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ALGEMENE VERGADERING

llOTULElfvnn -de Buite~ewone Alt;emene Vert~ader1i~
van de Volkspartij voor Vrijheid en J)emocrotie,
gehouden op ~~aterdsg, 29 October 1949 in Hotel•
Café-Hest. Krasnapolsky te Amsterdam.

De

Voorrlt~er,

----~--~-~--~-~k~.P.J.Oud, opent de vergadering en beet de

aamve~:i

p;n wcllcom.
I.tnurnr~ Bpreek't> de Voorzittor de volr; ende openingsrede uit 1
De2:e vcrr:c::üerln;~;, <lie VE~ndnnc; bijocnseroepen is, heei't wel een
zeer buitcn;;nwoon l::arr.;Jcter. ~;ij star.:n voor óe bcupreki~~ Vt'n een
hoou::t. c:rnrrtd.g on.dcr•·ie:rp. lli:: r:a.l U nicrt bezig houden met een. lr.J.1.GC.
op~:-·nin.::~3rcdcvocrinJ~, o::-Ji:1<.:";t ik r:rr:w.l} vn.n de uiteraa:rd Zt'(;'r br::pcrktc
tijd l' (he ·;'ii j v~~nr1a:~c; ter besoh:tkkinö hebJr:·n, een zo c::root mo.:;elijk
deel nü ~-;illen lH:stcdcn om de ste1n:ren ui·t de vc.rt;aderirtG te kunnen

horen.

:n~ ~~ou U dnru.~b:tj ton H~·n.zicn van cle o~cde v~~n de VF:rgvdPrlng
enj.ge voorBtollen vdllen do~n narxms het iloof'dhcstuur, l>'icarvan ik
hoop e:•n Vt.:rtrcnv;, d::.rl; U ~J. eh net deze t;cuachte zult lfunnen ve:rcmigen 4
l.k !!:ou U \'Jillm1 voorRtelle:.'l, dr;·li wij het zo do(!:n, dnt àe Ri'[;eVD.tlr•
dir/en •::n ool~ ç:ven·&;ued een enlrele ni(=::t e1'gcvnard1cdc h:f.·t v1oord
~~:nllcn. vor.:rcn voor de reuze. l:a oe pr.l.uze gal hc;t v;oord gevoeri! worda:
. r~:;:t:":ens hert Hoo:ftlbcnt;um- óoor l?rof .I.Jr • .t... H. s•Jacob, door r~ij zelf
nn.1ens tie ~:~·;eeclc iCr~.mr.:rl'rc.ctie en voorts, liiïannoer de l.er~rte 1C8.mt.lri'r.:::;c.tie ot:~ro:-toc behoei'te bevoelt, door een spreker na:nens de?.e l·'raotj
lk hoop, dr~·~;; v.; ij nog ti,jd hcbbcn voor repliek~
J.c t!f.ü:ruchijnlijkhcid is t;root, dnt er uit deze vergaderill{;
t:'l0t1.(':n :~\.',llcn kouen en over die motif,a r;al do verendering nat-uu:r:lijk
een hct-:l:tssing tlocten nwt..an. U zult het met mij een~ ~..1 jn., ánt het
h00{;!'3t engewenst .zc~u. zijn, rlFt die beslissilll', zou v.cr<len ceno~Jn
door een v:;ort:~~:t.à.erin;:',, die reeds a.an het verlopen is. l-at eevm.u:- ·
lo;n:n -.::ij, wr;ruïef.::r de vcrt.;;ader:i.ni~ ~~l. te lt:ng gerekt wordt;, want dan
zu~l.cn verschillendcn, die Vé::.n ver uit het lt~nd komen, om hun trein
·te h:J.c.n de vcro::dE:ï."int1 vóór h€·t einde 1:1oet<n verlaten.
Ik i'OU lHt {;rr.ag dnarileen v;illcn lc:iden, dat rdj de beslisoing ·.
over de r;;.'Jties ncn:en, \%l.nnecr de vcrt;nderin;; voltalliG is. In vcrbam
r11~:t d.e beGclliJ:br~~e tijd rnoct :ncn VPrmijden te herhalen,. -.vat reeds
door vo:r:t5e sprekers is betoogd.
\1ij vo<:~ron natuurlijk deze g€'hela gedachtenw1.sseline in een
zo:•Pr vric:!ünchnprJClijke t,eest, ook r:l 21 jn v.;ij het op verschillE'nl e
:tmntC'n niet eeheel eens. ',:ij zijn te zn"'On lid vun de Volkspartij
voor· Vr:i. jhrdd (m DEn~ocrntie en het ~al U blijken, da·t de Vf-·rsch.lllen
n.tct bDt;rr:fi'<m onso bctinselen E'n het uiteindelijk resultaat, dooh

Ui t::~J. Ui '\i end

oelC'i<Ü:>VJ:'~:~e:.'l. •

<Äc vcrr:::uderin,~ ~~i~h neeoord heeft vcrkll!nrd nr.t de door ó<
Vocr~~i ttcr voor{;csttüde orde van <le vcrr.ndt:ring, nl. dr-Jt de ~:~fee•
·vr.1ardi.;.'"dcn en eventueel ook een enkele niet nfgevr~l'.rdie;de h:2t woord
71:ûltn vocr.-::.·n
. voor ue p~.:.u7.o €:ti nn. do r:J.uzc Proi".;.';r. e'Jrcob llar.!f'ns
b.e·t; ilooi.'\.ûe~'ltuur, ccvol:~;d docr r..r. Oud m·.mcns de T\·recde Krmcr:t'r.nctie:
ltm:Yti n<~n de ordo punt 2 tier J\g('nda • Vcrsler; ven de Commissie voor
do totulen vrr1. tie ,..~.l[;c...mcna v,:·rcndcrint) vt-Jn 8 on 9 Jl.prll 1949 te UJi?:!<Üï. t;

trecht.
J.Th. vr;n c:cr Voorde (Bussum) deelt DP.mona de not-ul.en•
t{:ue, uat de comnissie de notulen heeft nat,;e~.ien en in urdt
bevonticn. en ~>licüt voor de notulen onder dankzeb(jing acn het secreDe

ilflC:C

com.r~1in;.ïie

tariaat te arresteren.
De vcrc;adertng gaat hi<'.niede accoord.

- 2De Voorzitter

zich

dt~kt

h~:ef't

de notulenoommissie voor het werk, dat zij

getroost om de notul.en na te zien.
Alm de orde is thans punt 3 Vtln de Agendat Benoeming van de
notulenco~ssie voor de buitengewone alsemene vergade~ing op 29
October 1949 te Amsterdam gehouden.
De Voorzitter stelt voor in de notulencommissie te benoemen a.
r.::tr.A. de Brtiin te no.arden
H.·•.: .Uolsmullcr te Al:k:ma.ur
J.c.J.I~cno te Iieede.
De vergt",dering ksn zich hiermede VP.ren1gcn.
In de ~erGte pl~ats ceeft de Voorzitter thans hGt woord aan de
afeevr:nrdiDdc van de üentralo lhlarlem, die vcr.:och1; heeft deze

