be
trekkingen te horstellen door het wederzijds aanwijzen van ambas
sadeurs. Dat r.1oet het eerste begin zijn van een weer normaliseren · 
van d.e betx·ckldnsc~n 'cussen Indonesië en Nederland 1 en als dat ge
beurd is, kunnetl vdj ee:ns ru:::ri:;ig verder kijken11

• Op het ogenblik 
is dit punt dus niet aan de orde. 

Dan de kwestie van de belastil:gverlaging en alles wat daa:r·
mee annex is. Gebleken is wel dat dit in ~eer sterke mate leeft 
1n de Partij. f3pr. heeft menen te mogen bc::luisteren dat datgene 
wat hij dnar gisterenavond over heeft gezegd in grote lijnen de 
instemming heeft; de heren va.."l Tets, Jnt~obse en van J,mero:ngen 
hebben dat ook !!lot zoveel woorden (iezec.-;d. !~en sprak van een zolr.ere 
strijdvaardic;heid, naar, zo zeide de heer Jacobses behalve ove1 .. 
atrijdva.a.rdighcld moet de .fractie ook haschU:!:::en over wi,jsheid 
en tact. Dnt is s~Jr. geheel met hem eens, maa.r hij gelooft nu 
juist dat het niet in overeenstemninB is met die w:!,jshoid en tact 
om hier eerst allerlei supposities te gaan geven van e;evallen, 
die zich in de komende maanden kunnen t,~aan voordoen, on dan te 
gaan zessen: Als nu dat geval zich voordoet, dan gaan we daar zo 
op reaseren, en als dat geval zich voordoet, dan gaan we daar zo 
op reageren. lianneer dan ook de vertet.;cn'Noordir:;er van de ai"delin13 
Velp vraagt: :t.et U nu eens precies uitG~n hocver de Tweede Kamer
fractie gaat met het steunen van dit ministerie, dan kan spr. 
zich toch nauwelijks indenken dat hij verwacht had daar vanmiddag 
een haarfijn antwoord op te krijgen. ~en moet vertrouwen hebben, 
dat de Tweede Krunerfractie het beleid van deze regering zal steunen, 
tot zij tot de conclusie zou moeten komen dat het beleid van het 
ninisterie niet ~eer is een beleid, waar wij als liberalen achter 
zouden kunnen staan. lilaar aan de andere kant moet men toch ook 
vertrouwen weten op te brengen, dat onze liberale ministers en 
staatssecretaris3en de moeilijke en dikwijls zware strijd die zij 
hebben te voeren tot een gelukkig einde weten te brengen. Neder
land lcan nu eenmaal niet gerer.;eerd worden door één !);':U'tij, er 
maken nu eenmaal altijd neer partijen deel uit van een regering 
in ons làni, en in het Kabinet moet dientengevolge diepgaand van 
gedachten uorden gewisseld. Spr. geeft gaarne uiting aan zijn var
trouwen, dat onze liberale be~indslieden daar de liberale beginsolen 
goed en belcwaam zullen verdedigen. 

Spr. zou graag nog een enkele opmerking over het gehele pro
bleem van de belnstiugverlaging Vlillen maken. Hij valt dan eigen
lijk weer terug op datgene wat hij ook gisteravond heeft gezegd, 
en hij sluit zich aan bij de heer Jacobse, die de heer van Leeuwen 
sprekend invoerde. Iret is inderdaad een uitermate moeilijk punt, 
dat er vele bij uitstek geschikte momenten zijn om belastingen te 
verhogen , en maar heel weinig werkelijk bij uitstek geschikte 
momenten om de belastingen te verlagen, met name in deze na
oorlogse periode van hoogconju.nctuur. Maar wanneer wij allen dan 
tot de conclusie zijn gekomen - de heer van Tets heeft het nog 
eens duidelijk gezegd - dat er een tè vergaande nivellering aan 
de gang is, dat er een tè zware belastingdruk is ontstaan en dat 
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het voor de Nederlandse burger beschikbare inkomen te gering is, 
dan zullen wij moeten zoeken - spr. heeft dat gisterenavond al 
gesteld - naar het cinst ongeschikte moment. Aan de andere kant 
kan men van een liberale mininter van 1'inanciën nooit verwachten 
dat hij een maatregel neemt. waarvan hij in geweten overtuigd 
is dat die tot inflatie zal leiden. Dat is bepaald een eis die 
men niet mag stellen en die men spr. gisterenavond ook niet heeft 
horen stellen. 

Verde~e vragen over al deze belastingproblemen zullen straks 
door de heer Jcekes worden beantwoord. 

Gpr. heeft dan nog de vraag van de heer van .~nerongen naar 
aa.nle:lding van de A.O.~i. De heer van A!üorongen, als Bpr. hem goed 
begrè:pen hcei't, stelt het zo: Lr zijn drie standp1l:o:t:en in de 
Sociap.l-Econo.::lische Rn.ad inGenomen: het zor;enaaméto werknemers
standrunt, vm.arin gesteld wordt dat er vijfhonclord 1:-d.llioen uit 
de schatki~t beschikbaar gesteld :r.:oet worden voo:r· hol:i optrekken 
van de ui tkerinr-;en; het werkgevf:Jrss-tandpunt, dat ~J·e.!~lij at naar 
een erotll1SI'ogeling via do Algemeno Bijnta_lldswet; en het standpunt-
Boeman. bn nu zegt de heer v~~ Amoroneon: Er zijn twee ver uiteen 
liggende standpunten, het werl:>;eversstandpunt en het werk:n.rt~.ers- . 
standpunt. !~u moet I:!On als polit;ioke partij, wanneol.' men een mid
denstandpunt wil bereiken, beGinnen met zich te otellen op het 
ui tersta standpunt en dém lun~;zamerha.."lèi toeseven. Spr .. is t;ro.ag 
bereld de heer van Ameronr.;en -coe te {~even cla-c dot in de polltiek 
wel eens een gebruii{elijke zar.Jt is. Hij is bereid t;o3 te geven 
dat het wel eens nuttig kan zijn, wanneer. ho·t om bepaalde bcd.ra(;en 
gaat; "wanneer ik honderd millioen voor iets wil hcbben 9 la.o.t :Ut 
dan maar eens bec:P.nnon met tweehonderd millioen te vragen, nic
schien kom ik dan op honderd millioen uit". En.ar opr. wil de heer 
van Ameronr;en niet toegeven dat men deze weg zou moot:en bcwnndelen, 
wanneer mon een bepaald standp~~t beslist niet juist ~~ndt, dnt 
men dan zcr.;t: Hu ga ik dit standpunt eerst innol'!len om het dnarna 
weer te laten varen. Spr. heeft zich 5ioterena.vond voorzichtig 
uitgedruktJ hij heeft r;ozee;d dat hij overhelt naar het stnndp"J..lt
Bosman. Vooralsnog heeft hij er echter toch bepaald bedenkingen 
tegen, vooral ook uit psychologische overwegine;cn, zich no.n te 
sluiten bij de gedachte van een verwijzing naar een groeparegeling 
via de Algemene Bijstandswet. 

Het voornaamste punt dat voor spr. is overgebleven - en het 
is een uitormate belangrijk :punt - is de kwestie él.ie door de heer 
van den Ende is aansesneden: de keuze van de staatssecretarissen. 
Spr. wil vooropstollen dat naar zijn mening het ambt van staats
secretaris, toen het indertijd werd ingevoerd, wel degelijk be
doeld was als een functie voor politici, als een f~L~ctie voor 
mensen die actief waren in het politieke leven in htm partij. 
En zeer in het byzonder heeft men er toen aan gedacht dat dit een 
tunetie zou kunnen worden voor jonge politici, die zich op die 
manier belçwaamden om verder op de ladder te klimmen en bijvoor
beeld daarna het ministerschap te r;aan bekleden. Dat is nog steeds 
naar spr.•s overtuising het werkelijk juiste uitgangspunt voor 
deze !unctie. !.~aar men moet zich realiseren dat er tegenstrevende 
factoren zijn •. De eerste tegenstrevende factor, een heel belang
rijke, is dat het werk van een minister hoe langer hoe meer gaat 
omvatten, dat de problenen waarvoor een minister wordt gesteld 
steeds zwaaxder worden. Daarom krijgen de ministers dikwijls de 
behoefte zich op een bepaald deelgebied te laten bijstaan door 
een bi~i uitstek deskundige op dat gebied. Nu opent de Grondwet de 
mogelijkheid, dat een minister zich ook in de Kamer door een 
ambtenaar laat bijstaan. Daarvan wordt echter maar een byzonder 
schaars gebruik gemaakt. Minister Cals heeft van deze mogelijkheid 
gebr.lik geoe.a.kt bij .de behandeling van de mammoetwet, maar de be
treffende ambtenaar is daarbij &lechts eenmaal aan het woord ge-
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komen. Bij de herziening van het Burgerlijk Wetboek heeft de 
toenmalige minister van Justitie zich door Prof. Drion laten 
bijstaan. Over het algemeen wordt van deze nogelijkheid echter 
heel weinig gebruik gemo.akt en geven de mi.nisters er de voor
keur aan zich te laten bijstaan door een bij uitstek gespecia
liseerd deskundig staatssecretaris. Ue tweede tegenstrevende 
factor ia het feit dat nu eeTh~aal het aantal politiek gefnteres
seerden. het aantal mensen dat actief is in het politieke leven 
in onze liberale partij bepaald niet groot is; dat dus het reser
voir van mensen, die bereid en in.staat zijn om de functie van 
staatssccreta.ria te "tervullen, niet byzonder groot :J.s. In de 
Tweede Ka'"nerfractie is ongetwijfeld een reservo:i.r vr:.n mensen 
met actieve politieke bela.'"lr;stelling en bekwaaL".heè.cr.; • maar aan 
de andere kant meet w.en begrijpen dat het aantal ad~rlatingen, 
dat men een fract;ie kan laten onde:rr,aan, ook zijn. r,:r.o!lzen kent. 
Wil nen dat nnûal·s, dan noet do .Furtij met deze feiten bij de 
candiclaatctelline; byzonder duidelijk rekening houde-n., Dit zijn 
de eerste opmer1'~incen, die spr. zou willen ma.ken over de twee 
tegenstrevende .factoren in het op zichzelf. juinte stand:punt, dat 
de sta.atosccretarissen uit het actieve politieke leven gekozen 
moeten worden. 

