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schaffen kinderbijslagen te implice
ren. De huidige kinderbijslagen wer
den in het verleden nl. niet alleen 
verhoogd tengevolge van de stijging 
van de kosten van het levensonder
houd, maar ook om de grote gezin
nen te laten delen in de welvaarts
verhoging. De Commissie meent, dat 
deelname in de welvaartsverhoging, 
echter moet effectueren middels 
verhoging van de basis-inkomens 
i.p.v. meer "financiële steun" aan 
"grote gezinnen". 
De totstandkoming van· een "ar
beidsvoorwaardenwet" met een aan
vaardbaar minimumloon als basis 
voor de opbouw van het algemene 
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loonniveau, kan bijdragen tot een 
juiste structuur van het welvaarts
peil. 
Als "compensatie" voor de afschaf
fing van de kinderbijslagen voor 3e 
en volgende kinderen, acht de Com
missie extra belastingfaciliteiten, en, 
waar nodig, "negatieve" inkomsten
belastingen aanvaardbaar, die per 
kind ongeveer gelijk zullen zijn aan 
het gemiddelde van de thans gel
dende kinderbijslagen voor loontrek
kenden, doch met aftrek van het be
drag, dat daarvoor krachtens de 
huidige belastingtarieven aan de 
fiscus betaald zou moeten worden. 
Deze fiscale tegemoetkomingen kun-

nen echter afnemen en verdwijnen 
naar mate het inkomen stijgt. 
Tengevolge van de voorgestelde wij
zigingen zal het beloningssysteem 
opnieuw gebaseerd kunnen worden 
op het beginsel van de prestatiebe
loning, waarbij evenwel een aan
vaardbare minimumbeloning - voor 
de loontrekkenden - gegarandeerd 
wordt voor de vorming en instand~ 
houding van een gezin van gemid
delde omvang. In het kader van be
lastingheffing naar draagkracht 
kunnen uitkeringen ten laste der al
gemene middelen aan "grote gezin
nen" hierbij worden beschouwd als 
een doortrekking van het draag-

krachtbeginseL 
Een schoksgewijze, algehele invoe
ring der vorengenoemde wijzigingen 
zal de nationale economie ernstig 
kunnen verstoren. Invoering dient 
derhalve geleidelijk te geschieden. 
De voorgestelde maatregelen zouden 
dan ook op verantwoorde wijze in
gebouwd moeten worden in het 
loon- en prijsbeleid van de regering 
(om inflatoire gevolgen te voorko
men), en in de belastingpolitiek. 

De Commissie "Kinderbijslag": 
E. NYPELS 
F. L. MEIJERS 
MEJ. H. v. d. SLUYS 
H. KUIPER 

Na jaar van consolidatie dient kaderwerk thans bevorderd te worden 
Als wij ons zetten aan het schrijv,en van ons laatste jaarv,erslag, dan kunnen 

wij er niet aan ontkomen om nog e~ens ,e,en korte terugblik te werpen in de 

geschiedenis van de J.O.V.D. 
Toen wij in 1949 toetraden tot de J.O.V.D. en onze prille schreden zetten in 
de politieke jongerenbeweging, toen telde onze organisatie slechts enkele 

honderden leden. In socialistische kring werden wij begroet als het doodge
boren kind. Wij waren overig,ens springlevend en kerngezond en de toekomst 

van de liberale jongerenbeweging werd somber ingezien. 

Niettegenstaande al deze sombere verwachtingen ontwikkelde onze organi
satie zich voorspoedig en toen wij in 1957 het secretariaat aanvaardd,en tel

den wij ongeveer 800 leden. Nu, op I oktober 1961, tellen wij bij ons aftreden 
1850 leden. Tegenstanders kunnen dus moeilijk het succ~es van onz,e geza

menlijke arbeid ontkennen. 

Deze ontwikkeling valt nog meer op 
als wij de acrobatische capriolen in 
de socialistische jongerenbeweging 
zien. Groeiden wij voorspoedig, in 
de socialistische jongerenorganisa-
1 i es kampte men met een ontstel
lend gebrek aan belangstelling. Men 
moest constateren, dat de periode, 
waarin hartstochtelijke jongeren 
achter de rode vaan optrokken, zin
gend "Makkers verheft U ter vrij
heid, makkers omhoog naar het 
licht", voorbij was. De oude dogma's 
bleken versleten te zijn en de Neder
landse jongeren hadden behoefte aan 
een nieuwe ideologie. 
De A.J.C. verdween, een geforceerde 
organisatievorm kwam er voor in de 
plaats, n.l. "Ruimte". Het succes van 
deze jongerenorganisatie blijkt ook 
nihil te zijn. Vervolgens werd "De 
Nieuwe Koers" opgeheven, de 
"nieuw" uitgestippelde koers bleek 
weinig succesvol te zijn. Van ver
nieuwing was dan ook geen sprake. 