te oelet;t;en.
I'c hE'~::r .A.J .l~. Lilendebroek (Ur:nrlem) deelt mede kort te kunnen
zijn in Ce uitu::nzettim; van de redenen, die de Gcntrale l.iaal·lcm
e:rto~; he:iJuell {)'2leiu deze vert,;aderirJ{) aan te vragcn.a J)oze redenen
zijn v::::r~. forrJele aard. Z.ij hebben slecht a ::--:i J~~clir..gs te óoen met
hc·ii probleem van de Indonesische k.".:estic. 3:ra~eker wil tt•rtiggrijpen
op het vcrloop van wat \'iii j de l5a.tota tijcl hebbe-n meq.:ema~Jkt e:n <ie
.apnnrdn.:.~•·.,n, die in onzt."' rartij zich hebbon op,,_;choopt op een wijze,
àic duic.Jelijk deed hlijken, dat crm c:le "c;cbundclde oppositie" oen
c.:rotcr b\'lar.Jg moest t'JO:t dcn toegekend dan blijkbar..r von de Yi jde van
het Iil)of"ctbestuur het c,cvr..J.. is gewcm;rt. Als eerste eecoörclineeréte
opposi tin zou kunnen wordm aa"lccmerkt de actio t:nscheë.e (]3 .of 14
ni'üt:>l1r!.;3Ftl). JJe~e actie is op;;::cvansen 1n de :ta.rt1jroad. Geè.~eltel1jk
is men ~r in ceslnnr:d door het optreden van <1e heer Stikker, de af•
gev~;ard:lgden vr:n deze afdelingc:n !:eru.st te stallen. Toen is toese•
zegd, d~:it na het. opcnbHar debat 1n de Tweede Kamer een algemene
ledenver~_:-adr•ring bijeen;_çeroe]X'n zou rJorden. In dat openb~lttr debat
is door de heer Oud ef~n TE:;Öe gehouden, die ons aller synpathie md,
{"n vmr:rtn de heer Oud de grenzen hee:ft eetrolclmn, waarbinnen dit
beleid fdch zou afspelen. 1Jit had naP.r de mening van het HoofdbestuUJ
en de Kr.mer;fr~.ctics voldoenl e mo~ten rl jn .. Op 27 Allb-ustus ven dit
jc.ar iE; een brief" t;ckomen, wn.-'l.rin vermeld was, dat het Hoofdbestuur
stor1d r:whtcr de K.:'lr:'leri"ractics. Voor diegenen, dien os ongerust waren,
zou op 8 October te Utrecht gûlc~:;en..l}eid werden· eegeven bij elkaar
te kor:1en voor een gedachtenwisseling met llooi'dbestuur en Kr.merfrac•
ties, tü;.ar er-n elt;cmcone verenderinG niet no<-11g werd t;eacht. ·
Di~ leek een verkeerd stan.dpunt te zijn, want na die brief
hebben ~ïi j b Pricht ontvt'ngm v::-·n twee Contralebesturen, nl. Arnhem
m Hi jtnet;cm, (tnt m<:'n oen verc;aderin{; Wilde belecsm. van de besturen
van alle Gentrales te zamen. Dit heeft ons verèvonderd. In het
reglerrent hcert 1:1en niet 1.--wmen vinden, dat h~Zt hestuur van c~..n
Centrille 1n een politieke nrngelegenheid als deze een rol had te
spelen.
HP.t bestuur vt-;;.n de Centrele Haarlem is op deze kwestie dan ook
niet ing0:.~ann. H('t hcei:t wel gevraagd op de hoogte t~:? worden gehouden • .i;i·t ver:llas heet•t men ontvarJGen. l)eze Guig van zaken vond
h~t Best1.11u· Vt"..n de Centrale I!a.nrlem t:venv;el. onrcgle-mentcir en het
besloot d<m ook !-~ich ni<!t ann tew sluiten bij de actie, WC!lkè door
dc7.e bciü.c ~erTtrale g I,'Jerd r;cvocrcl. liet bestuur van de Centrale
'
Ha.crlem oordeelde do tijd t:;ekornn voor een alaer.1Cne vergadering,.
aaneezien dit de enige plaats is, waar de leden zich kunnen uitspreken.
l!oewel het lioofdbcstuur zich lnd kunnon beroepen op de bepaling
,<lat twee. Centralebesturen adhaesie moesten betuigen, voordat een·
vert;aii.c,;r:tr.~t;

1

_,_
algemene vereadering bijeenBeroepen zou moeten worden, heef1; het
d1t niet t:;edaan. Hert Hoo~goes·tuur heeft deze vergadering voorbereid, weliswaar niet voor o:f op 8 October, daar dit om tech•
nischa rf.";denen niet mogelijk was, maar deze vcrgadering is het
resultP.at vnn het verzoek van het bestuur der Centrale Haerlem.
Het lic;·t niet op sprekers weg om op het eigenlijke onderwerp
van doze dag in te flCC'n.· ;)prelc:er sprecl.-t de weris uit, ó.at deze ·
verert.dering ·tot resultnat zal hebben, dat wij het straks eens
?ulloi zijn. en clut de 1Cum:-:rfrnct1cs een duidelijke indruk krijgs
vun wat er leei"t in onze :i:'nrtij, opdut naar ruiten kan blijken,
dat de V. V.:o. ten opzichte '\•ttn oo·t beleid bepaalde grenzen trekt
en niet mC::c&:;e·trokken \wil \'Wrdcn op motieven, die niet onze mo-

tieven zijn.

Al,JorN'l.n \i7ordt evergegaan tot punt 4 van de .Agenda : He•
eprckint; v;.:m ho~ bclc:td in~alm Indonesië, vra.e.gt ue Voorzitter
::~Fn t:.e l1r-cr J .K. ~''rcè'l.~11rze ( scoretori s Centr~le .la.rnhem), die 1n
con brief à .d. 2G October az.n het Hovftlbcs...cuur heeft vcrzocht
om mh1ster..s É:én uur si.•rcdrtijd voor de ai'c;evt'.arrlit_;den van 17
ai'deliq;cn, o:f hij in vcr·:.r..md m<rt hc;t r;roto aantal sprekf':rs en
de beschik:::>.9.re tijd e:r.rr"Cdc accoord gar.tt 1 dat voor deze afdelingfin .
<1oor drie sprekers h.t';t ?roor<.l znl worëten {)(JVO(!rd•
lla heer }'rcdrlkzn gLH1t hicr:mecle Qccoor<l.
De heer !ia:-. A. -de Druin (l~ara·den) is vt'n oordeel, dat,
r-•aruwcr niet op het laatstE~ morrent nw; \'jordt ingegrepen, er
in Iilcionesië een comrnunistische regering zal rl. jn of een oli•
{:t'irchische 1n de slechtr;tc betekenis van het woord. Van welvw;~rt
zal cccn npral::n zijn. Vol.kc:n zullen <lccimcrm. En èit alles als
gevolg vm1 het .i'eit, oat he~ Hederl"r.d van na de oorlog zich .
.zijn roeping t.ef;onovcr In<Jie niet heef't \1rYtm te he:rinn.eren
noch zijn plicht om voorn.lsnog d8nr te blijven. Erger, Nederlm.d
vc~r!? uir...'<lo zijn d Ui... o plicht ervoor te :-mrgcn, dat zijn bestuur
niet door een toestand van chaos en ondE~rclru.kki.QB v.ou wcr det
Op8evolgd.
.
·
~;e.ar het nu op aankomt is, dst er een regeril'l.g zal. komErl,
die ver blijft benoden óe voori!Dl1ge Hederl.ands-Indische Regerilag .
\"Zier eerste nttribuu:t ec~.s was de bevolking te beschermen tegen
lJ.a{'lr eigen

lf;~iders.