Een tweede punt is, dat het tenslotte· niet de politieke 
partij is, die de sts.atssecretariosen e.auwijlJ"ti. Hot is nog ultijd 
zo dat het de ministers zijn, die bepaalde mensen uitnodigen cru 
hen als staatssecretaris terzijde te st:o.an, en dan is het E<atl do 
gekozone om zich eventueel in verbindir.;.g te stelien net ~ä.in 
partij. Spr. herinnert zich dat Prof. vud ind8rtijd heeft gezegdt 
Als iemand voor dit ~bt gevraagd wordt, is het heel begrij~elijk 
dat hij daar eens advies over inwint; de een doet het bij ~ijn 
tante, de ander doet het bij zijn fractie-vvorzittcr. 

Wanneer een l{abinet volledig in of na overlog ·met de fracties 
tot stand is gekomen, is het naar spr. • s nening t7en r~oede zaak 
dat zij, di.e voor he·t ambt va.n staatssecrata:.t":l.s word.en uitgeno ... 
digd, in ieder geval met de voorzitter der Twoedo Kr-...merfractie 
van de politieke portij, waarmede zi,j zich vcrwant voelen, over
leg plegen, om zich van de steun v~~ deze p9r.tij te overtui~en. 
Dan is het dus de taak van de fractie-vooi•z.itter ::l.n de Tweede 
Kamer om de betrokkene al dan niet zijn .fiat te geven. Dat is 
dorha.lve een heel andere situatie - en dit is tevens een ~".an de 
meest belangrijke antwoorden aan de heer van den Ende - dan 
wanneer de partij van tevoren zou opgavans die en die mensen 
willen Vlij in. e.a."l'l~erking zien komen voor het staatsGecretariaat. 
Het zijn heel andere nomen, die men in deze gevallen aanlegt. 
En het is natuurlijk volstrekt buiten kijf dat, wanneer een libe
rale fractie-voorzitter 11 ja11 zetrt op een dergelijk verzoek, hij 
dan volledig overtuigd moet zijn van de liberale overtuiging van 
de desbetreftende candidaat. L!aar dan is hot ook zo, dat men 
deze fractie-voorzitter het recht moet Beven om zijn eigen in
terne oordeel te vormen over motiverinr,en, die een candidaat in 
een bepaald geval geleid hebben zich ondsnks zijn li.berale over
tuiging niet aan te sluiten bij do V. V.D. lianneer dan die interne 
eigen raadpleging de fractie-voorzitter tot de conclusie brengt, 
dat in bepaalde concrete gevallen die motiveringen honorabel 
zijn, dan kan nen daar uiteindelijk geen bezwaar tegen maken. 
Maar noGmaals, spr. gelooft dat men moet proboren weer terug te 
keren tot de oorspronkelijke opvatting over het ambt van staats
secretaris. ~en ziet tecenwoordig - en ook daar zit wel wear een 
zeker voordeel in - eigenlijk de andere weg. Men ziet lieden 
tot bewindsman geroepen worden, die zich tot dat moment nog niet 
erg actiet met de politiek hadden bezig gehouden, maar die daarna 
byzonder actieve politici worden. Spr. hoopt van ganser harte 
dat voor de beide liberale staatssecretarissen, die op hot ogen~ 
blik aan het bewin~ zijn, - en spr. kan verzekeren byzondor ver
heugd te zijn met hun staatssecretarisschap - de bekleding van 
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dit ambt het begin zal zijn van de weg naar een werkeli~k actief 
politiek leven en een werkelijk actieve politieke oarriere. 

De heer Mr.Dr.O.BerYJlouwer (Alkmaar) wil beginnen met de 
heer Katan te bednnken voor de lo.r, die hij toegezwaaid heeft 
aan de heer de Vos van Steenwijk en hemzelf voor de houding, 
die zij hebben aangenomen terzake van de eventueel dreigende 
gratie van de laatste vier oorlogsmisdadigers. De Grondwet zegta 
De Koning verleent Bratie. Amnestie wordt verleend bij de wet. 
Dat laatste speelt hier niet; het caat hier alleen om één van 
de koninklijke prerogt~tievon, het l'echt van gratie. En dit is 
een van de grote kernptmten waar hot eigenlijk om gaat. De moei
lij1~eid is na~elijk deze, dat geen e~kel prerogatief van de 
Kroon kan worden uiteeoefond zonuor een voorstel onder verant
woordelij1rheid va.n de minister, in d:i. t r-,aval dus è.e minister ven 
Justitie. En nu is het zo, dat uit h::oi'de van een dor beginselen 

. die j::.i:st ono zo dierbaar zijn, te weten de scheidinG van de be
voegdheden enerzijd3 V&~ parle~ent 9 anderzijds van regering, 
deze zaak zo moeilijk ligt. ~ïnnt omdat het hier betreft een pre
rogatief vnn de Kroon met dno..rvoor die vernittwoordelijkh~id ''Tin 
Je minister, kan nen toch bezwaarlijk tevoren van e;i.i.g;erlei be
windsman stipuleren, dat hij belooft zua of zo te hanö.çJ.en. 1.1en 
kan eigenlijk alleen !!!aar naar letter en geest v-an de Grondwet 
komen tot een beleid achtero.f'. \~'ij hebben dat eens es• had i.n de 
jaren 1951/52; de heer Oud zo.l zich dat nog herinne:t.'en. De heer 
Oud heeft toen al namens de toenmalige fractie practisch het s·tand
punt verteGenwoordigd dat altijd ongewijzigd is gebleven. Toen 
was de vraag aan de orde of de executie aan IJages zou moeten wor
den voltrokken. Dat heeft tot gt•ote moeilijkheden geleid, zelfs 
tot moeilijkheden rond de Kroon, en daaruit is dat r;rote debat 
in de Tweede Kamer voortgekomen. Hu kan men wel zeggen, dat het 
nauwelijks voorstelbaar is dat enigerlei Hederlandoe regering aan 
deze laatste vier mensen nog gratie za~ verlenen. !lien kan d.at 
tevoren op voorzichtige wijze uiten, opdat de regerlng, die 
eventueel tot bTatieverlening zou overgaan, zou kunnen aanvoelen 
dat een controle achteraf' wellicht ten ongunste zou uitvallen. 
Deze indicatie heeft spr. zich namens de fractie enige malen ver
oorloofd te geven op dit op zichzelf wat subtiel liggende terrein. 
Ook in het licht van het onlangs aangenomen Verdrag op de genocide 
kan spr. zich niet voorstellen dat enigerlei regering van ons het 
opportuun zou achten aan deze vier mensen, die al eens gegratieërd 
zijn van de doodstraf in levenslane, opnieuw gratie te verlenen 
na de misdrijven van peilloze diepte tegen de hunaniteit, waaraan 
zij zich alle vier, geen enkele uitgezonderd, hebben schuldig ge
maakt. 

Voor iemand, die op Europees niveau moderne libsrale politiek 
wil bedrijven, is de taak bovenal constant waakzaam te zijn, dat 
in het Europa van de Zes niet ontstaat, of eventueel zich verder 
ontwikkelt, het. proces van antiek mercantilisme met daaraan ge
paard protectionisme, zoals men dit hier en daar meer en ~eer ziet 
ontluiken. t:en denke aan de kolen, aan het staal, aan de verho
ging van de tarieven; allemaal schadelijke zaken voor Nederland. 
Evenmin zal, wanneer er een gezamenlijk beleid in de gemeenschap 
moet worden afGebakend, dit mogen leiden tot dirigisme op het 
niveau van de ~es, in plaats van de grotere openheid die Neder
land verlangt. Spr. denkt aan dreigingen die voor de deur staan 
ten aanzien van het Nederlandse vervoer. Hij vertrouwt dat 
Staatssecretaris Keyzer hier waakzaam zal zijn. Openheid zowel 
binnen als buiten de E.E.G• is eigenlijk het devies voor iemand, 
die op Europees niveau een ·beweeglijke liberale visie wil ver
tolken. 

Spr. komt nu tot Spanje en de E.E.G., en hij is byzonder 
verheugd over het pragmatische geluid dat de heer Otten heeft 
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laten klinken. Wij moeten ons dan even diata.nciëren van bepaalde 
psychologische weerstanden, di-e begrijpelijkerwijs hier en daar 
bij ons bestaan. 3panje heeft bij herhaling om associatie bij de 
economische gemeenschap gevraar:;d. Dat is een moeilijke zaak, waar
bij men er voor moet wrucen zich niet te laten leiden door vrees 
voor het verwijt van identificatie met het regiem in dat land. 
Geografisch, historisch en cultureel is het volk van Gpanje een 
Europees volk. In de laatst;e ,tergadering van het E.E.G.-parlement 
heeft spr. Gedaan v1eten te krijgen dat de liberale tractie een 
genuanceerd s·tandpu.nt heeft ine;enot'!en. Daar was spr. verheugd over. 
De stnndpunten in het ~uropeea farlement liggen namelijk landsge
wijze en fractiegewijze door elkaar. Duitsland en Frankrijk zijn 
zonder meer voor associatie van Spanje bij de E.E.Gn Italië heeft 
economische, de Benelux politielre bezwaren. :î?ractier;ovlijze ligt 
het merkwaardiger">'lijze weer iets anders. De socialisten zijn star 
anti; 9.e Europese C.D.Ue-i'ractie is in het algemeen vó6r, en de 
liberalen neffien een genuanceerd standpunt in. 

