
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID ElT DE!.TOCR!.TIE 

JAARVERSLAG van de Secretaris over het jaar 1951. 

Drie jaren achtereen zijn de kiezers ter ste~bus gcGa?~; in 
1948 voor de verkiezing van de Tv1eede Kamer der Stater .. -Gcnerae.l, in 
1949 voor de verkiezing van de gemeenteraden en in 1950 voor de . 
verkiezing van de Provinciale Staten. In 1951 konden de kiezers thuis 
blijven. Ylie daaruit de gevolgtrekkii:g zou maken, dat dit jaar cp 
politiek gebied een rustig jaar zou zijn geweest, vergist z:..ch à.ê;erlijk. 

Het nieune jaar vvas nauwelijks enkele weken oud, toen ::I_n de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal in .bGhcndcling k'nam de Nota betref
fende de onderhandelingen van 4 t/m 27 Decculber 1950 gsvo erd tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Inrlonesïê betreffende 
het vraagstuk van de staa.tkundicsc status van J:Ticuv;-Guinea. Bij è.eze 
onderhemdelingen was de Regering van haar oorspronkelijk standpunt 1 
dat Nederl2.nd de souvereiniteit. over Hieuw-Guinea moe:st behouden, 
totdat de bevolking zelve over haar staatkturrdige status in vrijLeid 
zou kunnen be:slissen, afgs·ueken door ter confercmtie het voorstel te 
doen van opdracht v2.n de souvereini tei t a2.n de Nederl.:11ds-Indçr:es~sche 
Unie. · 

Bij clo behandeling van deze Hota werd o.:n. een drietal moties 
ingediend, één door de heer Gchout~n c.s. en één door de heer Tilan~s 
c. s,, beide behelzende dat de souvereini te i t over Ni r::n.n·r-Guinea bij 
Nederland behoort te blijven en voorts een motie Oud, mede onderteksi:.d 
door de overige fractiegenoten, welke als volgt luidde: 

"De Kamer, 
constaterende , dat het Kabinat zijn aan de Staten-Generaal 

medegedeeld sto.ndpunt, dat de J:Ted~rlandse souverein:Uei t over West
Nieu'i.-Guinea behoort te worden gGhandho.afd, heeft p:cijsg()t:;Gven, 
zonder de Kamer vooraf in de gelegenheid te hebben gesteld v~n 
haar oordeel omtrent deze wijzieing in het reg~ringsbelsid te 
doen blijken ; . 

van oordeel, dat deze hcmdelwijzc niet in overeenstemming is met 
hetgeen een juiste consitutionele ver~ouding tusssn Regering en 
Staten-Generaal b0hoort mede te brengén ; 

spreekt over deze gnng v2.n zaken h2..:::.r tel1mrstelling uit en gc,2.t 
over tot de ord8 vru1 de da.g." 

De indiening ve.n deze motie gaf a8.n minister Stikker a:~!lleicUng tot 
het afleggen van een verklo.ring, wac.rin hij o.m. zeicle: 

"Ik zie derhalve in deze motie, oo:( r~l zou zij gce:1 mee::.·der:::.:;id 
verkrijgen, een zuiver politieke strekkins en wel d:ze, dat ia 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in zo sterk2 mut0 het 
gevoerde beleid ten ~;.2.nzi e:n van Indon::siU en ~Tieuw-3--~inea a:::·k·::mrt, 
dat zij geen steun meeor wil verl0:'len [~nn dit Kcbinst of de leden 
daarvan en zek::r niet c..c..n dio leden, die bij dat bc;laid J_'ecl:tstr_,...:::s 
zijn betrekken. 

De Kamer en de Kc..merl<:den hebben hun eig:m verant·::oordeli j}::..'leiè.. 
Zo bestc.c.t er eveneens een eig0n vere.ntwoordeli jkh•::id v::;or 1::::-;; 
Kabinet en de leden dac.rvc.n. Ik stel er dac..rc!:l. prijs op, thr:.s L: 
het· openbc..ar te v-::.rklaren, de.t ik consequ:-nties :-..::-.r.. deze :notie 
zou verbinden, ook indien deze motie niet de meerd0~heid, mc..~r 
wel de stennen v2.n de Volkspartij vo.or Vrijheid en ~.:;mccr:.".té_:; ZO"\)_ 

verkrijgen." 

Deze verkl:tring g:::tf onze fre.oti . .:;7oorzi tter ac.r:leid.ing c:ra C:.e 
volgende de,;; in de Kc.:ncr ui teer: tG zettan, on welke r0-:î.enen de =~·~.c~-:....:: 
meende 1 de.t zij · eYenc..ls de ninistor de zijne ook hare ·:==rc...':.c~:;oc:?:c':0lj. ~ ~~
heid droeg en de motie moest ho.ndhc.;,--:;n, r:o.c.rbij I!I:r.Ou6. ter.slot-;;.:. h2t 
volgende opmerkte: 

"Tegenover de Minister p2rsocnl.:.jk i(r.n ik sl;;cnts :1orhc:.l:m, w:::tt 
ik ac.n hot slot vc...'l mijn red..:: in eerste termijn :101:: geze.~d. 
Vlij bctre1..1ren het t~::=n zeGrs-::.r;, df:"':.-:: ..... .:ij o:1s in 5.-sz3 z.~ .. e..k ~cl;: :::c;~Y"-
over hem hebben :noeten ple.c:.tsen. Ac.n cnzo ça2.rderir..~ vc..n zi~~ pGr
soon on zij:'l werk doet dit ni,;;ts :L::'. \;ij w,~t-::n, c1c:."c -.·i.~ :::on ::;::.·ct·::. 
dc.r..kbe.c..rhe:id verschuldigd zijn voor h.::tcse:1 hij ü: z:.,jn :::J;..;:.l:..jlc 
ambt m0t zo crct-:. 'c.:;lcwc.c.rahei:l, zove::l to_:'r:ijG.ing er: -<"!.: zo c:-_~:,lc:..'c;
lijke werkkracht he·dt v·.:.:rricht. '.'Jij zijn ..;chter ni(.t zcr"der 
vertrouwen, dc.t zijn he8r.g-c.:::-.r! z::.l kur .. r.e::n blijkc:r~ tt.= zi~n ee:'l 
recul er pour ::J.i :;ux se.uter. ~.:.:;ge hij oLm.:;n ni.st te lenG,= tij :1 :.:L: 
lid v2.n 26Yl sterk K:;~bi110t zij::1 grote ~c.~r0n v1eor :'..:' ... !1 hGt best~--:~.~.1"' 
vc.n het lc..nd kunncm wijden. 11 -2-
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De notie 01..1d V!'~:rd TJ:tc·t 66 tc.zcn 26 st :m...Jelî v..::rv1orpcn, ter\vijl ·ook .. 
de moties vc.n de heren Schout_ll c:n Tilwl'.::.s v:.:;rworpcn wsrden. Hocwel dus 
geen va.n do inc;odiendc motie:s in cle K::-.m:.r '"'"'n me:"rclerh6icl hc.d vt.:rkrc
gcn, vorklccrd~ dc.~inist~r-Presid~nt, dct hat in het voornom~n leg · 
vr-..n clc Minister vo.n Buit.::nlo.nd.sG ZC>.kc.;n <'.2.il H.E. c""tslo.g to vre..gon uit 
zijn runbt, hêtgocn noe; op dezolfdc dc.g :::;c. volgd werd door de ontslng
c.anvrcge ven het c;ohcL: K::tbinct. 
VM 24 J:mucri tot 15 Mcc.rt c;_uurde dt:o I~cbinc:tscrisis. 