~)preker

zcr;t, dnt rrcn zich geen illu!.lies ~al_mof!ten nubm, .
dnt straks oij het stri j};:cn van <ie Ifedcrlamse vlag er een andere
Unievlag, voor in de plnuts zal komen. .
Er zcl. geen rcg(;ring zijn, die niet-nakoming van deze ovcreenko:::st znl kunnen cchterh.~len. u~tuurli.jk moet het Uniestatuut
worden vcrworpen en even r""'ltuU.Tlijlc moet de huidice Reeering
verdwijnen. :·ioch het een noch he-t ander lmn n.."ldelige ~:evolccn
hebben. r.~n rcsoluti(: bd1oort niet in uezc verrro..derinc naar VO•
re--n te vcrden gebracht. liet is de plicht van de Kamerloden te
ondcr:::~oekcn, wat er in de .Partij leeft.
J)e ::~f'del.i.ng f::nntcràu.'l heef't dit keTh'"'llijk arxl ers eezien. De•
?e afdelin(S hoci't voor <1e Kamcrverkiezint~cn in 1948 onder een
c;root portre·t vnn Soekarno de B1J0gesticve vrclt•g eesteld 1 "Hebt
U er ook cenoeg vrm?" ];(lD.rin lr,D een bC'~ofte aan de~~ezers
en spreker occnt te raoce.n aa.nnecen,· ds:t de Amterdnmsé ai'dc•
lin,3 bereid is hnar woord te houden. StJrel-:.er wil nog opmerken,
da-t de7.o vr:rkie?d.ll.L;sleuzcn in Amsterdam z1 jn Gedrukt met toe•
::rtrnm:.ing vru1 het Hoofdbestuur. Spreker zou nu grDaB zien, dnt
ons KD.Clf'.rlid, J.!r. Oud, nt>g vandaag hetzelfde zou zeBt;en tot
onze negorilJG. (Applaus) •

•4•
Dr. W.L. ~·;ol.ff (Apeldoorn): De gehele Indonesische tragedie •
draa!.t thans om één spil, nl. de kwest.ie van het ze~fbesch1k.k1ngs-·
recht der minderheden. De oplossing ven dit vraagstuk ia de toets•
steen, of onze Regerir~ onze nationale eer r.al handhaven of zich
in de ogf.m ven de lrH...reld verachtelijk zlll oa.ken • .Als de R~gering
deze nd.nderheden in do steek lturt, ma~kt de R.'l'.C. een goede knnu
vnn sL" r;en. ~int hiervnn de gcvolcen zullen zijn" is niet moeil13k
te voorspellen. ~iij vcrwachten het VErlies van Indonesië voor
nederl~nd on in Indonesië het r.tlr;cmeen bloedbad. l>e generale
ch..'los, die hi(:ruit te voorschijn zal kocm, laul alleen welkom zi~

voor h:oskou.
~~rnnr~er

de H.T.C. zonder rcsul·tarrt uiteen zal gaan, staan de

nnt~ors. r:an
bu.i"t;rnr~<:::\Jcn"'l#can te

vnkcn

kan er <:tlleen

ch~.iOS

op Java ontstaan.· Door de
b·:;:zc"'ii'tcn, hebben Hij nog E!en lr;ztste kans de
o:pstanll te loca.lim:a:en. I::-.ten wij ons n:f.e·\; V(~rbeclden, do.t v.d. j 1n
de oouvcrcino iiqn.üliuk J)jocja nelkooo 1tTee~lel1ngen zull.en zijn.
y·:1j èien~n a.m ·te ::rtUI;cn op crn mislt.1kkcn vr:n do ·tt.:i' .c. en te
streven nn::.:.r een n"ltior..:::,o.l Kr~binct;, dat de lndouesische kwestie
opniom-. r:arq:tü:·t. !.:en lvte zich niet b~ng rolren voor Amerika en
voor ~;f.:ncties e.d. J:..~;;crikn kan ~~ich niet inzetten voor de ondr.r•
d:tukking der mensolijke rf:chtcn en minderheden. Dit is geen oritiel
op de :r~~"L-nPr:frcotico, nanr een gewotcr.tSkWcstie. ';!ij willen niet
V('Jr~.mtwoordelijl: :.~ijn voor het verrr>ad van èie Indonesische minderht!den. Het is d.uióelijk 1 dat als deze minderheden in de steek
eclnt<:,n •·wrdm1, hun nwnaclij!w rcch·ten worden vertrapt en dat onde:J
dn.11'J:;:1nc; en terreur ar>n de orde vnn cle da(;'; zullen zijn. Alle
andere kwcsticu vallen hi~rbij in het niet. Bovendien m~rn deze
vrP::~c:stulllicn cwt de k~vestie van h0t zelfbesch1kkincsreoht samen.
Indien v-dj tcon de overdracht ven de oouveJ.•einiteit zijn en de
1~ractios stomren tegf-l'l de H.T.c., d~n kunne11 daaruit enorme coDSe•
quenties vol{:cn • .J)cze gevaleen d1:·ac=;en wij niet alleen, dear de
V.V.li. uitr.û:-ti2".r :.U.leen in atcat zal zijn de voorstellen der H.T.C.
te vcrv~erpen. Ook andere -pvrtijcn zullen hiervoor aansprakelijk
~ijn. ·:lij doen niets b1jzonèh;rs, f:tls i'41j het vcrtrouwen in deze
Rer;crtng opzegt,;€n. ~:ij zullen de .&: .v.d.A. nimmer ons vcrtrouwen
schonkEn • .tJi t ;:~i jn Yii j principieel verplicht evenals 14. j nimmer
met do corr:nr:miston 7-ullcn smncnrJcrken. Als men f.!'l!t de lJ .v .d • .Ae.
in de Rcger1r.g blijft uamenv1erkm, i.s dit de onciergcng vs.n de
V. V.IJ.
De Voorzi ttcr heeft op 0 October gezegd, dat w1 j gedu14
moeten. hebben. J)it hebben \'lij eeh.od. "i'>'ij zijn nie't ongerust, maar
vcrt~·;i j1'eld en a:in de (;rens ve.:n dn wanhoop. ~;ij voelen voor
Indonesië en h'lr..r bewoners ovenals voor ons vnderland. Indonesië
znl in een chBos verrmdcren, ~üs •·;ij niet mot de. c.n.u. en de
A.H. het roer omr;ooien. '.iij be~~wcr"'n d.e J)f'J."tij de minderheden te
reelden en te bcochettlcn. (Applaus).
'f.1r.E.U. von n~urnhaucr (Amsterdam) stelt er prijs op mede te
delen, dut hij geen afc.evanrdic;de is VPU de afdeli.ng -k.steràam.
Spr(.·kcr hcei't een cendidrrtuur ceweit,;erd, d:.?.ar hij n tting hcet't
in de deleentie vtm de gebundelde oppositie en deze beide runeties
~ijn onvcrcnit;;bt~ar. Spreker spreekt derhnlve als sewoon l.id vnn
èe PPrtij.
~:r v..or-dt oltijd t:.ezegd, dEtt de Partij niet het recht hocf't .om
ann de fractie op t o lege;;en, hoe 2.i ~ C:lient te handelen. De f'raotie
is vrij vnn l."lla.:~cspJ.·~t'k. lintuurlijk will.en \vij niet van onze ce•
ach·te :f'rt!.o'ticlcden mrionetten maken, maar ani t:>rzi jd.s heeft de
. fractie zich te houd.en nt:n de bo 0 inselen der partij. Zij nordt
niet bcpPxkt doar de Ef~ij, maar door de becinselen. Tot onze be•
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t;inselen behoort demoaratie en niet dictatuur ~ oligarchie.
Tot deze beginselen behoort de vrijheid, ook voor de Dinderheden
en de buitengewe.:;ten. l1eze lcunnen niet berE~ll."'t ~"4>rden in de
Unie, die c~en schijn-Un.ie is met een schijn-lCroon. Nu behoeft
men niet clle óetr>.ils te kennen van de R.T.C., manr onze
insiders weten al meer d<;ll1. voldoende. Dinsdag jl. zijn zij bijee
c;eroc.{pen om h:.t droE:'·vige resultsrrt te horen. Het volk weét, dat
H.:.!. vcrbat;ü z.al vJcr.:.lm tot oouvereiniteitsoverdraaht, tot een
schijn-Unie wede te werken en tot het rlrac;en van een Kroon, waaril
uit<Jrû.klwlijk ~;·t;r..ut, dat zij geen enl\.ól recht h('cft,. noch uit
StHatSl... CC:h'tt!lijk, noch uit VOlkenrechtelijk ooepunt. Ortze Kroon
is cuorenit;ln:r•z· uE:t l:wrrH.::D;... en nildccl., wet~r r~j via lljocja per se
heengaan ... ij lnm.nt:n rnst <1eze Hcgorlr)f; niet <~oorge.an. Zij heef't
h.ear pl'"es·i•it;o vcrlo1:-e:n in Im1onosi ë. i~1 j hoeft niet meer h~t
Vel.·t:.i.·ow;en vLn hc"G Fcderlantso vollt. Zij heeft ook geen gezas ·
meer in de hui ter~werc,ld.
liat :Go u h·:.·t ccvolg zijn ~ls do H.T.
niet miol.ukte! De
wereld ~~ou dan kun.."len ze[;[:;f1n: dat droevig rc-su.lta!'.t v;erd re<1el1jk
t;cach't door La huidige Hc[~crj.n.~;. Alle opvolt-\cnde Kabinetten
~~icn zich ur:-.. n belc.st met het cd.ium vç-;.n or..rcdelijk.~eid. Dit is
nie·t een k•'iEH:rliie Vécn intcxn staatsrecht, rroar v-.i. j mogen de
te.ak van et:.:n r.ücmv l-::übine·t niet Vf:rm·.uren met· een odium van
o:nrcdelijlt:heid tegenover tl e e;ehele Vóf.'·reld.
l:k:t uuxdt tïijd, dat wij (•isen guan stell9n. Spreker is
ervan ovel.-tui{;d, dat wij de· eehele K. V.r.-f'rnctic en ook de ge•
hclo A.H. en verreweg de m·::ercl<n~hoid van de c.n.u. en ~alter
mnekri jgen çn vcrscheidene 1~crsto Knmerleden. Als n1 j nu p.elf•
basohik1dr.tg!.zc:eht en cc;;n reele Unie cise~, dc.n rust het oéiium
op lkrtta. en Djocjn, als zij· dit fl..ict ncccptcren. Lc~ten wij
rnooilijkhf;den noch sancties vrczer1. lle ergste aanc·tic, die ons
kan trei'f'en, is het J,;ru.stecoh:lp over 1rulones1Ö. I.'nt is altijd
nog minder erg dv.n uitverkoop houden via I,:oskou. Spreker betoogt,
d.at dit Kajinet moet verdsijncn. '•'Jij hebben wel vertrouwen in
onze :frnctics, mnar niet meer in dc:toa liegcriflG• De R.T.C. moet