Nu wijst s:pr. er nog!'laals op • dat men zich niet t:aoet laten 
leiden door het identificatiegevaar. Een ander voorbeeld: wanneer 
straks de heer van den .Dergh naar China gaat, zal toch niemand 
hem verdenkon van symr)athioën net het bewind dat dt;..,:._r heerst? 
Waar het om gaat is, dat wij pogen uit een liberale mobiliteit 
tot openingen te komen. :r..n als spr. dan weer terugkeert tot het 
devies, dat wij de E.E.G. intern en el~ern open moeten houden, 
econo~isch en politiek, dan betekent di·:ï voor wat Spanje be·l;ref·t, 
dat wij moeten poe;en waar openingen zijn dna:r;nm te l"li.'O.fi teren. 
Want met een starre houding komt uen ook niet tot de verbeterln~en, 
die men graag ten ~oede van het Spaanse volk zou willen zien koTien. 

De heer Mr.Ii' .:Portheine (Leiden) zal beginnen iets te zegeen 
naar aanleiding van de \rraag van de heer Jacobse over de bezits
vorming. De ~\~eede Kamerfractie vindt de kwestie va~ de bezitsvor
ming een van de allerbelansrijkste, die haar ter behartiging zijn 
toevertrouwd. De bezitsvorming dan niet alleen gezien als bezits
vo~~ing in enge zin, maar ook als bezitsuitbreiding en bezitshand
having. En als zodanig heeft het vraags-t11k byzonder veel, ook 
fiscale, kanten. De Partij heeft altijd gesteld, dat Nederland als 
het enigszins kan een fiscaal klimaat dient te hebben, dat de be
zitsvorming zoveel mo~elijk stimuleert. Dit speelt zowel bij de 
beroemde belastingverlaging als bij de wetsontwerpen tot herziening 
van de inkomstenbelasting, die binnenkort zullen worden behandeld. 
Het spoelt ook bij specifieke maatregelen als de Alç;c~ene Pre:nie
spaarwet. Van e;cval tot geval zal ooeten worden bezien of deze 
maatregelen uit het oogpunt van liberale normen aa.n,Taardbaar zijn. 

Naar de wetsontv;erpen tot herziening v~~ het belastingstelsel 
heeft ook de heer van Tets gevraagd. Hier i:-! met grote activiteit 
opgetreden. De vaste conmissie voor tinancien heeft bijna iedere 
week vergaderd ter voorbereiding van de openbare behandeling, en 
deze zal zeker in Juni plaats hebben. Spr. zegt de heer Jacobse 
gaarne toe deze wetsontwerpen speciaal in het licht van de bezita
vorming te zullen bezien. 

De afgevaardigde van de afdeling Wageninren heeft nog een 
aantal punten in dit kader a~~heroerd, onder meer de overdrachts
winst, de liquidatiewinst, en de kwestie van de aftrek van buiten
gewone lasten. liet eerste is weer een typisch punt in het kader 
van de bezitshandhaVing; het tweede zal nader worden bezien naar 
aanleiding van de opmerkingen van de betrokken spreker. Wat betreft 
de wijze, waarop de gehuwde werkende vrouw in de belastingheffing 
wordt betrokken, de suggestie van de a~gevaardigde van de atdeling 
Wageningen vereist toch wol een nadere beschouwing, omdat namelijk 
bij diens systeem niet de in de middenstandsbedrijven werkende 
vrouwen kunnen worden betrokken. Spr. acht dat systeem derhalve 
niet zonder meer aanvaardbaar, het heeft inderdaad byzonder veel 
kanten. 
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Tenslotte wil spr. nog iets zeggen over het vraagstuk, dat 

door de heer Otten is aangeroerd, de kwestie van de vertieale 
prijsbinding. Spr. onderschrijft volledig wat de heer Geertsema 
daar gisterenavond reeds over zeide; hij wil er slechts de nadruk 
op legben, dat elke maatregel, die op dit gebied wordt genomen 
in het kader van de wet op de economische ~edodin~lng met zich 
mee zal moeten brengen, dat aangetoond wordt dat bepaalde rege
lingen in strijd zijn met het algemeen belnng. Uiterot behoedzaam 
zal dus bezien moeten word.en welke maatregelen eventueel nog 
zullen moeten >lorden genomen. 

Mevrouw G.V.van Someren-Downer (Amsterdam) wil r,raag antwoorden 
op de drie vracon, die nanr aanleidinG van het radio- en televisie
beleid zijn gostïeld. 

'l'en ee.l's"iïo de \Taag van Rotterda-.n: Waarom heei't do V. V.D. 
tenslo.tte toch haar otci:l gesoven aan het wct8ontwerp tier verhoging 
van do luistorgcldon? Dat heeft de V.V.D. goda~~, cndnt op het 
oomcnt, da:li het wetso:1t·:;erp in stomr:d.ng kwa'l'!l, er cll':i.e belungrijke 
dinr;cn gebeuJë"u waren. 'Con eerste: hot bedrag vo.n i' o24.- was ver
laar,d tot i' .18,-. Ton ·;;':'lscèe: aa11. een verzoek van opl"• om openbaar~ 
naking van do afrekening o\rer 1964 wcr<l op dozeli'de dc.r; r;avolg G~'3-
geven. Ton c1erd.o: de minister he.cl de beloi.'te godaan aan de onroeP
voreniginr;eu openi:n.e; van zaken to vragen. Hi,i hoeft daarbij zeli'a 
gesproken van oen morele verplichting. O:p dat nomout voncl de 
fractie hot niot reelelijk meer o:n het bcdi:r.ur; Yan f' .12 .- t clD.t uit 
1941 sta."1t, nu in l')C..Ji- niet tot 1'.18.- 'ce vc:r:·ho,:;cn. De .trnct;ic 
vcrtrouwde er cJ.aarbi,1 op dat inderdaad ö.e o:mrocpvor"Jniginsen arm 
het verzoek van de miuioter gevolg ~ouden c:even. Overigonu hoeft 
de cohole Tneedo Ka'iler, behalve de ccrr,rlUni st i scha fractie - maar 
die heeft nu eenmaal niet veel respect voor parlementaire rechten 
dit verzoek ondersteund. 

De hoor Konins heeft gevraagd nanr het stan.dpu.nt terzake van 
de Eerste Kamerfractie; spr. neemt aan dat de hoe:&." vnn Rial dna.r 
nog op ze~ antwoorden. Redolij?~~eidshalve is ochtor niet ~oer te 
verwachten dat de omroepverenigingen dit nog ~m.1lon rmigeron. De 
v.v.D. veert inderdaad een felle strijd te:?;en dit c:n:rco:pbost;el, 
maar juist uan.noer r:en een zeer duidelijk s-t;andpunt inneemt togen 
iets, noet men nog veel rodelijker en no~ veel zakelijkor zijn 
dun in andere gevallen. En wanneer men ziet hoc de omroepvereni
gingen omgekeerd ons bejegenen, dan gelooft spr. dat wij mat di·l; 
radolijke stand:9unt ons bepaald de sterkere betonen. 

De heer Ot·t;en heeft uiteraard t=;eheol naar S.I>r.' a hart ge
sprc.kcn, toen hi,j zeides dit bestel is ondemoc::t•atisch. Hij heeft 
over een referendum e;esproken, en ook de bCZ\'laren dun:rtegon ge
noemd. Spr. is met hem eens dat, wa.nneor dit referenàum zou worden 
gehouden, een zeer grote r-,roep van het Hederlandse voll<, naar alle 
waarsclujnlijkheid de meerderheid, zich achter het v.v.n.-atandpunt 
zou stellen. Hot ia in dit licht wel interessant dat, uanneer de 
VAllA - het is deze omroepvereniging die zich daaraan toch wel het 
meest schuldig maakt - zich weer eens erg hee.t't uitB;esloo.t'd om 
bepaalde V.V.D.~ers op denigrerende wijze belachelijk te naken, 
spr. iedere keer weer brieven ontvangt van overtuigde socialisten, 
die excuses maken voor het optreden van hun omroepvereniging. Dit 
laatste is vooral in grote getale het geval geweest na een uit
zending vcn Marimba, waarin men nogal wat aandacht aan spr. had 
besteed. 

De heer Horstmeier heeft gesproken over het televisie-eiland. 
Spr. is het geheel met hem eens dat Nederland dit eiland niet maar 
kan laten bestaan, want dan zou het het recht verspelen tegen 
anderen, met wellicht minder onschuldige bedoelingen, op te treden. 
Spr. is ook met de heer Horstmeier eens dat het feit, dat iets 
dergelijks mogelijk is, en dat"het noodzakelijk is dat de regering 
nu maatregelen gaat nemen, de absurditeit van de situatie onder-



-45-
streept. Spr. zou haast willen zeggeus Het ontstaan van dit eiland 
bewijst hoe onzinnig de situatie is, hoe onbegrijpelijk en onaan
vaardbaar het is, dat gezonde initiatieven niet normaal kunnen 
worden uitgevoerd op Neda:t:'lando grondBc-oied. liet onderstreept te
meer onze overtui3ing dat dit niet voort kan duren. En het onder
streept ook wat onze fractie-voorzitter sisterenavond heeft ge
zegda ~\'ij zullen de strijd, die wij voeren, blijven voeren, en wij 
zijn er van overtuigd, daar duiden alle omstandiGheden en alle 
aspecten op, dat wij deze strijd tenslotte zullen winnen. 