Eerst werd een informa.tiev8 opdrccht tot Kabinetsformo.tie ge[cven 
c.cn Mr. Stikkel', dc.C'.rn::. een opdrc.cht c..:-.n de h.srcn Dracs en Vrm Schc.ik, 

· · ·'die e,;r niet in slae.c;dEm eeD Ka.binot ts form2ron, 2voncün o.ls de hoer 
SteGnberghe, c.c.n v;ie de d0rc1e opclr?.cht 'H':~s vcrstrdd. T r.m s1ott,3 slaC'..gde 
Mr. Romroe erin eon nieuw Kc.binet t,:: fcrm;:;r<>ri, we.c.rin I.Ir. Stikker wederom 
e.1s Minister vc..:n Bui ten1andse z.::-.k-:.:n vr:.s opt;..;ncmen. 

In zijn openingsrede t-:.:r Alsom;;no V;;rgc..dering op 16 Mncrt kon 
Mr.Oud op 5 winstpunten vrijzen on W8l d.o: vo1g&nd.:: 

1. Nc.nst de socüüistischc: en kc.tholL:;ke !:linistcrs wo.ren cr in hot 
nieuwe Kc..binct drie loden, dio behoorden tot da partijen, die hij 

. tot de derde mQcht rokende an sl:chts ~4n p2rtijloze, die zich 
bovwndien net; e:cponent vr.n cL gcd::-.cht:.; ven de D,~rd-: Mc..cht noomcl.:;. 
In het vorige Kabinet wcz daze V6rhouding juist andersom : 
drie pc..rtijloz~n qn 0én V. V.D. 'er. 

2. De Minister VC....'1 Oorlog, Mr.H.L. s'Je.cobs keerde niet terug. 
3·. Na2.st Prof. Mr. vc....'1 den Brink en tlr. T.::u1ings wo.s Prof. Albregts 

in het Kc..binct cp:Jnom:.;n, hGtgecn hij mecnJs t0 moGen bcschouw~n 
e.ls een verste:rlcing vc.n de inv1oc:d v~..n han, die 2.nders denken d::m 
Prof. Mr. Li0ftinck. 

4. Minister Vc..n M:e.m·s"vccn k·:erdG niGt t:;ru.g .:;.2..n h";t Depe.rter:H.:nt voor 
Uniezc..ken on Overzeese Rijksde1&ns en 

5. Het nieuvte Kc.binet v;c..s niet g'3bonden ::.c....Yl lh:t voorst::l v::n het 
vorige K2.binet tot opdrc.cht yc_n dç; souvcr:ini te i t ov•.;;r Hieuw-Guinoo. 
~:.an de Nederlc.nds-Inclon\::si sche Uüi:::. 

Op 17 Maart werd door de Minister-FresiQçnt 0:n Rcceringsv0rkl~ring 
in de Tweede Kc..m"r c.f~ül~.;gd, vmc..rov,.::r in de d::.c..rop volg~ndG we:::.k v:crd 
bora.adslc.agd. Uit de bij die selegt::nhéid doo:::- on zo frc.otievoorzj_ tt.:r 
gehoudc.n rodevooring willen wij hier de VGlc;:ncL:. pc.ss:cge ~c.nhalen; 
omdat deze wc..ard is in de komunde tijd alcenc~n bekend te zijn. 

"Do posi tic vc.n Dijn fr?.cti~ t~g:.onov<:r he:t Y.:c.binc.:t zie ik pr.:::ci0s 
dezelfde c.ls togenover zijn vo0rgc.r.~::<~r. De he~r Burg(.;r heeft 
gezegd, d~t dit·K=.binwt c:x:tr<:~-pe..rL.:.üi-:"_t:cir is, :1.o"'wel het is gcvornd 
in overleg met dG frcoties op een R.:fc,rinssl)rcr::r::'.n. 
Ik zou gnc.rn<.; vc.n é!.e ho0::r Burc;or lerL:.s i~ zijn g0clc·.chtong::mg ont
vangen, we..nt ik go1oof, dat er d2..n r~c:.i t .:..;n K::.bin,: t p[:rlem"nto.ir 
is. Voor mij is het evc;n p:crle:P.J.cmt:J.ir o.ls !1-.;t vorit;3. 
In 1948 heb ik d;:; heer Stik;;~"'r :::;se..dvisa.::rd è.c p·Jrt"ieuille te 
a.c..nve..o.rc1en. Di"c heb ik nu wGer &rGè.?..:.n. ;.7C'.'t dit betrc:ft, is er niet 
het minste verschil. Mc.c.r met of zoncl.:;r 2.dvies; e0n Minister neemt 
steeds zitting voor zijn cic;cm v"'rc.nt·,•:oord.ólij:chcid. Hij kc.n :.leze 
nooit op zijn pe.rti.jgenotc~1 o.fschui vGn. Hij he Gft fje:en enk.:;l 
recht om te vor:leron, dc.t die pc.rtij,:.;;.;~lOtsn o:r.:. zijnentwil een 2...'1è.crc 
houding c.c..'1nemen è,cn zij r:lGt hun v_rcn't'{!o:.rclclijlcheid in ovcr(;&n
stcr,unine; achten. 