.c.

mislukkan.
Tot slot rJekt spreker op te stemmen voor de motie van cle
gebundelde oppositie.
De heer H.D.f>eheer (Heemzt€da) 7.ou in alle bcsoheidénheid

het Hoo:fdbt-:stuu.r en de Ktmtc.rfraotias er negrnaals nan wil.len herinneren, è.ut deze vcrgaderirl[; in een hoogst ernstig moment bij•
een is. !kt bc:l eid vun de Kan.;;rfracties. en dc...amchter het lloot'd•
b~st'.tur inz&kc èlo Inclonesiscbe kr:cstio heeft in den lande bij
om>:c ledC'..n ot>n ver~chri'YJ~elijke ir.lilruk gewekt. Dit is begonnen
met h~t utm.4t-;cn voer de Grcnc.~·mts:d jzil~r.g 1n eerste l.ez1116•
Hi.Frdoor hebben vcrsch:U.lendc leden vv.n de afdà 1ng Heemstede
voor het li<lL'l-:w.tsche.p ven de :P'clrtij bedankt. Deze regen bedsnkjes
houdt celijkc tred !!"lot het optreden ve.n de Kamerfractie inzake

de

Indor-c~ische

b1cst1e.

f;prckcr v:i l er nog op vd j~cn, dat deze vergadering leaD
worden beschouwd als een verler.,sstuk ven de bijeenkomst op 8 Oe•
tober te Utrecht .. l'e voerzitter lwcft te Utrecht r;ezet.;dl ~':;l;j
kunnen niet neer bijzornl'erheden vertell.en. vtant vd j komen uit
het Ccr.tité-Genern~l nubs. de R.~.c. of de Col!Jl!dssie van de lfegm.rranncn. De Voor~itter hee.ft er dus op sewezen, dat deze mensen
zich niet. konden uitsprf>ken.
.
r::r ia in !Tederlcnd eon partij : Rcderlrnd en Oronje, die
ook het l~ndsbelnllG op het oog heeft. Deze pnrtij komt ook uit
het corJi to-G<-:nel:aal, JDDar v.ij dur .ft wel stcllil:lg te nemen tegen
het Ir..dië-bel.e1d. ~•narom ia er verschil. tussm de houdi11g van

- 6onze fractie en die ven die andere partij? Hierop zou Dpreker
een antwoord willen hebben.
!tt-.I... G. van Dijk ('s-Gravenbage) maakt onderscheid tunsen
de voorntte1.· van de Partij en de voorzittervan de fractie.
Spreker stelt voorop, dat de :fractie eon zelf~tr:ndigé taak heef'·
Zij stemt en lJEmdc:lt ne.nr Eigen inzl. cht en c;eweten. De :rartij
is <:en ore:ann, <"int de llfdelines!Jesturen te allen tijde op de
hooct;o mcc·t houden Vfln datgcue wat in óe .Partij leef't en tevens
de fracties hieromtrent moet inlichtsn.
Ovl'ro::..n.nd tot het on<lern~rp v~:n deze vergadering memoreert
nrz·ekcr, \in"'~ wlj in 1948 bij het i.n..;.;aan der verkiezingen stondel
voor i10ii f.::;i ·t:, J.a·; de r..ieu>;e }.)·.mern é'e Grondwetsherziening
noe:ütcn Of.::~l<'.U..L<.lélc~n(f Onze n·.u:ti j .zou hit:rtoe s"U.m verlenen aaa
€.en H(:r:::;rir~;, in ·;;1ür i.>t:!lcid wij vcrtrotwm 2.oudm kunnen stel•
1c:n • .0i t >; L.3 (lf: ba::;i~. ~j\J con~}re·tise:t~in(r, van dit beleid hebben
wij gat..oord in vcrschillcn<Io rcdevocri;tgen, wc~ke door de Voor•
zitter 7.1 ja t,;chou0.t.n. Ie 1~1.houd Vt-:.'1. deze :..~cdovc,~rint:;cn Y.Ja.S ·
voor .sp:n:k(;::t· bevre:<:'.i;_;E::tld. ~;~cke;r v:il lüeruit crJwle punten
ar:ul:~alen, tiic hû~t t;t.t-~un hellom i:}:-!ceven om geen cri tiek te oe•
t'c n.cn. JJoze zijn: Bevrcdif_{;md r.oo«::E.rtmwo:x-den gere~eld: inhoud
en VOJ:'r:l v<::~n <Je Unie, de posi tit." vun de Kroon, de financieel•

economische

verhou~iiN-:en,

de i:.ëS:.rEJ.nti.:: van orde, rust en

veilit::.heid en .r:wn.selijke rechten. De sn!!lenstelling van t'.e
H.~ .o. ze u r:oó.cnig !;!oc'tt.'n r~ijn, dat t1e zekerheid bestond, dat
do minderheden tot hull recht zouden komen.
\·:a\~ l)c·trc:r-iï de st.:::tus van h'îeuw-Guinea zegt spreker, dat
dit ru.ct tot; l!ldOnc:::ië behoort. Spreker clrinb"'t e-rop 88.llt' dnt
ook ten op:~ichte w:n dit punt onze pooitie worè.t bepaald.
To·t slot dient s:prel{er een motie in mamcns de afdeling
J.Jcn Iklag, lUidend als volg·t; J
"De Jlu:ttenge;·rone Alg{;ffiene Vcr(';adcrifllj van de Volkspartij
voor Vr1 jhcid en l"iel;locrat1c, bijarm te AI:JSterdam op 29
October 1949 J
Spreekt ha~j.r insterr.ming uit met de reàe door de voor•
zitter van d.e Tweede 1{ame."t':froct1e op 16 .AUE.,'UStUS 1.1. in
è.e ~neede l<.a!iler uitecsprol~ent
·VraaGt ~ioh e<rr,..cJt16 at' of hot 1~eger1ngsbele1d thans zodnnit:, is, t1nt fle voor;~·e.arden in de v~rldez1ngscampagne
gesteld voor t"\ede•.,erkine aan do Grondwetm-Tijzigine; m ·
ondcrsteuni~ vtl1 lv~t Ree;eringsboleid nog aanwezig zijn
en n~jst dOExbij op de volgende punten:
a. inl1oud en vorm van de UnieJ
b. ~1-o uosi tie van do Kroon;
c·. de fir.;.:inciëel-economiuche verhoudingenJ
d. de gar~ntie voor orde, rust, Vfdlir)leid en menselijke
rtY;htcn;
e. de smz;nlstE!lline van de Ronde T~..:fel Conferentie, WaaroJ
de n1nderh~den niet vertoeenwoordit::-;d 21 jnJ_
f. clo stu.tu.."1 "'/t'.n Uieu'V-Gui.nca; het prijsgeven van het
Bc8-'tll.ltn" ven !'1·::. Gui.."!c..a in r!ell:e vorm dan ook (mede•
re[;cring vr:n e('n d crde macht daaronder begrepen) dient
te t'JOrdcn a:f'c;cwezen;
.
SJireek-t !mar vertrom'ien uit• dat geen !Jlt"}de-.verking aan de
reconstruc"tio v~n het Koninlo:'i jk, waf".rbi j o .n. deze punten r..iet bevrcdi,scnd warden L:erceeli ~al \"lorden aeseven,
zcJ.fs al zou de lD~T~ll von do Grond\"'et niet worden am•