De heer J.H.Couzy (Apeldoorn) wil beginnen net de opmerking 
van de heer Otten ovnr het verbod van de Chef v:m de Generale Stat. 
Dit was echtor geen vcrbod tot hc/c luii:::tez·en na.ar I·ncli.o Veronica. 
De za::tk was tüdÛ5 9 dat do Dienst :;alzi;jnszorg bij r-oaio Verouica 
bandjes hc.d doen opnoiaen 9 vra.arop de mor;elijkheden \;~t het deelnemen 
nnn door deze dienst georc;aniseerde eurst~ssen werd.~Tl opgesomd, mot · 
eon opwekking 0::'1 zich v-oor clezc~ cursussen ua.11 te melden. Ui tzenuing 
v-nn d.eze c:pn::.12en is door de Cho.f van c"!.o Generale gtui' verboden, 
blijkbaar ondat Veronica n.og altijd te boek s·ta.at &.ls een illegale 
zender, en daarnaast - r.~aar d.at lijkt spr. een zeer vreemde sn 
wat gewrongen motivering - omdat deze opwekking een ooort reclame 
zou in.."'toudon. 

<ianneer spr. dan mag ingaan op de opmerking van àe heer Katan 
over de hu.'nanicrtische vorzorE;it!g in de k:r-1.,:jg5:J~~<!ilt, dan wil h:ij 
in de oerBte plaats in de herinnerin:-~ ·ce:r.wr.coepo:u, do.t ruim t~;;c1~ 
jaar geleden de too.ne1ulir:;e minister va.n ilefensio öij de bes;rotings
behandeling hcefi:i verklaard dat hem r~u de bebonf"trt atm deze val..._ 
zorging was ge·oleken, en dat hij dus e;0ner-:on was om to·ll invoex:ing 
over te cnan. Op deze verklarin~ is toen een grote ~ede van pater 
Stokoan gevolgd, uaa~an de minister nogal onder de indruk was, 
en waarin werd cesteld dat er een commissie noest wor:îen benoemd 
om dit vraar;stuk te bekijken en met een voorstel te:::- ta!el te ko:!ten. 
Spr. heeft dit do mininter afgeraden, en gezegd dat het eenvoudiGer 
zou zijn o~ de~e verzorging naar moteen bij wijze v~ proef in te 
voeren, omdat een conmisnie, die zo heterogeen zou worden s~en~e
steld, dat allo groeperin~en daarin zouden worden vertegenwoordigd, 
nimmer tot een eensluidend advies zou kunnen komen. Spr. heeft 
helaas selijk gekregen, want bij de volgende begroting moest à.e 
minister zegGen dat hij trNee adviezen had gekregen, waarmede hij 
natuurlijk niet uit de voeten kon. Toen iG uiteindelijk een nota 
opcestïeld, die bij de laatste begrotine;sbehandfüing :l.s besproken; 
vel~OlGens is toen de verzorging inGevoerd, nadat de nota met grote 
mecx·derheid door de Kamer was aanvaard. 

Nu zijn onlangs binnen de orc;anisatie ven de protestantse 
geestelijke verzorD!ng nor,e.l ~rijvingen en moeilijkheden opgetreden, 
die de laatste maanden ook hun weg naar buiten hebben gevonden. 
Dat was voor de vaste conmissie voor defensie in de ~~;eode Kamer 
aanleiding met de minister deze moeilijkheden te bespreken. Juist 
in do week dat deze besprekin~ zou plaats vindan na~ de co~ssie 
ken.."lis van de rondschrijfbrief van de Hoofdlegerpredikant aan zi,jn 
resorve-le3erpredikanten. Onmiddellijk is deze brief in het overleg 
met de minister ter sprake gebracht. De minister was over de brie! 
zeer misnoegd, on deelde mede dat hij zich beried op welke wijze 
hij aan do Hoofdlegerpredikant van zijn misnoegen kennis zou gaven. 
Op grond daarvan heeft toen geen van de Kamerloden het nodig ge
oordeeld op dit punt nog vragen te stellen, hetgeen natuurlijk wel 
zou zijn gebeurd wanneer de minister had gezegd, dat hi~ zich van 
deze aangelegenheid volkomen afzijdig zou houden. 

Mevrouw Ur.J .K.storfelS-van Haaften (Utrecht) zou, naar aan
leiding van het pleidooi van ~e Commodore Broekmeijer voor bilate
rale hulp aan ontwik~elingslanden, er op willen wijzen dat het op 
de begroting voor 1964 uitgetrokken bedrag van !.221.- millioen 
onze bewegingsvrijheid op dit gebied byzonder beperkt, en dat dit 
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geld niet zonder meer in multilateraal verband wordt besteed. 
De hulp van Nederland af~ de lTederlandse Antillen en 3uriname 
bedraap;t reeds bijna 57 Iïlillioen; ons eigen uitgebreid technisch 
hulpprogramma 15 millioen, in het E.E.G.-ontwikkelingstands stort 
Nedorlc.nd 47.5 t:illioen. i.:et de besteding van dit laatste bedrag 
zijn wlj niet altijd ~o Geluk"kiG - de heer Bet·khouwer heGft daar 
bij de bcsro·ti113 van Bui tonlnndso ;.:;aken reeds op gewe~Gn - omdat 
het grootnto gectealto van dat E.E.G.-ontwikkelingsfonas terecht 
komt in het Frans cr~okcnde deel van Ai'rika, dat nog zozeer inge
steld is op 1'rar..lcri.~ik • äat in feite hot voor-.leel, cm b.et zo maar 
te nocne!l, dat u.H: cle bcs·cedinG van die bedragen kc.~::1t ~ voor 80% 
ten gooé.l.a kont ue'"''"l het 1'ranse bedrijfsleven. 

Voor hot tookonstig 1>ele:!.cl. zal bepanlè.elijk d.o bilaterale 
hulpvorleninr; élo J.:.oJ:l.r;~c aanducht h7ijcon, maar ucn m<)a·l; niet ver
geten o.a:iï i~cd.orla:nd :.üs klein land tocll hooit zal h~rmcn oproeien 
tegen ~mt de c;rote landen <loen. De heer Otten noewle een mooi 
voorbeeld YDJ.l een hulpontwikkelin;snprojoct in Gr·iekm1hw4, dat 
uitstekend o.r..nslr.:w.t, L'lo.ur wann.ee:t> ilederland te veel. "''-'u gaan. 
willen doen in U.latcraal verband, v1•eest spr. dat vrij met onze 
Nederl~dse <leskundj_r;on spask zullen lopen. \a;j hebben een bepaald 
n.rserw.al à.eskundiccm. ~'iannoe:r. wij hen uitstut·en, on zij kone1.1 bij
voorbeeld uit ons e.mbtenarencox·ps, dan zullen eer·at rJo.o.tregelen 
moeten worden getro.ffon om te zorg,~n 9 dat cleze ambtolijke deskun
digen bij hun terur,kot1st beter woräen cp[:).1Vo.nr;cn él.nn op het or;c!l.
blik hot r;evn~ is; dat zij beslist geen DlJ.delen oncler-v'indeu van 
het feit dat zij cml:ele ju.t>cn beschikbara- hebben gestel(l voor hulp 
aan ontwikkelingslanden- Daaroede is bijvoorbeeld üuitsland on~ 
vooruit. 

Commodore Broekmeijer noemde ook even de lH::vorçleri:ng vtm da 
werkgelegenheid bij bilai;erale hulpverlening. :Nu meent opr. dat 
Ncd.erlund op het ogenblik nog niet zit te springen o;:n bevorder:!.nG 
van de werkgelecenheid. Dus zou spr. thano d:i.t elemo1.1t niet in 
haar overwer:,:insen inzake het hulpverlen:ï.nr;sbeleid i.n bilateraal 
vcrband willen betreklcen. 

Dan zou spr. nog iets willen zeBgen over de kv:estie Zuid
Af'rika. De opvattin~ van de heer Otton en de beer Hoosendi,ill::, dn:li 
men bij de beoordeling van het gehele prohlcem in L-u.id-A:f.'rika 
voorzichtig moet optreden, onderschrijft zij. ~ij moet in de Kamer 
wel over de kwes·tie :i.uid-A!rika spreken, bij de begroting van 
Buitenlandse Zakc;m. Naa'T.'mate zij zich in dit onderwerp heeft vel:'
dlept9 is h~a.r r;oolc;ken dat mennen die in ::;uid-.Ai'rikn. zijn geweest, 
ook mensen die behoren tot een politieke richting die altijd klaa~ 
staat om de apartheidsnolitiek byzouder hard te veroordelen, terug
komen met de overtuiging: Het zit toch anders dan ik dacht voor ik 

. er heen ging. hlen wordt hoe langer hoe voorzichtir;o.!'. De kleine 
apartho:i.d moet men bepaaldolijk scheiden van de grote apartheid. 
Cpr. gelooft dat de kleine apartheid alleen maar do!ll j.s, dat wij 
die zonder acer moeten en moc;en veroordelen, en dnt: de kleine 
apartheidapoli~iek, die door deze regering g~voerd wordt, bepaal
delijic de ieleeen die ten aanzien va."'l de grote apartheld leven, 
waar iets 50eds in zit dat op den duur tot integratie - misschien 
ia integratie niet helemaal het goede woord - zou kunnen leiden, 
belellL1lert. 