Ik c..cht het nodic dit uit t_ spr~k.:n, o~i::.t ik hier en dc.c.r uitinz:;n 
heb gcl0zcn, clsof d.: V. V.D.-fr~ctL: zich 2.<::-n hot J<:2.bi::H~t zou 
hebben gebondë.n en é!.o.c.r::-.cde h~'.c.r vrijl:.sic~ ven :r~:.;.ncLl :;n zou hebb-;;n 
prijsgegEven. De,;;c; stell:..:-,g v:;ry;,,;rp ü: t-:.:n ,,;m-..r..m:-:.1..;. 
Gcbonclenhe;id v::~n Kc..r:l..:.rfrccties n::..n Kc.binctt.:;r.. of R.sgoringsprog:::-c-.ns 
erken ik niet." 

Op 6 April ::..cnv2e.rc1c1e de :rwc.cè.G Ka:c..:.r c.~ t 60 tGr,cn 19 ster:u::.cn het 
V!etsontw;;rp Noorlr<::gc;ling Kindorbijslo.3 Klein~ Zel:fst::~:::digen, cL· .. t c~oor 
onze frc..ctie t_vergeais bestreden wes. 0? 23 ~ai h2chtte de T~e~~o 
Kc.m;.;r h:J.,::-.r goed.~:urin.:.; .:;.c.n dc nieuwe Kiçsw"'t, clic nc:.è.:c.t ook ::lJ :::::rs":;,:: 
Kc.m.:;r dt::Z0 hr'.Cl -::..c.ng:.:momen, op l nov<:;r:,bcr in ·;:erldclZ is f3E:tr8cLn. 
D.:: voorna.c..:-aste 'ilijzic;in~, c~ic deze ',72t b:!.·::-.cnt s is w.:;;l d.e ui tor:=-i 'ling v:.::~ 
de mog.slijkheid tot het stcrn~en bij vol:c.~cht ~n h-t bep~lsn v~n v~stc 
d::-.gen voor de vcrkiezine;cn v::.n de Tweede K2-:wer, da Provinci:cl.,; 3tr:.t,;;n 
en de GcEeen~er::-.~cn. 

Het n:ur vc.n d" politiek":; s-trijd lo.c.ide ·/.'eer op 'cij lLt ~cb~t ovc.r 
de v~rschilLmdc voorstollen to·c. belc.stingver!:ogin(; ir.. V\...rb?.nd. l:l:.;t de 
hogere d<:fonsir.::ui t5c.ven. In de Regorings.-;crlcl~rL::.g wo.s :n·:oclc::ç;cL;"'lu, 
d6t deze kosten vo.n 500 milliaan guld0n p~r j~~r baven ~GtGccn -3-
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... ~.:.:Jl; -...u:i.~cli jb. g\,;rc:t[\i.O.d wc.s, voor one;oveer d8 helft uit bdastinc_;cn zouden 
moeten worden v<.:rJcregcn. Do..2.rtoo dienè.c: Minist-.;r Li c.ftinck e,~n zcst~l 
wetsontwerpen tot bclr.stingve:rhoging in, diG in totaal 245 millioen 
gulden per jc.c..r moGstc::n opbrengen. OnCcé'.llks da ber-·:2.ren, di<; t.::n :'..~".nzien 
-eun deze ontwerpen bij de fractie b_;stonden, kon c:oze haar stem niet 
onthoudçn o..an die betreffende dG motorrijtuig8nbelasting, het successie
recht -:;;n d<:J vcmnootscho.psbclasting. Dc.nrentegc::n he.:::ft zij ha2.r st8m 
uitgr.;b!'acht tc;cc:n d::: wijziging dt-r inkonstc;nbels.sting, omde.t zij het 
in strijd met goede rcchtsboe;insclsn o.chtte, gc::lijke inl::o:mc.;nsbeè.ragun 
on=elijk to belestan, tagun d~ wijziging der Omz~tbelesting, o~do..t de 
v0rhoging dez~r belasting een zoor willekeurig karakter droee on tecen 
de verhogiug d8r Vormoc;onsbolasting, omdat dt.:zo op zeer gesp::.ru1;:n voat 
stond mot het dranckrachtbcginscl. 

In dit v.::rband unc.; eraan hGrinnGrd YJordcn, c',at t:;_jr:'_ens de behanc~:.::
ling de ~Jinistor elsnog ..;e:n varhoging dor Vonnootschnpsèele.stin; tot 
een bedrag v::•n 16 millioen gulde:n 2.'-'-'lbracht, omdc..t dit oedre.g door 
wijzit;ingen in do an<lerc ontwerpen aen h-:;t door hem Gevraagd~ totac.l 
vrn.s komen te ontbrckGn. Een medo c~oor de heren Oud cm Ri tmoëster ond"'r
tek<mc1 e.nendcmcnt-Schouton en dsz.:: wij zisinG niet te c..o..nva2.rden, kon j_n 
de Kamer eeen ueerd~rheid vinden. 
De houding V8.11 de Ministc:r en ven do K2.m•èrm.ocrc1erheid do et wel ·rre.::md 
e.an, nu ae.n h.::t uinèo vn.n h;::;t jo.c:r G0blel-cen is, dat de opbrengst van 
de bclastine:;en de:: rc.."!ling heeft ove:rtroff:;:n met oen oedro.g vm1 rJ.im 
500 millioen culclenJ 

Onmiddellijk nü. de opc.mine v:~n de nieuwe zi ttinc begon op 20 
September de bohWidelin,~ van de rec;~ling van do vtinkolslui ting, w·Jlk 
wetsontwerp c~e vole:;cmdc d~:>.g c~oor de KêcW::::r w.;;rcl e.envc.e.rd. met .:.lls.;::n dG 
stenmen van cle cot'llllunist~.;n t.:;,::;en. Het st Grut tot volè.ocning, dat in h'-. t 
oorspronkelijk wotsontw.:;rp v.:,r;::chillcndo wijziginc.;on door è.e 1'11inist.:.r 
zijn aengc;bre.cht, wc.e.rvun ~e mees-Ge volc;..:ns het advies c~nt onzo 
Lanclelijko Mic1dc:1.st::-ndscorru:üssiG 2-~:.n onze Kcnwrfractie he.c~ ui t,::;..:::bre.cht, 
verbeteringen bctokc:nden. 