ge.tnst;
~n vcrzoekt het noordbestuur de

Ke~erfracties

te stellen root de inhoud van deze motie "•

in kennis

·- 7De heer P.C. Tirion (Dloet!lenda~l) betootrt~ dat de ?.or~en
van vele V. V.D.ers over de politieke en economische situatie
bolHng:t'i jk wordm verzwaard door de l~c.}onieke houdin5 van hun
ve,rter:;cm:oo~·~.dJ:;ers. Ondvnks het voortdurend a:ft;lijd.en va.n de
Nederl..::l.nri~e on.dernE~ndelanrs naar steeds verder s~ende concessies, blijkt niet n~.ar buitcc!n, äai; ome Kruner.fr~ctie op die
plrH';:t.Jcn, r·.·L:!nr t-,(:hr·n<leld leun ·;;o:r.à.'3'l, de belf!ngen vnn ons
Konin.lo:i jlr. :<:L"'ii kr<::!ch:t vc:-cdecit;t. lÎe leden Val de V. V.D. horen
Vf:n hun vcri.ict;enwoordir;cr3 steeds be-richten in mineura dat
de ~;aU: zo ut.dter..;:..;e~-:ocn moeilijk liL;t;· dat uiterfllEl.te voorzich•
tig moc:·l; 'ftorda:.l. gehanueld. en ::rt<~eds wtrdt geadviseerd om gClduld
te h~bbm1 en te vcrt.rou;:t.:n, dat er nog ·wel. iets zal zi~n te
redde11.

:Dcz.e :1ond.i.r1. .3; '·w::rdt door de n.:fdel ing Bloeruendaal niet gea-:!1:-a-'eci.c:ord. ;~c-;uc.::cl::-.nd L-> klEin, mt·~.ctr het is ontstaen. door
·
vcdrt,·m t•.:,:..-)n een V.<.tr-.k hopclooa ·schijnende ovE~ruacht
en niet üoor O!~dcrl;:nJ.delc:n <):r p.rt...i;f:,n. ~~prck~~· bet_.;rijpt niet,
dat; wo niet l::u."'l.ncn en ni :~t Jcl;:H,,;ea veclu;cn voor e(;n rechwee.rtii;:;e ~".-::<~k en •:.rel ncn·iitn ·rz~·tt"!'ll m:;t een tccenpartij, die ons
hicri!l t1-'r;ced3 iHoc.r ~..~Ie ban a hlijkt to r.~i j~l. loor dit Ol1<lerha.nde•
lcn k~·'l.::.m &llell ::>"te-ces op loG~Je:r sel.Jroevcn te st~an. Spreic"..!·)r
zou een xond cnt;-.;oc.l,d willen hcbbtnl op ue vol~;ende vrc1gen:
\'iuartoE~ zul h.:t Wf~cünle-.a Vl;n onze t:"c·oepcn u:i.t de Oos·t leiden,·
de:~ enit;en, die l::u:uwn ~.-.(•rgm voor hnniil.t:1.ViDS van or<le en rust?
i":lie r:al dr:n t-Jrvoor· \'I!·'.krn, dfi..t de Hederl::ndcra, die daar leven
en werken, benevens ol uiegcnen, die onze ·v:riendcn VJarcn,
veilig ~:i jn?
·
~;ie zc.l voorkomen, à at Y-ij. niet opnictS"I ten offer vallen
c.r-n opseznccpte GEWapende c,roepen, <iio ook <1oor de nieuwe
muchthebhcr.u tk~·.r niet in tooo t;dlomlcn kunnen warden?
';}elke j)lnrt"ts E-n levenmnogelijkhcden zijn er dv.ar straks
nog voor J:lederJ.z.rt"lt~rs en. l;t>dPrlan<ls'b ondernemine;cn? Wanneer dan
hic rdoor no3 rtcc.r vele Hcdel.~l.t\nd se bror-"1.en VE".tl lJarde valu-ta
wegvallen, Hio stopt <lnn de onherstelbare tekorten op de Bederltnllse b ctulil'V~sballlnsf
De toenemende werkloosheid zal toi; verdere emigrati.e leiden
waardoor jui!rt de b(~sten van ons volk v.ullen vertrekken. Grote
vcrb(~1;en

arcocéie st;&at

OII.S

~t;~·aks

te waclrtm.

\inru1ecr op deze zo bel2.nr:.:rl jke vr~;;gm geen bevredigend ant•"'~oord lmn worden {)q;cvm, mc{';nt de at·deling Bloemendaal, ds.t
·

het onjuist is

l~r~cr

rnccie te werken aan een

bP~eid,

dat Neder-

land in deze onmogelijke situatie heeft gebracht.
J?rof. H.r. C •'•i. de Vries (llotterdtJm) maakt de optllcrki~, dat
deze V€.c.·t-;.:ulcrinr; t.:;cen V~"'rantwoCJrdelijkheid kan annvaaróen voor
lu:·t,se€n üe 1-:<:...rncr:fractie doet. Het liberale beginaal laat de
îl.'nctie z elf:Jtundig, uaar deze Vt!rgadcring heeft haar eigen
vernnt'.-.roordolijkD.eid. l;e?.e noct in een zeer korte motie worden
scntcld.
1.i6 vert:;nderinr hAcft geen verant:,oordelijkh.eid voor de
EJRrJonstellinf; van do .i.üJ{:;erin6• Laat men VP.r.nijden-de ""or..incin
in cle~e ui uousniea te betrd:ken. ~·;ij hebben on.~ slechts e.:r te
vra;_~~.m.: Hcc1'·t ons nntion::~le landsbelang de~e Rer::er:lngspolit1ek
t;eGist? lJpnrop zno8t do vergaderitlG n:nt'wïoordent ja o:r neen.
3:pr0ker dient namens de efdel.1Il6 Rotterdam de volgende

motie ina

"De

v.v.D.,

in verGadering bijeen op ZRterdag, 29

·

October 1949 is ven mning dat 1 géén lé:ndsbelana ä!t regcrin~.sb~lt;id hee:ft geëist, en snut over tot de orde
van dil dilg_. •
. .
·- --·----·-·---

-aSpreker adviseert de vergaderins zich hierover te

beraden.

De heer Jhr.Mr.\"Y.W.Peith (Grollinuen) legt er de-nadruk
op, dat het lindebelang gant boven het pnrtijbeJ.ans. Het
landsbclant; eist, <int onvoorwaardelijk het !let;erilli~.sbeleià
wordt ~1'[;e1ceurd. Loet de vcro~c.terlng i.11 t niet, dan heeft De

v.v.n.

haar recht vnn

~preken

verloren.