Te~slotte1 de heer van Riel zal antwoorden namens de veertien 
Kamerleden die het manifest van de heer Voogd niet hebben onder
tekend, oaar spr. weet niet o! de heer van Riel namens veertien 
mensen zal kunnen antwoorden. Misschien hebben bij iedereen andere 
overwegingen gespeeld. Spr. wil in dit verband niet ingaan op de 
inhoud van het manifest, maar als zij voor zich persoonlijk mag 
spreken, en zij gelooft dat e~ fractiegenoten zijn, die deze ~ening 
met haar delen, dan geloo!t zij dat men als Kamerlid altijd goed 
doet om geen handtekening te zetten onder buitenparlementaire 
actieo. Als Kamerleden ergens iets over te zeggen hebben, een 
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mening over iets hebben, dan horen zij die mening in het parle
ment te verdedigen, en dan doen zij verkeerd, wanneer zij ziCh zo 
maar zonder Deer scharen achter een actie, onverschillig of dat nu 
toevallig een actie van een lid van de Tweede Kamer is. t'!enneer 
de couranten dan apreken van "een" fractiegenoot van de Partij van 
de Arbeid, die 93 Kamerleden achter zich heeft ge~regen voor een 
bepaalde actie, voelt spr. zich al niet meer op haar Gemak. Zij 
is altijd byzonder voorzichtig met het ondertekenen van dergelijko 
manifesten, zij gelooft dat men de hele zarut daar nooit goed meo 
doet. 

De heer u.Visser (Arnhem) zal zeer kort ingaan op de opmer
kin.~on die cemank-c zijn door de heel' :i:Iorstncier uit Velp. De heer 
Horatmeier heeft gezegd: i:Linister Bogaers legt te VE>~?Jl de nadruk 
op woningr1etbou~. Die opmerking ia niet eens volled~g. Minister 
l~oe;acrs legt namelij~c te veel de naä.ruk op de vol.lodif,"l eesub
sidkcrde bouw. Hij erkent openlijk dat het zijn prj.;::1alre taak is 
de 70.000 c;esubsid:teerdo woningen in elk rçeve~ in cU:c jO<ll' ta 
realiscl .. en; wat er dan verder van die 20.000 woninr,en in de vri~Je 
sector terecht komt, is van later zorg. Dat hotckeut dus dat ook 
hier weer wordt af3oweken van het Accoord van i','assen.nar, vraarvsn1 
onze f'ractievocrzi tter in de Tweede Kamer zo overduidelijk heei'·t 
laten blijken da·c het voor ons éfn en ondeelbaar :to, dat dat 
Aceoord dus ook volledig sln.at op de ove:reeni-':o:1stcn ten aanzien 
vnn de woningbouw. En nu is in dat Accoo:rd vau i'ja:::;nenr:;.ar als bouw
steen node van onze zijde ingebracht, dat een onderzoek zou worden 
inBesteld niet alleen naar de woningbehoefte, maar ook naar de 
wonin~voorraad. Dat is don het ~~twoord op het tweede deel van de 
vre.ag van de heer Horstmeier, die er op aand:dngt d;;;:t op lcorte 
termijn dat onderzoek naar het wonin~bestel za~ plaats \~nden. De 
minister heeft op een onlangs in de ~veede Kame~ over dat ondeJ.~ 
zoek gestelde vraag ook weer een ingewikkeld antwoord gegeven: 
dat hij daar eerst advies over heeft moeten im·nnnen; dat dat 
advies binnon was gekomen, !:laar dat het behelsde dut er zoveel 
vraagpunten aan de orde kwa.men, dat bij aa:n de aanvang van het 
onderzoek dit jaar runper toe zou kunnen komen. Dat betekent een 
zekere trainering waar de fractie eigenlijk geen genoegen meer mee 
kan nemen. tij heeft juist dat onderzoek naar die woningvoorraad 
111 het Accoord van Wassenaar laten opnemen, omdat men er in liberale 
kring over het algemeen van overtuigd ia, dat het n~~tal gesub
sidieerde woningen in ons land oen zodanige omvan(! he.:;i't in ver
houding tot het aantal goedkope woningen in de vrije sector, dat 
we.nneer dat onderzoek op een eerlijke wijze zou worden ingesteld 
- niet alleen naar het aantal maar ook naar het soor.~ van de 
woningen - zijn dit flats, zijn het woningen in beheer bij woning
bouwverenigingen, zijn het woningen in beheer bij Ge~eenten, van 
welk bouwjaar zijn ze, en vooral in welke prijsklaose liggen deze 
woningen - dat dan zal blijken dat in ons land zeker meer goedkope 
woningen zijn dan r.ensen die niet in staat zijn zelf äe huur te 
betalen, voor wie de huur nog bijgepast, nog meegesubsidieerd moet 
worden. Natuurlijk ia het dus de taak van de V.V.D.-i'ractie er op 
aan te blijven dringen dat het onderzoek zo snel mogelijk wordt 
verricht, want wanneer het is beëindigd zal Nederland voor een 
groot deel zijn verlost van het probleem van de slapende bouw
capaciteit. Dan zal blijken dat vooral in de vrije sector veel meer 
gebouwd zal moeten worden, dan komen vooral ook de kleinere aan
nemers weer volledig aan hun trekken; dan zijn zij niet gedoemd 
om te verdwijnen of ondergeschikt te worden aan enkele grote onder
nemingen, maar kunnen zij hun zelfstandigheid bewaren. De fraotio 
zal harerzijds haar best doen pet onderzoek, ook naar de woning
voorraad, op de kortst mogelijke termijn ~daan te krijgen. 
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De heer Th.R.Joekes ('s-Gravenhage) zou bij de beantwoording 

van de vragen uit deze versadoring als uitgangspunt willen nemen 
de vraag, die op aller lippen zweefts Als die belaatingv·erlaging 
in 1964 niet moGelijk ia, wanneer dan wel? llisschien ia het ver
helderend om twee zinnen te ei teren m.t een rede, die nog geen 
maand GOlGden over dit onderwerp in do Staten-Generaal is Gehouden. 
Een zeer critisch spreker zei toens Welnu, ala men die oogst van 
vier jnar in éón keer op een bepaald moment ter besclükking wil 
stellen, dan is men pas over tijd als men dat doet wanneer men over 
do helrt von deze kabinetoperiode is gevorderd. Op het ogenblik 
- zei hij - is dat nie'li het G'3Val. Deze s}?re}::er kan h·::t wet;on; het 
was de vader van d.e jo~;Gte belo.st;ing-verlaóins, het; -çrus Prof. 
lijlstra. Het a..'1.twoord op de vraag: \ja..-.:tncor do.n wel? ligt in zijn 
woorden 1)eslotcn. De helft van deze kabinetspor-lodo valt in het 
midden·van 19G5, het volgend jaar. Natu\ll'lijk l:a:n m6n dit soort 
znken in. e(m land alo het onze, dat wijd opcnstru.tt on moet open
staan voor de econonische 1mitenwereld, \7W.lZ' de ini'lutie nog niet 
is uitcowood, niet 12-ne;e:r dw:l een jaar tevoren OD de clag vast
pinnen. !.~on ka.n \?èl de uiterste datum, waarop dosnoodr.> de con;junctu
rele overwozingen voor de maa.tschappelijl:e ovorwoc;inr;<:n zullen 
moGten wijken, nu al vastles;;en, zoals de! heer Geertsoca l.'eedo 
heeft c;ezer;d. 11oet dan naar het oordeel van de .fractie de minist;e:r 
van Financiën weliswaazo zo goed mocelijk b:tjsturon, no.ar toch r;o-· 
laten afwach·ten hoe do internationale co:nJunctut1Y." zich on'i:;wikkol.t, 
omdat i:nors vlij in dit kleine l:lederland die con,iunctuur toch niot 
kuunen boheerscm? Neen, alàuo spr. De r.1i:nister van J?im-meiön is nu 
met de andere ministers bezig om de e;rote lijn(::!l, en strako de 
détailo, v~-.:t de eerstvol~endo begroting op te stollen, do begroting 
1965, do corcte helenaal eigen ber~roting v-an dezo minister. De 
vorige was godeeltolijk een erfenis. En do.arbij moet, als spr. het 
gevoelen van deze vorgadering tenminste goed e.a.nvo9lt, iedere ge
latenheid <le minister vreemd zijn. Daarbij moet hij vechten on 
vechten als eon leeu>7 om waar te ma1cen, vrat in hr:t re(.:,erings:program 
geschreven staat en wat in zijn hart cer;rift hoort te staan: dat 
de ovcrheiàsuitgaven achtorblijven bij de stijging van het nationale 
inl~omen, dat de overheid volgend jaar naar verhouding rninder van 
het nationale inkomen uitgeeft dan dit jaar. Alloen als dat gebeurt 
is de ru.imto te scheppen waaruit straks de belastingverlaging kan 
komen. 