De Federatie van Jongeren Groepen 
in de Partij van de Arbeid probeert 
thans haar levensvatbaarheid te be
wijzen. 

De J.O.V.D. arbeidde ongestoord 
verder. Geen koersverandering was 
noodzakelijk om haar levensvat
haarbeid te bewijzen. De liberale 
beginselen, zo verguisd door de te
genstander. vonden een dankbare 
voedingsbodem bij de Nederlandse 
jeugd. De liberale ideologie bleek, 
tot grote teleurstelling van zeer ve
len, springlevend te zijn, hetgeen 
nog eens zeer duidelijk werd bewe
zen door de succesvolle verkiezings
uitslagen voor de ons bevriende li
berale partij, de V.V.D., ongeveer 
vier jaar geleden. 
Naast een blik in het verleden is 
echter een blik in de toekomst nood
zakelijk. Welnu deze toekomst zien 
wij, mits de zaken energiek worden 
aangepakt, met groot vertrouwen 
tegemoet. Meer dan in het verleden 
het geval was zullen wij onze aan
dacht moeten besteden aan de ka
dervorming. Niet alleen de kwanti-

teit, maar ook de kwaliteit verdient 
onze aandacht. 
Belangrijke taken wachten het nieu
we Hoofdbestuur, taken, die even
wel belangrijke financiële offers 
zullen vergen. Hoe men dan ook op 
dit ogenblik durft te komen met een 
voorstel tot verlaging van de af
dracht is ons niet duidelijk. 
Wij weten, dat offervaardigheid niet 
de sterkste zijde van de liberalen is, 
maar het komt ons voor, dat een 
contributie van 8 à 10 gulden per 
jaar beslist geen offer is. Tenzij de 
voorstellers van mening zijn, dat 
het toekomstig Hoofdbestuur geen 
initiatieven behoeft te ontwikkelen. 
Wij geloven niet, dat zij er zich re
kenschap van hebben gegeven, dat 
afdrachtsverlaging een uitholling 
van de landelijke organisatie bete
kent. 
Het is een foutieve redenering om, 
wanneer een afdeling in financiële 
moeilijkheden verkeert de schuld 
hiervan af te wentelen op het hoofd
bestuur. Wij weten uit eigen erva
ring maar al te goed, dat het niet 
zo'n geweldige opgave is om de afde
lingsfinanciën op een gezond niveau 
te brengen. Maar daarvoor is zelf
werkzaamheid nodig. De afdelings
besturen zullen zelf hieraan iets 
moeten doen. 
Onze organisatie mag zich verheu
gen in de sympathie van vele oudere 
liberalen. Onze ervaring is, dat het 
niet zo'n moeilijke opgave is om uit 
deze bevriende kring financiële bij
dragen los te krijgen. Aan het werk 
dus! 
Na deze ontboezeming willen wij 
ons thans wagen tot het vastleggen 
van de belangrijkste gegevens over 
het afgelopen verenigingsjaar. 
Op 5 en 6 november 1960 werd on
der grote belangstelling de jaarver
gadering te Leeuwarden gehouden. 
Zeer vele vooraanstaande liberalen 
gaven van hun belangstelling blijk, 
o.m. ons ere-lid Z.E. drs. H. A. Kort
hals, voorts Z.E. E. G. Stijkel en 
vele Kamerleden en prominente libe-