Sprekt:r brengt enice c,rieven naar vorent
1. horntel vvn lljocja.
.
(Spreker vond do verdedir;1Il(~ vnn dit punt door de heer OUd
· op D October te Utrecht zeer zwuk).
2. het hm. <.t1en Vi:n do H.T.v. is in s·trijd met de nota vm do
I.'tl.nis·ce:r. V::"Jl 3 Jmcustua. Dozo zeet, dat er niet moer geschota.l LnG nor-den. I:i 't stri jctt net de :fei tE".n.
3. strijd. r:t(->t do (:;.::t"'ntl'iwt. r,-e W['lm"bort;int; vr:n de rechtszekerheid kor:rt niet in hc·t Stui.i'Uut •
4. het verraad teo~nover t.m.bon, Minr:hassa en Timor.
5. het be·tulcn van 7 ton per éJt~g an.n üe soldaten vnn de T.ll.I.,
atmtc:ezicn ~dj E-:nde.ro tot plullder.i.nt) 2ouclen overgrum. Dlt
llj!d; op chantaEe•
'•'•E-.nrom i~ niet; t:estemd voor do motie Schouten, toen deze
werd il)i;ediend op 6 Eci jl.?
\.iij raoe:ten l.i ever het risico nemen een spaek in he-t wJ. el
vv.n de H.T .c. te stE'~ken dan de helling af' te rijden en te
pletter te vallen.
·

Do heer A. llar.rs (Driebcrgen) acht zich geroepen de
ver(;;aderinr; zijn ir.zicht kenbotlr te taken, zoals hij dit
uit cit_~cn a.-.;mschou.vincen in het bet;in Vl~n 1946, toen h:1j met
een RcE<-rintsopdracht nldaro:- verbleer, omtrent Indië b.ae.tt
verkrce5en. U~;ar s.:n-okers rrlE'ning is al het voorg~ande te
Vlijten ~:n hot i'eit, dat de Hcger1ngspol1t1ek tot dusver·
gespeenel is geHeest van wua.rd.ighcid, lrorakter en beginselen.
\';ijzend op de Luitse inval van 1940 betoogt spreker, d.nt nog
nooit een volk te gronde is gogaan door Ce'i.Zeld van buit<.n.
l:mt volk lmn sllecn te erende ccan door innerlijk verval. v:ert
wij ':lP het occnblik beleven, is het meest traL;i3che voorbeeld
vr..m innf'.rlijk verval. r:en groot en waaràig Nederlander, die
in 1946 u.it Indië werd verw:i.jderd en dio lllleen de band werd
i.c<1rukt; door Ccncxanl ;)poor, or:riat verder niemand de moed
. 1~<-td dit te doen, heeft in een indrukweldeend betoog gezegd I
Ilc vcrklaar voor God en de mensen mij te schamen Nederlander

te zijn.

In oe za ver~ndcring zullen w1 j straks moeten uitmP.ken, of
er inüerdra~d in de partij ec;n ~o v-oto tegcnst~lling bestaat
tussen Hoo:fdbestuur en partijleden, dot uitspraken ooeten
worden ecdaan ten aanzien van een motie van wnn,trouwcn 1D het
Hoofdbestuur.

t!ev.romv•',I.'Rloem-r.raa.s ( •s-Gravenbz.1eo) wil recht-zetten,
dat wnt éloor de heer Vt:on Dijk als een mertie van de P.fdeJ.in6
Den P.ang ia inccdiend, op een v..::rr;adcrint; van de ~deling
nü·t nls zodanig ter nprakc is gd!omen, macr dat de inhoud
hiervan als inleidine was bedoeld. De motie, die door de
.ft.:fd. Den F..ne.g is avngenomcn en op deze vergadering zal worden
i~edicm, he~t een arxl ere inhoud •
'.·

De heer A.Me1jer (Zeist) laat een waarschuwend woord
horen. VP.r-"'1 jzend nHar de woorden van de heer Oud,. die op de
vergadering van a oc·t;obcr de oppoBitio verHeet,. clat zij niet
opbOU\'1er1d was in llru'r ori.t1clc, zeL..-t spreker, dat men om te
kunnen opbouwen eerst ptlin moet ruimen (door de huidige Re•
c;erill[~

te doen aftreden). Spreker ziet als oplossing,- dat men
at!n de nepubliek lnat cJn dut men de souvereinitd.t
rech:tstrecJ.:s ovcrd.rno.rçt ann de ·drie E!nd<.re gebiedm. liakaartm
over de fou·ten der vorit;e Reücrini~en brcnrrt ons niE>t verder. Hoe
ln.umcn \"·;ij ons vrijrmrcn tec;cn herhaling? liet lmn niet alleen
andera, het moet ooit anders!
Sprck('.r ziet cis oorznrk vm de êllcrtde, dnt de· huidice
Hecel 1nc ulleen r.u:H'..X vr.n \·d. jkcn en .woit van atf~ndhou.don weet.
1Je j.'it.--:urcn :.~ijn te nlap en nir::t bij m:1chte in deze t:tjden te
hmrcuren. H.:·;; !i:1 jn eooi-;;:cer-zeilPrs en cecn schi.pp!";rs. zij la• ·
veren altijd v1ocr, zelfs laveren zij nog als het voor de wind
Jt~va

9

gnn:t • .

11e irrtcrnatioru~la lucht is vuil en dreit;eril. Onze Regering
probeert c1.· m:~ii wfit prRtt:!n. n:f te ko:;1en. ·,:;Jt deed ze voor oorloLsvoorbcreiaint;? Het is Wcf:r nls voorheen ten tijde van de
ttgcbrokcn gevlccrtjesn en de t'cenzijdise ontwapenaars'•.
tlij wensen een m·treden v~:n de?.e H.cgeril)6, vandaag. W1j
Vl:!iGcrcn noe ~tH)t;(~r deze Hceeriïl{'"'; te stc·wun 'en dt.tardoor medevernnt~·o ordelijk t~ ~~ijn. l1ij \'H.mson die Hegeril:le dit kenb~..nr
te ~nal~ n. <1oor ols pnrti j ons vcrtrou:uen op te zeggen. l-locht ·
de n.::erderheid onverhoopt fi.nders bes~issen, den nog lopen riij
niet d.e partij uit, doen niet mee ~t pocillé;cn een nieuw partij·i:i;]e op te richten. \,ij blijven en zullen ons verzet op l!'gale
wij~e in do partij voortzetten.
·
·

De heer J.Door:-.sne (!.11ddelharn1s) v:r::~tJgt zich aft of er
oen moeelijkheid v~n s~.rr.-enHc:rkiP..g m.ct Indonenië iS. Sr;x·eker
deelt een en an:1cr mede over zijn rcc·cntc reis·door Indonenië.

In I>Irlw.ssnr is

€

en nooi hotf-?1

~:;ebouv~·d,

dat echter nu

reedrr sc.houren vertoont, omd.at het op een slechte .fl.möering
etflat • .N~cn •J11de he:t -oer se door Inè.onesi(~rs laten bouwen en
crv~u-Pn Ucdcrlr>noors Ïtvmmen_er niet aHn te pes. Dit is een
·teltelle!).d voorval.. In Ooa:t-•Indoncsië 2i jn de onderl1n8e verschillen tusse-n de b€wolkinescroepen zo groot, dat vruchtbare samen•
wcrld.n{; ui tge:::llotcn is.
Het vaststellen van demarcatielijnen heeft geen preetisch
r~sult.8at opgeleverd, om:.lr.~t de l"E-:publikeinen nooit op hun woord
te vertrom·zcn zijn. De in.filtrç.ties gnan op steeds groter schaal
voort. Hen km met ~:~en Indonesiër nooit snmemverken. De h:lat
zal voorlopig de samenv:erkii'J<: vcr~tieen, zelfs 1n de buiteafiCWestcn.
In Indonesië heeft men niet het oinnte besrip van democratie
\Jij zoooen dcnr nog r;eruime tijd behulpzaam moeten blijven bij de
opvoec11nc VE!n do bc;vo1k1ng en d~arom moet een r.ndere koars wordeJJ
inscslat;c-..n.
·
De heer Ir.J.G.B1jc1cndijk (Irners:t'oort)' d1ent MmeDS de

afdeline Acerafoort de volccnde motie ina

"De Alt~emene Vo::rt;adoring .der Parti~, gehouden te Ams1:€'.rd~
op 29 Oc·tob er 1949;
·
respecterende do positie van de leden vnn de Tweede Y..amer
i~actie van de v.v.D., die volgons ~~kel 87 VPn de Grondwet zond er la3t van of' rut.;l;espraak met hen, die hen benoemen, hun stem in de Tv1oede Kncer der ~taten-Generaal