Ilij moet vechten als een leeuw, dat kan apr. verzekeren. Spr. 
gelooft dat hierr1edo een bclanh!'ijke vraag van de a~deling ~msterdam 
is beantwoord. Hij tekent daarbij aan dat de sug~estie van de af
deling Hottcrdam, oo relatief meer te lenen, r-J. si.nds jaren een 
goed onthaal in de fract:L<:! heeft gevonden, en dat dit een naar zijn 
oening ~uitengcuoon nuttige suggestie blijft. Om de r.1inister van 
Financien te steunen in zijn streven om de overheidsuit~avan binnen 
de zo juist genoemde grenzen te houden, heeft de geh~le tractie zich 
in het a!'Gelo:pcn jaar de vaak heel moeilijke beperidng opgelegd om 
niet op eisen deelgebieden, zoals onderwijs, wet;cnl1ouw enz., te 
vre.gen o:n grotere uitgaven voor zaken die o:p zichzelf' heel wense
lijk lruunen,.zijn, maar de vei'\?ezenli,iking waarvan het de minister 
van l!~inancien moeilijker zal !!laken straks die ruimte over te houden. 
In die r,eest zal de fractie doorgaan. ~ij zal ook doorgaan, des
noods tot vervelens toe - maar het zal niet lang meer duren - met 
vragen om het wetsontwerp met open datum, waarvan immers de zin is 
dat in de Kame1• de langdurige en ingewiklcelde wetgevende arbeid 
alvast kan Gebeuren, opdat het ontwerp klaar ia zodra dat minst 
ongeschikte ooment is aa.nge'broken. Ook die behandeling wordt nog 
een hele strijd, want zelfs al is straks de omvang van de koek ge
geven, om de verdeling zal nog·hard gevochten moeten worden. Wat de 
omvang betreft heeft spr. nota. genomen van het verlangen van de 
afdeling Rotterdam naar een verl~ging van 20%. Spr. vindt dat een 
kloek doel. En wat de verdeling betreft: als straks zou blijken, 
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dat bijvoorbeeld een milliard voor verlaging beschikbaar is, dan 
is daarmee op zichzelf nos niet gezegd aan wie deze verlaging 
ten goede kornt. Daarom ie spr. wat geschrokken van de afdeling 
Voorbur3, dia vooral aandrin~~ op verhoging van de laagste bedragen, 
waarvoor inkomBtenbelasting verschuldled wordt. Er zal zeker aan 
de voet ook iets moeten en kunnen worden gedaan, maar het is niet 
die voet die in de eerste plaats klem zit, het is het middel. Vooral 
daar zal, wat spr. misschien mag noe~en het adembenemende ooreet 
losser moeten worden. ~n daarvoor zullen de leden der fractie als 
leeuwen vechten. 

iJog enkele kleine, naar niat onbelangrijke punten tot slot. 
Broek in ·;:atorlr.nd en Hoorn hebben gevraagd -r;marom cle fractie voor 
de verhocing van ël.e benzinebelestinG heeft ges·i:;eud, en de ufdel:i.ng 
Voorburg •;rraat;t m:.arom do i'rac·tie accoor.•d is gogarm me·t; schorsing 
van de investeringsnftrek, niet voor het bedrijfsleven, zoe.ls de 
v-raag sur:;c;ereert, r:JQ.ar voor gebouwde eigcndmrrmen. De fractie is 
met die twee ttaatrer,elen accoord r;ega.nn, em.dat :?.ij deel ui tma.ken 
vnn een co!!!plex va.n maatrer:,elen tot beteugolin~ ven de door de loon
explosie Vel~oorzaaktc inflatie. En dat was en j_s da l!:eest ure;ente 
taak vnn de rer;ering. De lasten waren in dat CO:;:lplex :!'Odclijl: eu 
evenredig verspreid. De tuee eenoerode maatregelen, hoe pijnlijk l'>:P 
z:l.chzelf ook, waren il'.!. dat conplox nodig. En nen moet ook n:l.et 
denken dat de investeringen nu stagneren. Intcgcr:.deol, ze crrt'<t:tk
kelen zich nog krac:1tig. De r;cnoemdo maatregel, ge!!onen voo:r.n.l oet 
het oog op de bouwmarkt, zal tij<lelijk zijn. Eot levensbelang van 
invaateri.ngen voor ons land staat de f·ractie en de ninister over ... 
duidelijk voor ocen, en er zal op aanp;odronr;on wordez1 dat deze 
tijdelijke schorsingsmaatregel zo spoedig mogelijk zal worden op-
geheven. · 

Ten aanzien ve~ de econo~ische huurwaarde bij de inkomst~n
belastingaanslag - een byzonder vervelende zaak - en de kwestie 
van successierechten op weduwenpensioenen zijn op korte ternijn 
maatrer,elen door de regering aangekondit;d. De .tractie heeft beide 
zaken in de Tweede Kamer bepleit, en ~~::l:1:; daarmee door om ze B!Wl 
te realiseren. Ten aanzien van het l~atstgenoemde punt i~ al een 
bctrel'::kelijlc bevredigend antwoord von cle bewindsman ontvangen. 

Bén woord tot slot, aldus spr. Als onze politieke vriend, de 
minister van Financiën, gisteren en vandaag hier in ons midden, 
er ooit aan getwijfeld mocht hebben dat het ons ernst is, dan heeft 
hij daar toch na deze ver~adering geen enkele reden nê!er toe. Da·t; 
zal hij weten. !:.aar, zo eindiet spr. zijn betoog, la·cen wij van 
onze kant ook aan hem niet traijfelen, zoals ik bijvoorbeeld in de 
woorden van Amsterdam heb menen te horen. Laten wij wat hij doet, 
- dat zullen wij in de Kamer zeker doen - scherp in de gaten houden, 
maar laten wij hem als het gevoelen ven deze ver~aderinb meegeven 
niet een gevoel van twijfel, maar het motto "Uw s·t;rijd is onze 
strijd". Vecht ale een leeuw. U vecht voor een goede en een recht
va.ardie;a zaak. 

Ds heer Dr.K.van Dijk (Roden) herinnert er aan dat. toen op 
een gegeven moment op 18 Haart j.l. !.1evrouw van Somaren haar motie 
indiende, ineens alle fracti~voor schorsing waren. Vooral de 
zuilenbevriende fracties wildan deze schorsin~ ~~aag; zij moesten 
ruggespraak plegen met hun hoo~ogenden uit iülvers~~. In dg V.V.D. 
kent men een derGelijke rum;espraak niet; haar KeTierleden geloven 
in het parlement te zitten als vrije en onverveerde vertesenwoor
digers, die op een ç~geven moment hun mening mogen zeggen. 

En zo is spr. een van degenen die zijn mening heeft ta kennen 
gegeven door zijn handtekening te zetten onder het bewuste stuk 
over ~uid-A!rika. Spr. heeft dat niet gedaan 1n een emotionele 
stemming, naar hij heeft naar zijn besta weten heel soed uitgekeken 
waar hij zijn hP~dtekening onder_plaatste. Het ging namelijk om een 
protest tegen de General Law Amendment Act, die de politie in ~uid-

-50-



-50-
Afrika vèrgaande bevoegdheden ·geeft om individuele personen nogal 
lang en zonder vorm van proces vast te houden. Llen heeft spr. ver
weten in slecht (';ezelsch.ap to .zijn. Slecht gezolsche.p is dan mis
schien ook de vergadering van de Vorenir;de IJaties, die in October 
196' eensgezind een resolutie heeft aaneenomen van dezelfde strek
king, en slecht gezelschap is dan misschien ook do Hcderlandse 
delegatie die daar heeft vóórGcste:t:ld. Men heeft BI)r. verweten een 
gebrele aan voorzichtigheid. Spr meent dat de General Law Amendment 
Act de kleine apartheid op grote schaal kan bevorderen. Aangezien 
hij vDn oordeel is, dat ondaD.l:.:s alle moeolijke voo;.'2-ichtigheid, die 
een Kamerlid in het parler,J<mt en daarbuiten noot betrachten, poli
tiek toch ook een eerHjke znuk is, heeft; hij die h~'Y".ldtekening ge
geven. Als hij de verklaring, dte hij he0i't ondertel:or:d, met zi,jn 
handtekening er onder zieiï, blijft die hP.ndtekening s~;aan. Spr. 
I!leen',; ·goed te doen hier mede nuraens de dri.e andere Y. V .D.-ondor
tekena.ars te spreken. 

Da heer Ir. D.S.'i'uynman ( 1 s-Gravenhage) wil heel kort motiveren 
waar·om de 'i'weede :r::amerfractie zich ten aanzien vs.n do ontwikkeling 
van de graanprijzen aan het p:.i.on-:.:anshol t heei"t geco:·Someerd. De 
fractie heeft zich daarbij op het standpunt saateld, dat het hierbij 
niet alleen ging om een kwestie van havenbelangen, ~;oc.ls men ain
schien zou kunnen vermoeden uit de vragen van de af'ü;)lingen .Al:u-:riïer
dam en Rotterdam, maar dat het hier gin~~ om een u:!.t[)})Sproken nlga
meen agrarisch belang. Het was n.l. versts.:ndiger <.ic.::1. niet dir·ect 
op een zeer hoog niveau te plaatsen, aangezien daardoor een van de 
belangrijkste functies ook vun de Nede:I'landso ll?.no"bouwt zijn e:x::;>ort
politiek buiten de E.E.G. - speciaal buitien de E.E.G .. - in geva.~.r 
zou lmnnen komen. De fractie voelde er d.uo geen r•eho<-s.fte aan mee 
te werken aan een ontwikkeling, waarbij mam~ was o.f· ·i;e wachten wo.t 
er in l;'r·ankrijk zou eebeuren; waarbij Doselijlterw:i.jn <.len zeer grote 
hoeveelheid tarv1e zou worden geproduceerd, die dan in belangrijke 
mate tot voertarwe zou moeten worden bestemd, met alle kosten en 
problemen daaraan verbonden. Juist omdat binnen do b.E.G. de ver
edelinssln.ndbouw nu eenmaal een belangri,i1'= onderdeel van de tot~•.le 
agrarische productie uitmaakt, is het noodzakeli.~lk dat voorlopig 
een van de belangrijkste grondstoffen ûaa_~an, n~elijk de voer
granen, gerelateerd worden aan een wereldprijspeil. 