Zeer bclo.n::;rijk wr:.s de coeöo:euring è.oor é',c Tweede: K2.rner vr>.n het 
Verdrag Europese Gcr:lGenscho.p voor Kolen <.'1 St::.e.l enz., het zoc~-:;na.:'..fficL: 
'Plm1 Schumun , wo..armede onzo frc.ctie bij DomL Vt'.n de hcar Kortr~:c.ls 
hnar wo..rm<: instcmr:üng he.d bctuic;d. Indien dit plc!ll ook c~oor c-:.e c.:.;c1orc 
pf.'..rle;mc:lt<:::n znl zijn e..:.:nvac.rd, bctokcnt '~it oncetwi.jfeld (.)En bcl::L'1.grijke 
stap in de richting v<"'.n Europ.:::s<:: S2I.1<;;;1WTerking. 

· Nobffiae.ls leefde de politieke strijd. op bij d~.; beho..ndeli:1g v2~ hd 
Wetsontweorp Toezicht op het Cre;c1ietv.;ç;ze:n. Onze fr2.ctievcorz.i"tter ::.chtte 
dit wetsontw0rp een socialistisch ontwerp, omdat hij de.arin pri=air 
de: gedachte ze.g, cl2..t htJt è.e t2.<."'.k is vc .. n dG Ovorhe:id om het econc:-Jischo 
leven te reGelen. Ook voor bedrijfseconomisch toezicht, wc.~rtcc-n 
onzcrzijc~s ::;een principiël.:; bçzwc..rcn best2.1:'l1s c..chtt0 hij het ont·:;crp 
onnodic;. Uaclnt con c.r~i..:ndem..:;nt v::.n de l~.V.P. frr.ctie wns 2-ange:non;:;n om 
de tijde:lijkheid vc.n c~o wet mot één jc.o.r te bspcrk<:n tot 1 Jc-.. m;.2.ri 
1955, heteeen voor de K.V.P. vol~ocndc wns on v66r ~et wetsentwerp 
te stemmen, v;-=rd clit op 9 novomber r,wt 55 t.::g0n 31 st~;:-u::en r-.2.nt:;'-ncmen, 
wnc.rbij c:.e: pc.rtij .:;n v2.11 de zgn. Derde !flo..cht alle tuc;snstemc:cn. Dit w::s 
een van de vele vnorboelden, wnarui t oliji.:t, dnt cl<::ze pe.rti jen o;; 
fino..ncieel-cconom:..!.:xh ;;;biec1 vrijvrel c~<..z-::lfdo denkboalcLn huL'!.ig:::n. 

1i7erd e:r in het bec;in vo..n c~i t verslo..g op cl_;wczen, d2.t cli t jc.:c~r 
de kiez.:;rs thuis icon;~,·0l1 blijv,m, zc::ht>Gl zonè..e:c verkiezL"'l.:;en ·::es 1951 
niGt. DG helft ven c~c; LGè..:m vc.n de E..:rst;::: Ker::vr v:e.s ,-:-.~.n de ·a"'urt van 
pc:'~"i oclicl~e c.ftrcc:ing en de r~od·:n Vé:'..-1'1 è...:: J?rovincL'.le St::-.t~n i~ clc 
provincies Groninccn, Dr0nthc, Overijssel en Gel~0rl~1d ~n in d~ 
provincie Zuic>Holl::md H2.r.cn g.::roe-p_n om cLz"' opnie:u'l': te; ki.:.zcn. D~nJ':: 
zij de: voor onze pc.rtij [';lJ.nstig:.:; '.Ütsle.c; v211 ::lc: Provinci::.le Ste.ten
vcrkiuzingon in 1950 •:tr:.s h-::t :t,lO:S~lijk on in cL b•Jic'!.c cro~pcY'. st:::;::rlE.n
ovc;rschotten uit t.:; wisselen mot c~.:; Christeli.jk Histo.rj_sche 'Jr:.it; s WC1fcr
door fczo lc.atste in d0 provincie Z~if·Jiollan~ c0n z~tcl kon veroveren 
ten kost"' v,,_n c~.:: K.V.P. E:n wi.j L1 d0 l:l'07i::.cic;z Gronin::;:n, Dre:r..the, 
Ovc.rijssel -:;n Gvlc1wrl2nc1. 0;:;11 twcecl8 zct...:l kr.::gcn t;::n l~oste vr:.n de 
coE:.munist,:;n. D,..zc. werc~ è<:zct c'.oor c~0 oucl-Co:u;liasaris d~r Koningin in 
c~0 provinoio DrC:nth8 1 I.lr.Dr. R.li. 'Bo.ron ét_ 7os van Stacmd.jk. 
Ons ai.11.tnl E:..rstG-Kr:.;:1,..l'lct~cn st.;,c~ c'us v~"'.n c~riG tot vier, h"'tgci..:;Il YOC!' 

·:J.e met werk ov~rl::ë~:.m Eersto-Kc.w:;rfrr-.ctii.O een O..C.llLkrkelijkv vc.rst.::rkillG 
b~t..:;kenè.e, 

H0t is "'"n c.:.l1o&csn o:;,lc in c~i t vic:'r'clc j:-.arvorsl2.g to kunnen 
gevregc;n ViJ.ll e;,_n :::;t-·.l1Btic;(; ui tsl~.:.: V::'n [30h0'.1C~()l1 vorkiezint:;on. 
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......... ~~""• v ........ ~ .... "-êi"'.Lll.i. lt~ ll~J G I~.-1 t, üc.t ~1et lcdentn.l !!Ot: s"!:~ecls 1ü ·:t 1 
stij,~cnè.e: is. Ho'-.:w:l cl.it bij c.lle politi-.;lcc.; pc.rtije:n ln cl<: Jaren :;uss,;;n 
twoa Kc.J.krvcrki ezingon çe:n ;;ewoon verschi jns,:,l is en ~lus op zichzelf 

·nie-t ::.ls onrustb::crend be:schouwrl boho:ft te worden; is c.::n 2.chterui t~;:u1g 
in ledent2.l bij onze: pc.rtij c;;rnstiser 1 omc1c.t de verhoudine; tussen h..;"t 
a.e.ntc.l leden en het ac.ntc~ kiezors, dat zijn stGm op rlG lijste!l vo.n .:?..;; 
'!.V.D. uitbrengt, toch ~l ongunstiger is den bij c.nè.cre pnrtije:n. 
HL:.rdoor wordt h0t G'-'vac..r grot.ar, cle.t de p1:.rtij nü:t r.1eer reprC:so:1.tc.
tiof is voor ons kiezerscorps, hE:tt:;een op den duur tot .r:ünèl.cr c;u.r-:::nice 
stembusresultaten kan leic18n. 