-1omoeten u1 tbrengen; " "
nochtans manende, dat het het onbetwistbare recht is
van e(.n poJ.itieke partij om haar mening aan bedoelde
Xamer1raotie kenbaar ta nakm, aJ.smg de, dat die 1'ract1e
ook kennis dient te nemen vP.n de in de boezem van di't

vrijzinnige kiezersdeel levende §evoelens;

gez1 en hctaecn tot dusverre onrt:rent het verloop der
H.T.c. eepublicet:rd is, nlsmede tie .uitlatingen van ver-

schillende Indonesische deelnemers aan die conferentie,
de indruk v1erdt c;evcstir:;cl, dat de evep.tueel nog

waE~r!loor

te ber.:dJcen resultaten zullen uitlopen op een regeling
van het lndcmesinclle vra;;.gstuk, die tloor haar halfslachtigheid üll onvoldoende v.~.<.u::rborr;en van de rechten van de

mindc:chdlen

Cll l~ede.rl?.nders

to·t een voor deze rampzali8e

on:t;·:;ikkclin[~

in de to c·ko::;:;t zal voeren, een situatie, die
ook 11.ie"li s·tx·ooli:t met d!il beLinsalen der Partij, zoals
die ~i jn nec:ct.;\üecd in ortiJ;:el 7 van l1a0r pro[.'Tnm;
ver·trom~·lli"lda ec.r..·;;"r, dnt äe Kaneri·rdctie voornoemd
to ~~ijnrr ti.jû haar vr:~to zal uitnr.reken over elke regelin_;;, lflt..~"x·ûoor evenbedoelde voll::crcngroepen in llet
eedran.::.~t 7oudcn kor:Jen en vu:'!.r.rbij onvoldoonde waarborgen
voor de toE~kornst 2ouüen ~"lordc!l gcf~cven;
NODIG~ hot Jioo:fdbestuur uit het bovel'I..:Jtnome ter kennis
van bedoeld u Knnel·:frnctie te brer.;t;en, als nede om de
loop èer pclitic!te gc~bcnrtcnisscn nau;1keurig te blijven
volgen e:;ll onmiddellijk een nieuwe alGemene ledenverenderine bij~cn te roepen, zo mocht blijken, dat Re•
ecrin[; en p-~J.emant noocllottige beslissinger.t zouden
willen gnan nel:lcn."
Sprck(·}r motiveerde de indiening dezer motie me'li de verklaring. <l·~t er in b:rode kr:ln{; ongerustheid blijft bestnan
en dat het goed ia dit nog eens aun Hoo.tdbeatuur en Kamer•
fracties duidelijk te maken.

De heer J;lz-.l>r.L.J.J.caron (Bussum) brengt een punt
naar voren, dat nog niet is behandeld, Dl. de vraog. of de
nee;or1D.{) van da .Knmer een r:nndaa.t llce:ft gekret:en om op äe
basis vun ó.o Van T.oyen-Eoem Statements de H.T .c. te leiden.
Als· de Ref;ering dit mn.ndaat heel:t gt;k:retSen• heei't dan onze
KF-mor:frG~.c·tie in ue T•îoede Knrnt'!I" in de beslotm vcrgaderins
a?n c1eze ·toentt:~mins mc<ieDewcrkt? 'tiam1eer zij dit heeft
gtJdnnn, dnn ·heE>ft z1 j iets gedaan, waar de parti~ niet achter
kan sta:-m.
·
Spreker begrijpt, dat raen geen modedelingen kan doen Uit
een gc-heiroo Vf~rgadering en zeL:rt dit, opdc.t de Kamerfractie he1
eevocle:i.1 vnn de ps.rtij k~nt. ne Komert'"ractie is door ons gekozen en de kiezers heboen een eigen ve~~twoordelijkh~id.
tn deze V\1rarrtwoardelljkheid is, dat men moet nagnt'.n of deze
Bekozenen nog lan.gt;r het vcrtrouwen van de kiezers hebbEn, ooli
voor de vol.g€'nde V<:!rkiozing.
Als deze .a.• T .c. op de Vr:n .Royen-noem Statements berust,
dan ho&.>bc11 wij alle loyale minderheden prijsl)er;even.
Eon van de halan;;rijlmta perzonen van de B • .r.o. heeft
spreker r::eder;sdeeld, <.tat dit prijscevr:n ve.n de minderheden
tot re sul t:lat z...'l1 hebben, dat Nederland de meest gehate
vrcemieli.nt.; in naderlands In<liÖ zal warûen. niet alleen het
Uoofdbr·ntuur, man:r ook de J~:::crfrt:ctie iDOct weten, wat er in
de }:er-tij leeft.· Jpreker zegt niet bij voorbaat het vertrouws
_in de rraatie op. Het is mogelijk, dat de i'ractie nog tot

-ubezinning komt en de resultaten ven de R.T.c. verwerpt. Dra
zal later niet gezegd kunnen wordena Tout est perdu, même

l'honncurf

Ile heer J.c. J .Mr!ns (Neede) meent, dnt men deze vergadering
niet kan beschou,uen als ~en. rustige verBUdering. Het is te
ber,r1 jpcn, dat een zekere emotie niet achter/lege kan blijven.
Do vrEn.g rijst, of: er wel voldoe:r.de bezonnenheid was, toen men
naar do ver(cJ.!derint; c1ng. Spreker L;elooft, ·dat men in wezen niet .
verschilt; vo.n rnB:aing inznke de Indonesische kwestie, wanneer
"...,ij !wt Hllecu voor het zcgr;en hw1den. J)e Voor?.i tter, die ons
vcrtrou.-;e:n f.rel heeft, hee1't mcnigmanl onze :frDctie in mo~i·
lijlw orrmtrnliit;hcden r:clcid.. ;:;en dient z.ich erven bevvust te
zijn, dut, vu;.nneo.r i-"iij een bosllssin{:; nen;en, deze zeer verr,v.unèie t;c:lVOl~.en heeft. Do vc:r~tnt•m()rdclijklu~id hi::·rvoor liflt
bij tiez.<.~ v<~~~gaderi.ng. De verg<ï.de.ril'lb muet zich dit wel real.i•

aeren.
Als ik llier hoor zeggen: "JJcze Tiegering moet weg", dan vraag
ik mij é:>f, of de heren (ie conseq..t cnties hiervan WE'~ aanvoelen.
lie vrnag iH, oi' wij bi(~r~:lce !">OSitiei' ie·ts vert"'nderen. Het
woord is s·trc.lro at;n de vergadcrint; en spreker le61i nogmaals èe
n&dl'V.k op ö.e üonze;,.~nentica, dio óa beslissir.gen, die straks in .
de verGaderinG zullen worden Genomen, ten gevolge zullen hebben.
IJr.l1 •.P. van der Veen (Lt:eu•;nu·den) oicnt namens zijn af·
deling een tweetal moties in voo de volt;ende 1nhouda
a.
"De VoDrspr..rtij voor Vrljheid en Dcmooratie, op· 29 Ootober 1949 in Al{~cmene Vc:rcadElring te Amsterdam bijeen, baar
t;rote hezorc;dheid uitepreleende over hot verloop der z.g.
Iudonasi·sohe k~vestie, spreekt als h~ar oordeel uit, dat
de tot s·tr.mdkora.ing ener nieuw·o rechtnorde voor de in
Artike~ 1 der Gron<lwet t;eno(mrle Grondgebieden slechts
IUu&wlardhrw.r is, voor rover cleze in overeenstemming zal
zijn mat het be:p.:*lalde in het veertieme Hoofdstuk der
nx·onclwet e11 met h<:èt standrnmt dnt door de Tweede Kamerfractie der V. V.n. ·bij monde vrut haar voorzitter Mr.Oud
op 16 AU{~ustus 1949 in de ~1cede Kamer der Staten-Gen~raal
is uitecnr;czet, <"!en en ander voor zover deucdelijke waarborgen r-ullen ~1 jn verk:re 0 en (voor de naleving der nieme
rechtsorde, de rechtszekerheid., de fundamentele mense~ijke
·rechten an vrijhc~en en deub"<lelijk bestuur)".

b.