De heer Ir.J.Baas (Zutphen) wil graag ingaan op de zeer con
crete vragen die over zijn benadering vsn de liberale politiek 
in Europees verband, en mede no.e.r a.anleidtng van zijn positie
bepaling ten opzichte van de invoer van landbouwproducten, ar
komstig uit de met de E.E.G. c;eassooieerde landen, z:1.,jn gesteld. 
liet is natuurlijk een byzonder moeilijke zaak om in. :la vijf minuten, 
die men spr. ter beschikking stelt, over twee belan;:;t'ijke zaken, 
de rljstverordening en het !Vlnnsholtplan, zijn stand1mnt te ver
dedigen. Eaar de v-.!'agensteller van Amsterdam heeft hot spr. niet 
moeilijk gemaakt. Hij heeft nonelijk dit ~esteld: De E.E.G. zo open 
mogeli,jl:, de prijzen zo J.aag mogelijk, m~;~.ar redelijk. Hedelijk ten 
opz:tchto van de producent. E.'n hier ligt nu het ve:::-schil in benade
ring door de hoer !i'u;yn..man enerzijds en spr. en zi;jn collega Louwes 
anderzijds. De open gedachte van de E.E.G. onderschrijft spr. vol
komen, maar hij wil deze toch beperken tot de situatie waarin wij 
ons bevinden, want wij zullen uiteraard nooit uit het oog moeten 
verliezen dat wij niet vrij zijn in het benaderen van deze proble
matiek. Het Verdrag v:m Rome geeft in artikel 39 de nauwkeurige 
omschrijving, waarbinnen de :tiuropese landbouwpolitiek gevoerd moet 
worden. En het Verdrag van Rome is een compromis tussen liberale 
visie en een planrJatig socialistiseh denken. Spr. ia er van ge
schrokken dat hier gezegd is, ·dat aan hot plan-Mansholt voor de 
graanprijzen een grote liberale ~edachte ten grondslag ligt. Laten 
wij nu toch met elksar de ogen ~jd open houden voor de ontwikke
ling van de situatie om de Europese gemeenschap, en met name ook 
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voor de ontwikkeling van de agrarische bedrijfstak. De prijzen 
van de landbouwproducten bewegen zich tussen het plafond en de 
vloer. Het plafond is gelegd omdat het bestedingspatroon van het 
ovorerote deel van de bevoll~ing niet mac; worden overschreden. 
Het mag niet voorkomen dat de suikerprijs plotseling het drievou
dige is van een situatie op do wereldmar~t drie jaar celeden. Dat 
kan men niet ver~ragen. Dan noet er hulp komen. ~on heeft een plafond 
gelegd voor de boer. f..len heeft de vloer aanvaard. Tussen dit pla
fond en de vloer zullen vnj onze liberale politiek moeten inpassen, 
di'G io ons dogaatisch o·pgodrongen. Spr. hoopt en ver·trouwt op een 
gesprek over de toel:o:mstirr,e o::xcwii:kelins van de lülldbouwpolitiek 
in Europa, waar vlij :r.o;:; steeds gebonden zijn aan het Verdrag van 
Home met zijn fru.'J.iliG,bedrijven. In oen van zijn laat::r!;e gesprek...1(en 
met de heer l.1anshol"l:; hoeft spr. cevraac;d; ~ou het; n:tzt verstandig 

· zijn ons nors eens diepgaand te beraden over de inhoud van het . 
f'amilielïedri,if' over zes jaar? ·.'.'elke richtin;; willen wij kiezen voor 
de landbouw van .;est-J:.'uropa.? Dat is do oeest essentiële vraag. 
Tenslottea over de ll"ill'lbouw v-..:ülen politieke hesliszingen, er 
worden politieke prijzen vastgesteld, m::1a.r wij moGten onze econo
mische principes, namelijk dat de land11ouw nog een bedrijfstak, eon 
onderne::ning blij.f·t, nooit uit het oog verliezen. \'!ie blijft onder- · 
nemer als hom door het plafoncl alle mogelijkherlen van een zc~er 
(SWlStige situatie - gunstir5 in de z:S.n dnt to0ve.lli.g c~en alechte 
ooc;st of' een tekort ontstaat - worden ontno:::.c-m.'( Op het or;enblik 
zijn t";']ee st:ro:ningen duidolijk r;ehoord, on dat is goed. liet is r;ood 
dat men weet dat op dit punt een verschil van inzicht bes·i;a.at. 
Spr. hoopt en ver·trouwt dat wij met elkae.r ovor dl t p:r.obleetl :!. .. n be
sloten kring, en ook in de openbaarheid., kunn~'n dil:lcussië:t~en. Het 
gaat om de toekomst van de bedrijfstak landbouw en het gaat om dG 
toekorru::~tige ontwikkeling van de Europeso gc7meem.1chap. 

De heer Mr.H.van Rial ( • s-Gravenhogo) meent, (lat niemand zal 
ontkennen dat dit onder leiding van de Voorzitter twee buitengewoon 
prettige en goede dagen geweest zijn. Hij hoopt daar straks nog even 
iets over te zeGgen. 

Twee zaken hebben hem persoonlijk in uangena~e en opbouwende 
zin byzonder getroffen. Dat is in de eerste plaats de wijze waGrop 
zijn fractiegenoot Baas, persoonlijk aangevallen, zich als een kort
spra1dge leeuw ~eweel'd heef't; in de tweede ple.àts het feit dat het 
Tweede Ke.merlid Dr.lf .van Dijk op een punt, waarop hij wist oritiek 
te zullen o~derv1nden, volgehouden heeftJ een van de meeat waarde
volle eige~schappen voor een Kamerlid. 

Spr. denkt <lm1, niet aan de minister van Financiën, maar aan 
zijn oud-fractiegenoot l'rof. \/i tteveen. Hij verdcdi;-t hier op het 
ogenblik seen miniater. Hij heeft met belnngatolling geluisterd naar 
de heer van Tets. In diens betoog trof hem hot vorhe.rJ.l van de des
kundie;c, dat de hoer Viitteveen nu f' .600.- nillioen meer ontvangen 
had, en dat dat bij de k~estie van de belastinr,verlasing meespeelde. 
Die 600 millioen zijn, doordat de belastincdienst ze r,eind heeft, 
o.an de circulatie ont'crolt:ken en hebben daardoor het effect de 
prijzen lagor te houden dan ze anders zouden zijn, o~ op die manier 
het woord "anti-inflatoil.'11 aan te duiden. En nu eist nienand in 
sterkera nate belastingverlaginG dan spr., maar hij wil toch op 
é6n zaE~ wel in het byzonder de aandacht vestigen. Vanmorgen is 
gesproken over het beginselprogrnm. De heer Oud en spr. heb~en in 
de a.fcelopen j~.ren herhaaldelijk het woord "opportunisme" te hoz.·en 
gekregen - alsof' er enie;e politiek zonder opportunisme bestaat. 
Maar realiseert men zich dan wel, dat het verlagen van de belastingen 
op een ogenblik, dat dit tot voortschrijdende inflatie leiden zou, 
de grofste vorm van opportunisme zou zijn, waaraan een politieke 
partij zich zou kunnen schuldig maken. Van verkiezing tot verkiezing 
hebben wij er reclame mee gemaa~t dat juist wij degenen waren die 
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tegen de inflatie streden. De·heer Witteveen hee!t als lid van de 
Eerste Kamer, op een wijze die de bewondering van het hele land 
h.eeft afgedvrongen, keer op keer gestreden tegen de inflatie; hij 
hee.t't er op gewezen welke elementen inflatoir werl-;en; hij hee.f't de 
heer ~ijlstro., die een goed beleid voerde, toch telkens weer tot 
voorzichtiGheid aanccapoord. Dacht meB nu te kunnen verwachten, 
dat een liberale minister van Financien ~an dit kaliber op een 
ogenblik, dat dit uit;:;es:prokcn inflatoir zou werken, de belastingen 
zou gaan verlar:;en'l Dnt zou inderdaad volko.:1en onliberaal zijn, en 
ook oen staaltje van opportuni::.:ne dat wij ons eenvoua.ig niet kunnen 
veroorloven, ondat wij daarmee ten eeuwigen dage geconfronteerd 
zouden worden. Inderdaad, wat nodig ia, ia door een a:r:1der sezegda 
liet k:tezen vo.n hot 1·ünst ongoschïh.'"te c~c!lblik, maar d,'m ook incler
daad het minnt ongeschikto ogenblik. Spr. zou iodcrc~n willen vragen 
om, wanneer hij in zijn eigen li"beral.o lering bij voortduring critiek 
op dit punt ont~oet, te vcrkondigen dat degene die nu~ midden op de 
top van de hoosconju...'1otuu:r, om belns·cing--.rerlae;ing vr~~n.~, de va.ste 
rentotrokl::ors en al die r:wnscn VOOl"' wie wij opt;okomon zijn, op 
ernstige wijze schaden zou. Spr. zou de vergo.derinr; \lillen "\Tagen 
dit,Lhanr overleg to betrekl:en. Dit is een mo:::-ele zas.1:::, en als mon 
nu over :principes spreekts hier gaat het om prlncipca. 

Wat hot luisterGeld betreft kan spr. de heer J:~oning zoggen dat, 
alo de gegevens waar de Tveede Ka~erfractie om gevraagd heeft niet 
worden verst;rekt, het voor de I>3rsto Ka:nerf:r-ac·!iie by:;cmder moeilijk 
zal zijn haar stem nan dit wetuont,7orp te geven. Cpr·. kiest deze 
voorzichtir,e fomuloring opzettelijk, o~dat de belofte tegen te 
stemmen betekent, dat men niet luistert naar da ninis·t;er en naar 
de vertegenwoordie:Grs van de andere partijen. Maar minister Bot 
heeft gospro~en over morele verplichtingon, en spr •. hoert voorshands 
geen reden om aan te ne:uen dat de zuilen, hoe hij verder ook over 
hen denkt, morele verplichtinben niet zullen honoreren. 