ralen uit de provincie Friesland. 
Inzake Nieuw-Guinea kwam de 
vergadering niet tot een uitspraak. 
Men oordeelde het beter om de be
treffende resolutie niet in behande
ling te nemen. De resolutie "Euro
pese aangelegenheden" werd met 
algemene stemmen aangenomen. 
De congresrede werd uitgesproken 
door minister mr. E. H. Toxopeus. 
Deze rede, die handelde over het 
vraagstuk Nieuw-Guinea werd met 
groot enthousiasme ontvangen. In 
dit verband mag nog gememoreerd 
worden de toespraken van twee Pa
poea's, die ovationeel werden toege
juicht. 
Het volgende Hoofdbestuur werd ge
kozen: E. T. Hoven, voorzitter, G. 
Dorsman, vice-voorzitter, H. M. J. 
Dubbeldam, secretaris, K. Weide, 
penningmeester, mej. M. H. Doorn
bos, A. J. M. de Goey, R. Hofman, 
J. Lammerts, L. C. Melzer, A. H. 
Nijland, J. Robaard, mej. J. H. Schou
wink, J. Sijpkens, J. W. Verbeek en 
mevr. C. M. Warburg-van Rijn. 
Op de eerste vergadering van het 
Hoofdbestuur werd mej. J. H. 
Schouwink tot lid van het Dagelijks 
Bestuur gekozen. 
Het Hoofdbestuur vergaderde 9 
maal, het Dagelijks Bestuur 5 maal. 
De volgende nieuwe commissies 
werden ingesteld: 
Kinderbijslag, voorzitter drs. E. Ny
pels. De ontwerpresoluties van deze 
commissie zijn behandeld op het lan
delijk weekend in het conferentie
oord "Overvoorde" te Rijswijk en op 
de kaderbijeenkomst te Utrecht. 
Door prominenten uit het socialis
tische en Rooms-Katholieke kamp 
werden over dit vraagstuk inleidin
gen gehouden. 
Landbouwaangeleg~enheden, voorzit
ter J. Sijpkens. Dit bijzonder moei
lijke vraagstuk is onderwerp van 
discussie geweest op het landelijk 
weekend in het conferentie-oord 
"De Vechtstroom" te Dalfsen. Door 
de gedeputeerde van de V.V.D. in de 
provincie Drenthe, de heer J. Ho
man, werd een inleiding gehouden 
over de coöperatieve landbouworga
nisaties. 

Voorts werd op hetzelfde weekend 
door ds H. van Lunzen een inleiding 
gehouden over het even moeilijke 
onderwerp "Religie en Politiek". 
Over beide onderwerpen liepen de 
meningen nogal uiteen. 

Door de afdeling Amsterdam werd 
nog ingesteld een commissie Religie 
en Politiek. Deze commissie zal op 
het congres te Arnhem met een ont
werp-resolutie komen. De concept
resolutie van de Amsterdamse com
missie werd uitvoerig besproken op 
de kaderdag te Utrecht. 
De door het Hoofdbestuur ingestelde 
commissie Religie en Politiek kwam 
met een uitvoerig rapport, dat aan 
alle afdelingen is toegezonden. Zij 
achtte het niet gewenst om de in het 
rapport aan de orde gestelde punten 
in het openbaar te behandelen. 

De commissie vakbeweging, die in 
het verleden reeds een resolutie zag 
aangenomen, heeft in dit vereni
gingsjaar haar zeer verdienstelijke 
werkzaamheden beëindigd. 

Leidraad 

In dit verenigingsjaar werd de re
dactie van de Leidraad gevormd 
door H. M. J. Dubbeldam, A. J. M. 
de Goey, F. Hoogendijk, R. M. Mar
cuse, drs. E. Nypels en mej. J. H. 
Schouwink. Een van de meest ver
dienstelijke · redactieleden, nl. de 
heer Nypels bedankte in de loop van 
het jaar, in deze vacature werd 
voorzien door het benoemen van de 
heer R. Heyting. 
Wij menen dat dit instructie-orgaan, 
dat maandelijks verschijnt, in een 
behoefte voorziet. Naar aanleiding 
van enkele publicaties heeft de re
dactiecommissie zich nog eens bera
den over de functie van genoemd 
orgaan en is tot de conclusie geko
men, dat het in de allereerste plaats 
bedoeld is als instructie-orgaan. Als 
politiek discussie-orgaan dient "De 
Driemaster". 
De redactie van .,De Driemaster" 
onderging enkele wijzigingen. De re
dactie wordt thans gevormd door de 
heren Gert Stempher, Bote de Boer 

(zie vervolg pag. 8) 
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(vervolg van pag. 7) 
Lzn., drs. E. Nypels, ir. Fr. Wagen
maker en F. A. Hoogendijk. Zeer 
veel dank is onze organisatie ver
schuldigd aan de hoofdredacteur 
Gert Stempher, die nu al gedurende 
twaalf jaren voor een onafgebroken 
verschijning van ons maandblad 
heeft zorggedragen. En dan te we
ten, dat de uitgave commerciëel be
slist niet aantrekkelijk is. Het Hoofd
bestuur heeft zich uitvoerig bera
den over de opvolging van het 
hoofdredacteurschap, maat is nog 
niet tot een besluit kunnen komen. 
Nog eens te meer het bewijs op welk 
een voortreffelijke wijze het hoofd
redacteurschap door Gert Stempher 
is vervuld. 
De Driemasteradministratie werd op 
een uitstekende wijze verzorgd door 
onze administratrice mevr. T. de 
Bruyne-de Ruiter. Helaas blijkt re
gelmatig, dat de mutaties van ver
schillende afdelingen nog al eens 
aan duidelijkheid te wensen overla
ten. Bovendien worden de mutaties 
lang niet altijd direct opgegeven. 
Wat meer medewerking van de af
delingssecretariaten is wel gewenst. 