Mocht in.hat vorig jQcrvcrslc.g JaGt vol~oeninci worden v~stcc3talc1, 
de.t 131 c.fc1e1ing3n ven :le 305 opgo.vt:i deden v:en hun loc.lent21 tJc..:nover 
97 in hot dc.urc..2.n voorc.fe;n.o.ncle j2.e.r, tho.ns ~1oden slechts 95 a.fc~ . .;lingon 
opcsnvc; vc.n hun lcè.ent<:>..l. In pls.c.ts ven d.G hGt vorig j<:>.e.r ;;econste.tourdo 
voorui tgc..ng <:~us wee;r een terugval. DGze 95 c.fc~cüinc;en hedè...;;n toz2.raen 
op 31 Decemb&r 1951 een led...;nte..l v:-.n 10361. Tot d.:;ze 95 ::>.fc~elingen 
behOorden 2 nieuwe. Do ovc.ri~e 93 hn.dC..ên aan het e:ind v2.n het je..::r 
1950 een ledentul v~.n 10520 :.;:1. th211s vo.n 10273, dus e0:n e..cht::rui te;:'..!lG 
van 247. Aen:;;ezien con zo Groot nc.ntc.l e..fd.clingon g.;on op02.VG ve.n h0t 
leü0nt2~ verstrc~ct.;;n, is zelfs bij bcn:-.ch.ring ni<Jt tG ZG[c;<::n, hoevE:el 
loden de p:::.rtij ::.-:.n het ej.nc~ van hot v::o:rsl2.e;jue.r t.:;lde. 

Het 2.2.ntul r-.fdelingen v..;rninc1r~rde met 4 door oph.:;ff::I ng vr.:n da 
e..fdclint:en B8ll inc.volc1;:;, Hell evaetsluis, 17C'..rl:î0nc.l C;:l Zui ~~braak. 
Duerteg.;novor wcr~cn 16 nieuwe af~elingcn opgaricht, t.w. : 
Annen/Eext, Den Bonn.:ü, Brcukel.,n, Ho·Jrn:·o.r 1 Linschot:.n, Ni:ouwe TonGo, 
Nor0, Ol(~enzeo.l, p._ :Lz...:, Ilauwerde;r~1G:~, Scherr.;er, 3choorl 1 Uîf el te, , 
Vnrss .::vold, Wc st steJ.J.inc~';.rorf/l'Too rdv:::üc.~-.:.: ..:m West st .:,J.lin0'.ïc:c:r?/Jcht.:rpens·..:"l/ 
Munnekoburen. Het n.e.nt::.l rrL'.clinc:;)n ste:.ae cl:.,;rnc.lve v~Jl 305 tct 317. 

Moest in het voric j2.arversl2.C wGrden venlclt, ~~t ho~ aant~l 
c::.bonné' s 0]! ons VvC::el~bL:.c~ Vrijheü~ ._;.c_ Denocr-::.ti.~ -.:c.:~ crote t2.ling 
vcrtoonde en '.ïcrcl er clc.e.rom op [::C\VO:.en 1 rl:'.t voreroting vr>..n :r:c. t ~~.nt::-.1 
rrbonné' s dringend nooc~z2.kelijk wrrs, thons ken m . ..:t voldo'-ning worden 
Yo..stcscstclc1, c1.o.t de c..ctie voor h.:t w:;rven v2.n :üeuwe c.bonn8' s op ons 
weekblo.cl vru.chten heeft o.fe:;c.norpen. D::~nk zij h.~ t f ~i t, CLf::.t "nkelc. :'..fc'..c-
linc:cn overc;ingen tot he;t cfslui t.:m Vé.n e;.;n collectief\ ::-.bonn::;:L.;nt Gn 
c12.n1c zij de activiteit v~.n e!"tkel·..: e..fè.'ê:linc.:.n stc:cg net .::-.:-.nt-:-.1 P.bonn.~'::; 
op Vrijheic~ en Democr2.tie v2.n 5047 op l J::-.m.lc.ri 1951 tot 5605 op l 
Jc.nucri 1952. Het o..::-.ntc.l rrbonnu's op :!)e Vrije Al:.lste:rctex;:.:;:e;r bleçf 
hetzelfde, zod2.t hGt tilit:o..a1 s.anto..1 c.bonn8' s op ons Vlv::l:blrrrl s·c~c:::c v2.n 
6527 tot 7085. 

EniGe vooruj.t cc.ng vc..l t t.:: bospc.;urcn in he;t é'.c.nt.'J.l e.fc~c.linc;.:.n, 
dat het je:.e.rvcrsle.c ac..n het Secrot::riJ.n.t J.:e.;ft to<.:-'zon·:.en. ~i t ,j .'.::'.:C 

we:.ren het or 40 toc_:.:.n 8 in h..:t vori~ je.D .. r; wol c:us 00n c.e.ru2.:.rkelijke 
vooruit;3e..ne; 1 mccctr toch lW(; een b,:::droev.;n:~ kl;:;in do(.l v.-:n "n8t tot:-.o..l. 
In ied8r gev2.1 t.~ wc.inig o:a zich 8~11 ::.'..uit'..~lijk b<::col :~ t"' kunr-.2:1 v:IE.t·~n 
over de activiteit v-r:n c~é pc~rtij in hae.r geh:;;;l. Opr.:vrl:olijk is :.olc 
het fci t, uet zo betr.::Jckclijk wc:ini3 c.fc.lelinc;c,n hotben :~e;:.;l.::;e:r.or,~.:;n [,!:'.:". 

de .cc.ndiè.C',n.tstelline; voor l&d.;n vo.n de TvJG;.;d0 Kcr.J.d~. Hst wc.ran .;;r 160, 
nauwelijks c~" l1.clft, t.:.;rwijl toch v,:;rwe..cht hcc~ r.:cg;:;n. wor.:.en, cle.t 
e.1le 305 hivrC:.w'1 zouc~cn hebber'. r.:'.e:;l:_;enouen. iToc stoc;:~s koï.:t in l..e jc.::.'.r
vorslczen van nfdelinc;en als motief voor cL r:chtc::rLü t~·~.nc; V~èn het 
lod-.:ntc.l voor: overlijde:n en V·::rtrek nc.er ~lè:.ars. D:'.n.~o:: uo..;t er no.:;-· 
m.u:üs c':e o.endc.cht op word.cm c;<::vesticd, d2.t ;.;r ied.'-'r jr.c.~ e-:,n crotc ~ro"p 
ni..:.:uwo kiezers bij koiTJ.t .:::n è..c.t 0r ook Vl.stigin::; binni.)n ·~·'-' Gë;~;:...,nte 
ple.cts heeft. 