De heer 4atan sprak over do gratiëring. Spr. heeft geen reden 
te verondorr:rtellen dat het standpunt van de :eerste Kamerfractie, 
dat anti grutiëring ceweest is, zich sinds het vortrelt van BaJ.•on 
de Vos van Gtoem:ijk heeft l3e\rijzigd. Een andere zaak ia dat men 
zelfs deze ~atiëring altijd vanuit een menselijk facet moet be
kijken. Daarmee bedoelt spr. niet te zeggen dat er gegratieerd 
moet worden, w2~t zijn oenselijke overwegingen zouden hem op dit 
ogènblik tot de conclusie leiden dat dit niet moet gebeuren. Maar 
hij wenst ool:: niet voor eeuwig vaat te leggen, dat er nooit enige 
menselijke overvloging kan zijn, die eon bepaalde bewindsman niet tot 
een andere conclusie zou kunnen brengen. Ook dat zou te gemakkelijk 
toegeven zijn aan wat er leeft onder de mensen. Op hot ogenblik 
echter kan geen enkele overwe3ing spr. - hij geeft hier zijn per
soonlijk standpunt weer - tot het bepleiten vnn gratiëring leiden. 

Tonslotte de kwestie Zuid-Afrika, nadat spr. nog 6én klein 
punt heeft aangestipt. Velp heeft bople:tt een huu:rnf·trek, een 
belastingaftrek in verbond met do stijging van de huren. Daar lijkt 
spr. het bczwa.r>...r. tegen te bestaan dat gezien de progressiviteit 
van de belantin3on dit systeem in byzonder sterke mate de mensen 
met hoge in1-;:omens begunst;igen zou. Dit zou in geen enkel opzicht 
een tegemoetkoming batekenen voor degenen, die niet in de hoge pro
gressic vallen. Eon kan er natuurlijk zeker van zijn, dat zoiets 
nooit door de Kru!ler komt, maar men moet dit naar de mening van 
spl.'• als liberalen oolt be1)aald niet bepleiten, O!:ldat men dan te 
makkelijk de indruk wekt zijn aandacht te weinig op andere groepen 
van de samenleVing te richten dan waartoe de meesten van onze leden 
behoren. 

Spr. komt nu op veel moeilijker problemen. Hij zou eerst willen 
zegeen, en dat ook weer aanhakende aan de discussie van vanmorgana 
Laten wij voorzichtig zijn met het kiezen van woorden, niet alleen 
in openbare verGaderingen maar ook elders. Wij hebben gesproken 
over gratiëren van oorlogsmisdad~gers. Eén van degenen, die spr. 
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voorafgegaan zijn, heeft geschetst wat deze mensen gedaan hebben. 
Over llatta valt helemaal niet te praten, maar het op één lijn stellen 
van president Soekurno, die in de ogen van zijn eiGen land een hold 
is, daar hoeft nie:ne.nd aan te twijfelen, met mijnheer Hauter c.a. of 
hoe die anderen heten, mijnhoer La~es c.a., is een onjuiste ver~e
lijkins. O:p die manier mag uen niet praten, ook al is men een ge
weldig felle nationalist. DCl.t doet men niet. tlen nag wel, ook vandaag 
nog, zer;gena .Soekarno was een doodsvijand Vat"'l. Nederland. Uaar iemand 
die een doodsvij?.nd van l1eà.erland was - het ia de vraag o.f hij het 
was, mnar dat t:ag nen stellen - is daarom nos geen oorlogsmisdadiger. 
Laat men toch voorzichtir; zijn, aldus spr., met het in he·c geding 
brengen van zulke veroordclc~de bef.~ippen ten aan~icn van mensen, 
met uie r,;en diopg:la.."ldo ))ol~;iiioi:o tegenstellingen heeft. Dan is het 
oordeel uru·Jelijk nooit roclr;;vcardig. 

Hu de zaak ;..;uid-Afrika. Spr. wil alleen nog mot d.e heer Otten 
opmerke:-1, dat do heer Hat·tu in de hele on·lïi'Jikkeling '''':n <1e Indone- . 
eische zae.k zeker niet; een rol heeft gespeeld, d~e t:yt; Nedorlandoe 
critiek aanleiding kan r,even. De man is lndonesièr en had als zoc.lan.ig 
te handelen, naar hij is zeker de e~~F.s·ce cm?ees~~~ om ook de ver
diensten van Hcdor·la.nd voor IndonesH1 te erkennen. 

Spr. dank·t. de heren Hoogondi,j~-c en utton voor hun uiteenzet
tingen over ~uid-Afrika. Beide heren hebbon de moeit~ genomen de 
situatie persoonlijk te be:::ri:iuderen. Spr. da~kt ook de Gommoelara 
Broo~meijer voor zijn woordm1. Voo:ct:~~t mer:. over zu.H:e vragen ale 
poli·ticus oordeelt is hot nodig do feiten ten gronde to analysel~(;n, 
en ni.et alleen de feito:a, naar ook de poJ.itiekc .situatie •. Dn.t ;:.uid
Afrll:::a is e::m ongemeen moeilijk vzoaas;stuk. Laten wij ook nie"iï ver
get:en do:(; hot blr:n!te doel van ~uid-Afril-ta toch oen volk is, dat icta 
voor ons voorstelt. l~:cn hoe.ft het helenaal niet eens 'ce zijn. Lkm 
kan ale liberaal on als christen scherp v.i'"keu.ren wat daar gebeurt, 
maar het gaat de..n altijd ou een af'keu:r:t.ne: in do .familie. Laat men 
dat in zijn woordkeuze ook niet verceten. Hoe noeücn wj.,1 nu handelen? 
~,'ij zien hier een politiek systeem, gevolgd. cloor- een kleine minder
heid die voor haar leven vecht. L:1ten wij dat nooit ver0eten. Deze 
minderheid handelt naar ons gevoelen in een Geest, ~ie voor het 
Westen niet aanvaardbaar is. D8ar is ook van cl:t'T:'iotolijko kant op 
alle manierol'l afkeurinG over ui tgesprolcen. Het gaat in deze zaak 
volstrekt niet over het punt of wat daar ~iE:beurt met weJ.k liberaal 
principe ook in overeenste!:ll::!ling is te brengen. Het gaat over twee 
vragen. Het gaat over de vraag of men zich oordelen aanmatigt over 
mensen, die in doodscevaar verkeren, want dat is de feitelijlee situatie 
van de blanke bevolking van ~uid-Afrika, en het gaat over de vraag 
of het opportuun is, of hot enig nuttiB doel dient, van Nederland 
uit constant te3en deze zaken te protesteren. Dat is in het geding; 
niet do vraag of de Zuid-Afrikaanse regering een juist of een onjuist 
beleid voert. h~ gebeuren zeer vele dingen in de wereld, die voor een 
liberaal niet te aceopteren zijn, maar hetgeen apr. bedroeft is, dat 
hij nooit dezelfde handtekeningen ziet onder degenen die Littauen 
niet vert:;eten zijn, dat in l939 door de Russen bezet werd, en de
genen wier byzondere belanGstelling zich altijd richt daarheen, 
vmar uiteindelijk en als het tot een oorlogsconi'lict komt het Westen 
voor 100% op re~~encn kan. Spr. legt geen rechtstreekse verbanden. 
maar het bedroeft hem. 

~uid-A.trika. '.".'ij staan hier in een ei tuatie die alleen de ge
schiedenis kan oplossen. Het is duidelijk dat de tendentie gaat in 
de richting, dat de gekleurde volkeren eenmaal een andere plaats in 
de wereld zullen innemen dan zij nu doen. Het ia duidelijk dat de 
blanke bevolking van Lluid-Afriko. nooit zonder strijd haar poaitio 
opgeven zal. Dat is de afschuwelijke antinomie, die alleen door de 
geschiedenis, zeer grote wijsheid of de wapens opgelost zal worden. 
Zo ligt hetA daar hebben wij tal van voorbeelden van1 zo is het ook 
1n Indonosie gegaan, of wij het wilden of niet wilden. 

Buitengewone wijsheid vraagt nu juist onthouding. Daar gaat 
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het spr, om, en hij kon zich volledig verenigen met wat Mevrouw 
Stoffels dienaangaande heeft gezegd. 

Er is wel eens meningsverschil tn de V. V.D. gevvaeet. De 
wijzG, waarop Prof, Oud vandaag ieders instemning gol~egen heeft, 
de Wijze, waarop hij ona heeft voor3elicht, heeft duidelijk gemaakt 
dat wij een nic-:.r.xe periode v.:m do hoogste gemeenschappelijke con
struotiviteit zijn ingegaan. 

Do Voorzitt0r veet zeker uit aller naam te spr.aken, wanneer 
hij de fr:ic·tievoorzi ttora en de leden van het parle;:nent hartelijk 
dank zeGt voor do ·wijze, waarop zi;j zo uitvoerig en g:c·ondig op de 
gestelde Yra;;eu l:..cbben geantHoord .• 

\"/:l.j !3ijn hier:z:.eó.c, alduo de Voorzitter, aan het oinda van 
dr:to lanr:;clu:riGe vcrrs:J.c10rinr;en gakomen. Ik nag ~eggen dat het mijn 
1nd:::uk is, dat v.ij con heel e;oed.e algemene lede!lversad.oring gehad 
hebben, on ik i~n.."l daar slechts de '"oo:-:-den van da_l'l.It Yan Uw onsrve.ren 
Voorzit·:.er a<:::n toevocgC'ln voor de wijze, waarop t1 hot mij gemakl.telijk 
hebt f50:ma.akt om deze verr;adering te leiden. 

Ik dank U allen zeer. 

- .. - .......... 
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