Contacten met gee•tverwante en 
andere organisaties 
Allereerst dient gememoreerd te 
worden de zeer actieve arbeid van 
de commissie buitenlandse betrek
kingen, waarvan voorzitter is ir. 0. 
Bussemaker en secretaris W. Ruys. 
Met medewerking van het Gustav 
Stresemanninstitut heeft deze com
missie voor de jongeren van de Ne
derlandse politieke jongerenorgani
saties, vakbeweging en studenten
corpora in oktober 1961 een trip we
ten te organiseren naar Oost- en 
West-Berlijn. 
Door vooraanstaande Duitse politici 
werden deze jongeren voorgelicht 
over het conflict Berlijn. Deze geste 
van de J.O.V.D. is door de uitgeno
digde jongerenorganisaties bijzonder 
gewaardeerd. 
Met de World Federation of Liberal 
and Radical Youth werd dit jaar 
nauw contact onderhouden, in de 
Executive van deze organisatie werd 
ons land vertegenwoordigd door de 
algemeen secretaris van de J.O.V.D. 
Deze woonde o.m. bij, een conferen
tie te Chareleroi en te Kopenhagen. 
Het congres van de World Federa
tion werd bijgewoond door de heren 
De Bruyne, v. d. Most, Ruys en 
Schuyff. 
Op nationaal niveau werden vriend
schappelijke betrekkingen onder
houden met de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie. De heren 
Dubbeldam, Hofman en Hoven ver
tegenwoordigden onze organisatie 
op de algemene vergadering te Rot
terdam en de heren Dorsman, Dub
beldam en Hoven woonden namens 
de JOVD de partijraadsvergaderin
gen te Den Haag bij. 
Bijna het voltallige Hoofdbestuur 
was tegenwoordig - op uitnodiging 
van de V.V.D. - op de V.V.D.-dag te 
Scheveningen, waar onze organisa
tie bij monde van haar voorzitter 
aan het Hoofdbestuur van de V.V.D. 
een tafelbel aanbood. Hiermede werd 
nog eens de goede verstandhouding 
tot uitdrukking gebracht. 

Ook met het bestuur van de vrou
wen in de V.V.D. werden goede be
trekkingen onderhouden. De dames 
Warburg-van Rijn en Schouwink 
vertegenwoordigden onze organisa
tie op de jaarlijkse vergadering van 
genoemde organisatie. 

Politiek Jon~reren Contact Raad 
Ook in dit verenigingsjaar ontwik
kelde de PJCR een grote activiteit. 
In het bestuur worden wij vertegen
woordigd door de heren M. de 
Bruijne en J. W. Verbeek, de heer 
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ir. 0. Bussemaker is plaatsvervan
ger. 
Het is van het allergrootste belang 
dat de politieke jongerenorganisa
ties een ontmoetingscentrum hebben. 
Hierdoor is het mogelijk, dat over 
allerlei belangrijke zaken gemeen
schappelijk kan worden overlegd. 
Zo hebben de politieke jongerenor
ganisaties - na uitvoerige voorlich
ting - o.m. besloten geen deelne
mers te zenden naar het Communis
tisch Wereldjeugdfestival, dat te 
Moskou werd gehouden. 
De radio-uitzendingen van de 
P.J.C.R. hebben zo zeer de belang
stelling getrokken, dat een televisie
uitzending niet kon uitblijven. In dit 
forum had de heer G. Dorsman voor 
onze organisatie zitting, op voortref
felijke wijze werd door hem een li
berale visie gegeven op de aan de 
orde gestelde problemen. 
Verder werden door de PJCR nog 
Atlantische Jongerenconferenties en 
het Nationaal Jongeren Parlement 
georganiseerd. De belangstelling van 
JOVD-zijde voor deze evenementen 
was goed. 