Door ovorlijc:~.;n ontviel:.:n ons in het r.fgclopcn jn::-.r v;:l..::n, c..lê: c~e 
pc:.rtij tijc:ens hun L;v.:n mz:t ro.c.•:::'. en c~o.2.C1 hsbc .. m t;cstcur.c!.. "F<e.::.l hGn 
\7i1len wij neenon ; L. d;;; Bo;:::r, 36Cr·~·t;,--.ris v2.n .:!.e c.fdcli:-;.G .:,:::;. J.i:: V"'.n 
de c;c::m .... e.c.ter2.2.C."':. van Winscl1otcn; D. c . .Enc~.::rt Jr., Dil"ectcur v2.:::1 ·-~ç 
Rott orc'.amsche Droo gc~okmc:..t sch:.ppi j t c Ro tt erd2..t1; Mr. A. i?. Po c·:~ _,n b ~ ~ri:, 
lic~ ven :.e Provinciale Stc.ten ve.n Zuic'-Hollo.nc: t.::: R:::tt-.:~::.c.r::.; 
H0rb Grt C1"on1er 1 Pr'.JSi·~~cnt-ColJLli ss~~l~is vE:n c~e N. V. D0l~-=·.::~o. tsch~p~Ji j t ç 

AL:stcrd2.l:lî M.H. Du Croo, Reè,o.ct"ur v:-cn Vrijhei ·::'. •:::n Dsnocr2.tie to 
Anlton; K. vr-.n 't Hc.rt, liè. v"n d<:: Vcriciezingsrc.nd? t..; A:c~<::el; 
H.G. F·rcs.:::n::.n Gr['.tc.nc, te Hoot;:èVC·:.:n; B.H. Bf'.lck.:::r, ou•i-VJJ~~:o-~~C-.·.ol' t2 
Hilv..:rsu.n; Mr. J.c. Th. J"i-.:.:sius, ouc~--lid van GodGputG·~rd.: 8to.t:,..'1 V'"'.c.1 
Ov:;ri.jss:::l te Deve-nter; Prof. Dr .. Ir.J •. Kr:::.us, ou.:~-~Eniate;r V'_'J:.. 1,~;~-.t_,~st-:-c~'.t 
e:1. ouc1-Lic~ ven de E..orsto K2.1;1~r t2 's-Grc.v::::cill2.se; Mr.;LJ. Bo.:;le;n, 
voorzitter v~n c~e: 2.fd.::lL:c; Nec~._,rl:'..'1è. vc:n ._:!..:; Int'.::~n.:::.-::ion::.l0 Lib..:rC'.l::. te 
A!:.ster:1e.n; Dr.A.F. J?hilips te Eindhoven; ~fr. L. Trouï.', 01)..(~·-Li'.: 'TC" .. !1 ·è.e 
Provincüüe St.::.t ... l1 v~.n Z::J.icl-Holl2.nc~ te Apeldoorn; P.J. Diesb.:;rc;cr..7 
wothou:~~r én pe:iminc;r.:c;::st...;r v2.n c'.0 :.fè.e:lL1G te Den HGh'..::r; 
"7, cle He.un 1'lid van de Parti jr::-,rrd en secrete.ris ve.n de afJelL.-,g t8 :3t::.ss•Jr.1 ;·
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B. Luten, voorzitter van de afdeling en lid van de gemeenteraad te 
De Wijk en A. Liefaard, voorzitter van de afdeling en lid van de 
gemeenteraad ~e 's-Grsvendeel. 

De jaarlijkse Algemene Vergadering werd gehouden op 16 en 17 Naart 
en werd bijgewoond door afgevaerdigden ~an de Belgische liberale 
Partij en het'·-Libna.aj_ 7~_aams Verbond en door de Minister van Buiten
landse Zaken, Mr. D.U. Stikker. 

Naast de jaarlijks terugkerende punten van behandeling kwamen· in 
deze vergaderin6 aan de orde het concept-Reglement op de Candidaat
stelling voor Leden van de Twe-:de Kamer der Staten-Genera<:l en l1et con
cept-Werkprogram. Dit ReBlemerit werd na korte discussie en het 
Werkprogram ~a ~en uitvoerige gedachtenwisseling vastgesteld. 

In de same:1stelling van het Hoofdbestuur kwam in het ·•erslagjaar 
enige wijziging. In de jaarlijkse Algemene Vergadering werd de onder
voorzitter Mr. H. van Riel bij enkele candidaatstelling herkozen, 
terwijl ook de aftredende leden van het Hoofdbestuur R.Th.J. le 
Cavelier, Mevrom·: S,A.Th. Goudswaard-K~1ipscheer, Prof.Dr. E.H. s'Jacob 
en L. Spaanderman herkozen werden. In de plaats van de heer J.L. Piersen 
Azn., die zich. niet herkiesbaar had gesteld, werd bij enkele candidaat-

. stelling ·tot penningmeester gekozen de heer S.J. van den Bcrgh te 
Wassenaar; in de vaeatu.:e Mr. W. Kok werd tot lid van .net Dagelijks 
Bestuur gekoz;:n de heer T.J. Tvdjnstra te Bilthoven. 

In de in het vorig j&ar ontstane vacature in bet Secretariaat werd 
voorzien door de otn1ueming van Mr. W. Koous tot tweede secretaris. 