Naamsverandering 
Op 25 en 26 februari 1961 had een 
bijzondere algemene vergadering 
van de JOVD plaats in het confe
rentie-oord "De Haven" te Wasse
naar. Het Hoofdbestuur kwam met 
het voorstel om de naam van onze 
organisatie te wijzigen in Liberaal 
Jongeren Verbond. Aangezien de 
vergadering niet geheel volgens de 
reglementen was bijeengeroepen 
konden geen besluiten genomen 
worden. 
Uit de discussies bleek echter wei
nig enthousiasme voor het voorstel. 
Ook uit de door het Hoofdbestuur 
gehouden enquête is gebleken, dat 
van degenen, die het formulier be
antwoord hebben een kleine meer
derheid tegen naamsverandering is. 
Naar onze mening zal het zeker zin 
hebben om in de toekomst zo nu en 
dan de leden te enquêteren over 
belangrijke vraagstukken, waardoor 
een beter inzicht in de opvattingen 
van onze leden zal worden verkre
gen. 

Op deze bijzondere algemene ver
gadering werd aangenomen een re
solutie inzake Nieuw-Guinea, met 
51 stemmen voor, 11 tegen en 19 ont
houdingen. De vergadering was zeer 
druk bezocht, vrijwel alle afdelingen 
waren vertegenwoordigd. Zeer op 
prijs werd gesteld de tegenwoordig
heid van Z.E. drs. H. A. Korthals en 
van enkele leden van verdienste. 

Districten 
Op 18 en 19 februari organiseerde 
het district Zuid-Holland een druk 
bezocht weekend te Dordrecht, waar 
het bestuur zorgde voor een zeer 
aantrekkelijk programma. Een fo
rum bestaande uit leden van de 
Tweede Kamer en gepresideerd door 
prof. mr. C. H. F. Polak beantwoord
de vragen over het onderwerp "Voor 
of tegen commerciële radio en tele
visie". 
Voorts hield des zondags prof. dr. 
L. H. Klaassen een inleiding over 
,.Randstad Holland". Dank zij de ac
tiviteit en voortvarendheid van het 
bestuur heeft het district Zuid-Hol
land zich in de laatste jaren weten 
te ontwikkelien tot een belangrijke 
schakel in de JOVD. 

Onder zeer grote belangstelling 
vierde het district Noord op 11 maart 
zijn tweede lustrum. De feestrede 
werd uitgesproken door Z.E. mr. E. 
H. Toxopeus, de tafelrede door mr. 
dr. K. van Dijk. 

Dit district heeft zich in de tien ja
ren van zijn bestaan kunnen ont
wikkelen tot een hecht bolwerk, dat 
veel heeft gedaan voor de verbrei-

ding van onze beginselen in de drie 
noordelijke provinciën. 
Naast de reeds genoemde districten 
waren werkzaam het district Oost 
en het district Noord-Holland. 
Het district Centrum bleek weinig 
levensvatbaarheid te bezitten. Van
af het begin van de oprichting van 
onze organisatie is het uiterst moei
lijk gebleken om in de provincie 
Utrecht een krachtige organisatie op 
te bouwen. Hopelijk zal het nieuwe 
Hoofdbestuur er in slagen hierin 
verbetering te brengen. 
De besturen van de districten heb
ben zich in het afgelopen jaar uit
voerig beraden over de functie van 
het district in onze organisatie, het
geen geresulteerd heeft in de aan
bieding van een memorandum aan 
het Hoofdbestuur. Op de jaarverga
dering te Arnhem zal dit memoran
dum aan de orde worden gesteld. 
Het Hoofdbestuur heeft het nodig 
geoordeeld om het Huishoudelijk 
Reglement en de Statuten aan een 
nauwkeurige studie te onderwerpen. 
Opdracht daartoe werd gegeven aan 
de reglementencommissie, bestaande 
uit de heren R. Hofman en mr E. 
Kilian, als adviseur werd toege
voegd mr. A. A. Th. Boender. 
Deze commissie zal aan het nieuwe 
Hoofdbestuur haar bevindingen me
dedelen en het valt te verwachten, 
dat dit bestuur in 1962 aan de alge
mene vergadering wijziging van het 
bestaande reglement zal voorstellen. 
Ook de propaganda had dit jaar de 
aandacht. Een tweetal brochures 
kwamen van de pers, een van de 
heer E. T. Hoven en een van ons lid 
van verdienste dr. E. Nordlohne. 
Te Stadskanaal en Hoogeveen wer
den nieuwe afdelingen opgericht, de 
afdelingen Baarn en Leiden moes
ten wegens gebrek aan belangstelling 
worden opgeheven. In de politieke 
organisaties kampt men op het ogen
blik met een zekere lauwheid. Ook 
de JOVD maakt hierop geen uit
zondering. Toch zal in het komende 
jaar alle beschikbare mankracht ge
mobiliseerd moeten worden om hier
in verandering te brengen. Daarvoor 
zal een meer militante houding van 
onze leden noodzakelijk zijn. Het heil 
kan nu eenmaal niet alleen van het 
Hoofdbestuur verwacht worden. 
Aan het einde van ons laatste ver
slag gekomen, willen wij niet nala
ten al diegenen hartelijk te danken, 
waarmede wij gedurende een reeks 
van jaren zo prettig hebben samen
gewerkt. Wij hebben in de JOVD 
niet alleen veel geleerd, maar ook 
heel veel vriendschap opgedaan, 
waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. 
Veel "oude getrouwen" treden dit 
jaar af, n.l. Kitty Warburg-van Rijn, 
Gab Dorsman en Evert Hoven. Bij
zonder veel werk hebben zij voor de 
organisatie verzet, soms zelfs ten 
koste van hun privé-belangen. 
Hun namen zullen met ere geboek
staafd worden in de historie van de 
JOVD en als een lichtend voorbeeld 
kunnen worden voorgehouden aan 
de nieuwe voortrekkers. Een nieuwe 
garde zal de wacht overnemen, met 
vol vertrouwen zien wij de toekomst 
van de JOVD tegemoet. 