Het Hoefdbc~tuur vergaderde in het verslagjaar zes maal, terwijl 
het Dagelijks Bastuu~ nc~ ~even maal bijeenkwam. Eet Hoofdbestuur 
behandelda o.m. a~ cntst~co.7acat~re in het ne~ningmeesterschap, 
Je verstevig~~g v~n het contact tussen Hoofdbestu~r, Kamerfracties en 
partij, de p~~~~i~ke to~stand on de Kabinetscrisis, de verkiezing van 
Leden van de EerEto Xame:, het Advies over de technische inrichting 
van de candidat3nlijstc~, de werving va~ abonn€'s op het partijorgaan, 
bet. voorlopig ont"·e::p va!'l de candidatenlijsten voor de Tweede Kamer 
au ~e voczber~idi~g voor het bijeenbrengen van een Verkiezingsfonds en 
voor de te vccre n propo..<!;é:nè.a •Joor de Tv;eede Kamerverk:'ezingen in 1952. 

Het verdient vermelding, dat het Dagelijks Bestuur 'ue}lalve aa_n 
de voorberE±iint; van de vergaderingen van het P.oofdbestllur en aan d.e 
afdoening van de dagelijkse en interne zaken van de partij eenmaal en 
wel op Z~nd8G 14 Je~~~ri, bijegn kwGm tezamen met de Leden van de beide 
Kamerfra~tie~ sn de El~ister van Buitenlandss Zaken, Mr. Stikker, ter 
bespreking van dE: pc•li ti<::%e toestand. 

De Part:::.j1aad k.·:,:.r.l à.i t jaar drie maal bijeen; op 3 -r.~aart ter 
benoeming van 15 lede~ va~ de Verkiazin€srabd en ter vaststelling van 
een Adv:ï_es CYG.r. bet CO•J,-:spt-Regleme~t Csndidaatstelling· van Lede:; van 
de Tweede Ko.:n.:r él;.;:r 3taten-Ge:lCraal en over !:et conce-pt-Werkprogram; 
op 2 Juni ter oespraki!1g van de Oudedagsvoorziening: waarbij als in
leider optrad de heer Ir. J.C. Kaars Sijpesteijn te Vro~menie en op 
1 September tsr besprc:cing van de economische toestsnd van Nederland, 
waarbij als inJeiders aptraden Mr. H.F. van Leeuwen, Mr. E. Bloer.1bergen 
en Ir. J. Bac.2, 

De Verkiczingsr3ad ~>:wam t· . .,eemaal bijeen, op 17 November en 8 
December, ter vnstct9lli~g van het voorlopig besluit inzake de candi
daAtstelling voor het lidmaats;:;~.lap van de ~·aasde Kamer. 

Voorts werJ er·Jrie~aal en wel op 3 Febrl.lari, 21 April en S Juni 
een bije3nko~3~ g:hc~~~n van het Secretaria8t met de voorzitters, 
secretarissec c~ pennin~~eestcrs van de Centrales ter bespreking van 
or~aniE3.tarischc a&nqslezenhedcn, waPrbij vooral de nadruk viel op de 
u~~breiding V3n hst &antal abo~ná's op ons weekblad en v2n het asntal 
:s3en. ~evens werd de wenselij~heid besproken van het beleggen van 
vergaderingen van Ce~trales, ~aRrop leden van de Kgmerfrecties e~ het · 
HootdbeGtuur, g8meen~ern&dsleden en Provinciale-Statenleden kieskrings
gewi~s bijeen =:-::L<è::::n 1\:c::".cn, het zgn. Plan Van den 3org. In de Centra
les, 'N2.<:.r zulke ver;:ad.a:ringen plaats hadden, was het st:tcces ever het 
algem8en gro·,t. 

Ool-: dit ,>.:.ar _lj :bbe:1 versebillende commissies bela:1grijl{e arbeid 
voor de nartij 7~:!icht. . 

Op~ Je.~uari ~u3 er een 7crgadaring van de redactiecommissie, die 
het con:Jert·-':er::p:: ~,T~2r:I redactioneel tot een eenheid heeft gesmeed. 

De HdaG·~::c~;c:;;.::~i::-.s~"c va~ llet week::;lad Vrijheiden Democrati;e 
hield vrij~nl gcrc~Gl~ h~ar maandelijkse vergaderingen. De commissie 
voor de herz~~~i~s ?an da Grondwet vergaderde op 19 Januari en br~c~t 
op 24 Ar:-g·..:::;-~.::.::: l1TJT rapp0ct uit aan het 1-b:lfdbestuur. -o-



.. ,.: .. 
Een fl')or h'èt bostuur vc.n de Vereniging vm1 Stc.t2n- en R:c.::.iztes.er: 

ingestelde commissi~ ter bestudering VQn het probleem betreffende 
subsidieverlening door de Overheiè, o..:.:.n de Kunst werd op 23 lilei geïn
sto..ll eerd en vergo.derde op 14 November tezC'...rnen met de Kunstconuni ssie 
uit de po..rtij. · · 

De Landelijke Middenstc..."ldscomnissio hield o;_ 15 Februc.ri een ver
gadering met de vertegenvroorcUgers ven de plo.:;.tselijke middenstc.nds
commissies, in welke vergc.dering de :heren Mr.N .E.H, vc.n Esveld 6.1 
J. G. H. Cornelissen enkele voo.r de middenstcnd vcm belo.ng :3ijm1e onder

--werpen inleidden. ·Op 17 April werd een ver3::-.dering gewijd c.c.n de wij zi-
ging vc.n het Bssluit op de Inkomstenbelo..sting 1941 en op 19 September 
n.:irJ. het Ont\':erp· .~,'link elslui tingswet. 

De commissie voor Pin:mciële en Economische Ac~ngeleger.heden in 
Indonesië vergc.derde·twe~ mc.c.l, terwijl de Propc.gc.nd:::commissie en de 
LanG. bouwcommissie elk eenmc.::-.1 bij een kw:c.men. 

Een het vorig jc.c.r tot ducum·:;l;.tc.tie vc.n de leden verkrijgbac.r ge-
--stelde herdrulc vc.n de Pc.rlemento.ire Flitsen vond nü:t de aftrek, è.ie 
het 'Hoofdbestuur erv,,n vervvacht hc..cl. Ac.n. het einde v:-.n h.:;t verslo.gj::cc.r 
wo.ren er nog slechts 140 o.bonné's, v:'..n wie de rieerderheicl het c.bonne
mentsgèlcl, ver berieden de kostprijs gestell, n~et beto.~lcle •. 

De Jongeren Organiso.tie Vrijheid en Democr~tie (J.O.V.D.) mocht 
zich in het c.fgelopen·· jn.::.r in een e;estc.:J.igc 13:roei verheugen. Zij hield 

hc.::.r j2.c.rlijkse c.lgemene vergc.dering op 17 november, wolke helo.ns mmen
viel met een· V(3rgo..derinP;: v2.n de Varkiezinzsr-:;.o.1, en o~). de volgende dc.g 
ho.etr Congros,- wc.c.r c~e heer '!!. Inc~on n:c.rr,ens h~::t Hoof:1b-:;stuur o..o.nwEozig \IC'.: 

In deze vergn.dering werd de heer Drs.H.A. Ko-rthcls tct erelid benoorneL 
De orga.nisc..tie nvrouvren in c~e V.V.D.n hield op 13 en 14 Oêtober 

een ·bui tencsewoon goed geslc.o.e;de e:'l. druk bezochte stu~1iobi.j ee11l:onst in 
·Oud Leusden. Zi,j mocht c'.c.c..r een vertegenwoordiging bogroe-~;;~m vc..n de 
. Fédérc.ti':ln des Fei!1mes Libéro.les uit B.:;lgië en vo..n de J .0. V~D. 

Op 14 Ootober vertegem·wordit;z~en l:ct' lid: v:cn de Tweede Ko..mer Mr. 
G. Vcnk en de p::.rtijs'ecrcto.ris r.1l".J. Rutgors do ;_Jc.rtij 0p eGn Vlc~c.rns 

. Libero..o.l Congres ve.n.het Lj.ter:;.o..l Vl:;c.:ns V<:rbcncl te Br<J.ssel, no.dc.t zij 
de avonel tevoren d<::: gc.st vrn het b.ostc:èur vc-.n het Verb·:::nd ·;:::.ren gG\'iC:'::St. 

Op 11 .Juli verenigde hst Dc{~E:lijks Best1Äur leden ven :Je beicl2 
Ko..mcrfrc.cties met vorsclüllende voorc::;.nstc...-:-.n::lc liberc.le j0urn·.~list8~ 
c::::n een dine:r in De~1 Ho..r".c;, wc;c-.r de pé'.rti.jvoor::ittsr gelegenheid l'ic.~l o::: 
in een t2.f-::lrecle e-:m uiteenzetting te gev<::n vc.n de: in hzt E:erste h:;.lf 
jo.c.r gevoerde lib,ë;r:c.le~politiek en <::en schetn geef v::-.n ~l.e_dJeleindcn, 

.. die deze in het twGGde hc:lfjc:o.r zou nnstrevcn. Deze vo:rlichtjng bleek 

. op hoee prijs te worden [;-.~stslcl êil verc.Uent onget;·:ijfeld ieder jc.c.r 
herhc.o.lc.l te worden. · 

Ook dit jc.c.r go.f de Vereniging vc.n Sta..:en- er. R-. -::.1sleden vc:1 de 
V.V.D. blijk vc.n e.en ope;c,·wkt v:::r:..:nigingsleve:n. Cp 2 sn 3 Juni hi,;lcl zi. 
de bijn2. traditioneel geworden studieconfercntia in h~~ Ccnfcr~nti8oor~ 

. Woudschoten -te Zeist, 1-;c.c..r2.::-.n 183 p_rscn"'n :l.eel n:::.rr1e:r.., :lie Ol1s;et·;;ijfsl:'. 
öpgewekt en gest-erkt huisviC'.c.rtz keerden. 

Op 15 September hsl<:;gde zij 7Gor c:e geneenteret::(:slecL!l. V~'.:.'1 t;G:nc;ent• 
met meer de.n 75.000 irn·.'oners een bije~::nko;:1st ter voorbereül.ing v-:-::.l clc 
behandeling c~Gr jc.C:rliJ};:se 'cemeentelijl:e be&:roting, l'.'ell<::e bij e::nkcms t 
door de voorzitter en secr·et-::-,ri-s ·r.n de pc.rtij wer'l ti .j ,c~e':.-::;cnd. 

Op 29 SeptE:nber hielcl.zij i;Cn soortgeJ.ljke bi.j<>~n.komst VO'Jr :;;:;meen-
-· ter~c.élsleden vc.n .genóenter. mE:t r:dnc1er :lnn 75.000 inwc,n,;rs in H~;or:l:

Brebc.nt, Zeelcnc."l en 2uicl-Hollcnc'..; op 6 Octe;ber ,,:et di:.o in :Src:1the e~: 
Overijssel; op 2G Octob.:~r lilet 'lie i:::J. ~1oord-Roll:::nc1i s:J 27 Cct-)bcr net 
c~ie in Utrecht on Geldsr_l::-.nc1 on op 3 ]ovc;·Jt,sr eer: twestc.l bijo0~1Jcc::L::tm 
rnet di& in Groningsn en Friesl::-.ncl. 

~'lot het beleggen vc.n c.l deze b::.jee.nko;0.sten ter o:::è,erlinge 'cesp:>."e
king vc.n de 2c.nstc.o.nde beGrotingen cleecl zij een èijzoc~er gaèd \·:érk, 
vvnervoer hncr voorzitter, de heer D.~. Dettneijer, zie~ zeer veel 
moeite en opofferingen heeft getrooat. 

Hc.c.r jc.::rvergc.dering hielci.. zij op 3 Juni tG \fou.~~.schoten. :~et le:le:::
t~l deze Vereniging steeg in 1951 vun 422 tot 461. Hce verheugend deze 
toeneming V['.n h:::t le<lento..l cok :noge zijn, tcch :::eet ·;:::;relen vc.st,zestel:l.., 

·do..t nog et::n té groot c.r::::J.t::-.1 vc.!'l. de 658 V.V.D.-ru::>.ci_sle:len nc.lc..tig olij:;':'t 
zich biä c~cze vereniging , :~ie zovèel :~82t t·er vcJrli::~.ting en 
documentctie, uc.n te sluiten. 

Ten slotte zij vermel~, ~~t de ~n de jc.crli~kse ~l~e2en2 vergc.de
ring vr-.n 1 April 1950 vc.stgost~lcle St::-.tuten vc.n onze .:?~·.rtij bi.j 
Konintlijk Besl.it V:'l1. 5 J1mi 1951, rio. 26, '.ver(~G:: ::;c::~ee::e'l.rd, Wélk 
hesluit is ::~~enomen in het 3ijvoecsel ven èo Nederl~dse Stc~tsc:uro.nt 
vc.n 10 3eptember 1?51, No. 175. De Secret::-.ris: 
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