Vlaardingen, 18 oktober 1961, 
HANS M. J. DUBBELDAM, 
algemeen secretaris. 

Motie inzake de landbouw 
Bijgaand publiceren wij een motie 
van de afdeling Leeuwarden. 
De afdeling Leeuwarden der Jon
geren Organisatie Vrijheid en De
mocratie overwegende, 

a. Het Voorkeursrecht: 
dat de grond in gebruik bij de 
pachter, voor hem als een pro
ductiemiddel moet worden be
schouwd, 
dat door eventuele vervreemding 
van een perceel grond hij een 
deel van zijn productiemiddelen 
verliest en dus zou zijn aange
wezen op intensivering van zijn 
bedrijf, 

dat gezien het huidige belasting
stelsel, het onmogelijk is voor de, 
met deze intensivering gemoeide 
investeringen reserves aan te 
leggen, 

b. Prijsbeheersing van de land
bouwgrond: 
dat de verhouding tussen vraag 
en aanbod van de grond niet in 
evenwicht is, 
dat, door het niet verlengen van 
de wet "Vervreemding Land
bouwgronden", te vrezen en te 
verwachten is dat deze grond in 
prijs zal stijgen en de pachtnor
men een beweging naar boven 
zullen ondervinden, 
dat als gevolg hiervan de produc
tiekosten ongunstiger ten opzichte 
van de prijs van het eindproduct 
zullen komen te liggen, 
dat vooralsnog niet is te ver
wachten dat de prijzen van de 
eindproducten zullen worden 
verhoogd, 
dat in deze onjuiste verhouding 
waarschijnlijk verbetering zal 
moeten worden gebracht door 
herziening van het garantiebeleid, 
dat door deze herziening de land
bouw in nog grotere mate afhan
kelijk zou worden van de over
heid, hetgeen een zeer ongewen
ste situatie zou scheppen, terwijl 
het toch van groot belang is dat 
een zelfstandige boerenstand 
zich kan ontplooien, 

c. De Landbouwkundige Toetsing: 
dat een ondoelmatige verkaveling 
of een ondoelmatige ligging van 
het land ten opzichte van de be
drijfsgebouwen als economisch 
ongunstig moet worden gezien, 
dat de ondernemer zijn volledige 
arbeidskracht niet productief kan 
maken op een bedrijf dat door 
vervreemding te klein is gewor
den, 
dat land, door afscheiding van 
de gebouwen moeilijk productief 
te maken is, 
dat dus door ondoelmatige split
sing de gemeenschap zich voor 
hoge kosten zou zien geplaatst in 
verband met de verkaveling, 

spreekt als haar mening uit: 
dat de wet weliswaar principieel 
liberaal gezien, onaanvaardbaar is, 
maar dat gezien, de huidige omstan
digheden, in de overwegingen ge
noemd, het tijdstip nog niet is geko
men de wet een langere looptijd te 
onthouden, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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