"De Volksps.rtij voor Vrijheid en Democratie, op 29 Ootober
1949 in ..tilrcmcne Vergsderins te Arasterdom bi ja en spreekt
de r•enselijltheid uit, dat de partij opnieuw in em. Algemene
l.ede.nvergadcrins de gelegenhf~id J~.:al krijgen haar st~ndpunt
te bopttlcn ?odrn de resultaten vnn de Ronde Tli:fel Conferentie openbaar zullE:n d. jn;
no<1iet het Hoora_bestuur uit de dnartoe nodige ma.ntre,;;elen
te tre:fi'en".
Spreker mcont in de eerste plaats, dat er geen t;rete ver•
schillen bestmm tussen de oppositie en de overige EU:delingcn
vm de .Partij en voorts, dot veel voorkooon had kunnen worden,
indien het lloot'dbestuur ons eerder in de eelegenheid had sestcld
ons in een AlL'.Smene VcrgadeJ.~inc uit te spreken.
Spreker hoopt, diit binnenkort, wanneer meer bekend is
omtrent de resultaten v~m de lt.~ .c., wederom een algemene ver-

·12gadering zal wordm bcl.egd. Wij menen, dat w1 ~ de ·oppc:)sitie
in vele êingcn kunnen meevoelen. ~iij wi~en echter een <luide•
lijk onderscheid maken tussen óe tijd voor 1948 en da.orna. De
fouten, die daervoor zijn gemaakt, kunnen wi3 niet meer her•
stellen. ·~aj hebben ons te houden a:z:.n de Grondwetèwijziging Ell
ar:n he't. Pm-ti jprogram. t'iij kunnen onze instemming betuigen mot
hotge<~n de ht:cr oud heE1ft gezegd in de l'weede Kamer op 16
Au..::u.stus jl. Onze houding wordt bepR.ald door het Veertiende
Hoo.tc1 st; uk v<m de Grona.'{Jet. Het verschil tussen de oppositie
m de ai'dl"::lill['; Leem"'iaróm bestnat hierin, (tat de oppositie meED·
dat op (iit occnl>lik de lü~t;ering reeds moet vallen, terwijl•
wanneer de rnotie van J,c·€U>~uruen zal vmrdm aangenomen, gewacht
zul r:ort1m ·tot de re::mJ.·ta t<..n van de R.T .G. bekend zijn.
Spt.. cl::er vertrouwt, d::;.t onze Knme:r:rra.ctie de reeul taten
vrm do i-L.:i.1 .C. niet zal rntii'iceren, ru::.nnecr deze in strijd zl.jn
m'.;t vorenc<'nor:.:.de richtlijnen.
·De heer Lr.n.H. ter Kuile (Hcnc:;elo): De ai'de"~ing Hencclo
is ook in hoco m;.:otc v0.ron·tru.st over de t:;HJ13 vr:-n zaken van de.
H.T.c. Zij 1s ~:ic11 ervml bewust, dc:~t zij op het moment, d.nt de
R.T .c. uitnrn ZP.l cann, eerst met de b<>slissinu mo~t kon:-en.
V1ij zijn ons bcvmst, ua ..Glil t:dj 1n een zeer emotionele toestand
verker<~n r:n wij gcvrta.r lopen on~e p.9artien te ve-rwisselen 1n
de nt::room, Wf!!~.ncer wij dte \·::Ulcn over:Jtckm • lïit· is een zeer
fÇCV~arlijl~ l:1.0ll1ent • oiij hebben in .December 1942 de rede Vml
JI.!,~. de .KoninEin g<!hoord. '.i.•oen lNij zelf met de voet van 4e bezotter op on.Ec nek stonden, hebben vdj ge~cgd, dat het Ylel

cc1.13 zou rnc,C'tcn r;ebem~cn, d ct lJederlarii en Nederl.Ends-Indiê
vrij kunnen aamcn·..vorken en Indië eon vrij land ~al d. jn. Wij
lH~bben toen ge;:o1eeml, dl:'.t dit in een gencr&tie zou worden uit•
eeriierlrt en ·d.r;.t w'ii j cle tijd zouden hcbb en oin het Indonesische
volk lanl;~emcrr.:t:u~r.l voor te b crE::iden op deze zelfstand.it;he1d.
J)ezc ~'.el.f~.rta~ndicheid heeft toch al ti jó. in het; verschiet gelet:;en. Op dit moment moeten wij nie·t vergeten, dnt dit een
zeer bclnnt;ri jk punt is in onze levensbeschouwing t.o.v.
Indonesië. :hij menen, dat, hocwel Christiansen al dadelijk
eon koekoeksei in ons nest hr~cft gelet:d door erlten.'ling van
de Rcpub~iek, ~1ij moeten trachte>.n dit ei 'Uit het nest te werpell
r:r zijn. vcrschill{"nde moeelijkheden. Voor onze .K'Rme.rfractie
is het een moailijke beslissing en w1 j onderschatten baar
verantwoordelijkheid niet.
· i::[!.nnccr Vlij straks onze stem uitbre%26en , moeten \'4 j os
indenken 1n <le plaats van onze Minister P.r:-esident en dan met
het besef' ven onze ver::mtvward.elij1~~e1d stemnen.
Le v:f<JelinG llcll.Belo hec:ft geen b~hoe:fte aan een motie.
Zij hcc.i"t no3 steeds het volste vcrtrou~,en in de huidige.
Kao{'.rfractie.
De heer N.J .L. Rosman ( Oostcrbeek) dient .namens 22 Afdede volGende motie int
·

ling~n

trDe Algemene Vert;nàeri.ng von de Volksplrtij -voor Vr1j•
heid en J.:er..ocratie te Arr.sterdam bijeen op 29 October
1949 spr,~ekt als haar ocnine uit, dl:lt z1 j zich niet kal
verenigen met het beleid von. àe HeiJe-ring inzake Indonesië
en is van menint;, dat de V. V.D. geen medeverantwoorde• ·
li~khe1d voor dit beleid meer kan dragen".

In een alsemene vcrgadering v1erd de:e motie besprokene
-··---·-·----~-----

-13doch vele leden hadden daartegen betmaren, onilat men deze
praematuur vond.
Om w::m de wensen van degenen, die van oordeel waren,
ciat met de indie!Ül18 van doze motie moest warden gewacht
totdat de resultaten van de R.T.c. bekend waren, tegemoet
te komen, werd besloten de mot1e te doen voorafgaan door
de vol[~cnde ~dn:
·
"Vocr~ovcr de L;ebrekk1ge voorlichting der Regering ons
een oordeel kL1n beven, spreekt de Alsemene Vergadering
van de Volkspartij voor Vrijheid en D!'!Docratie eto."
lh'.D.H.A. vnn Kreel (Amsterdam), die grote zakelijke
t;:oed is ineelicht, verklnarde, det; op ~~u~tr:!. •s Oos·tkust alles uitstt1kend gaat.
J.~it J:mrt <"'~oor d.e t.,Ot?ûe eenemH:rJ~in{; tu~;sen de inl1.eem;;e be•
volldr~1 ~. "1
. de :~edc.r-l..<:•ndürs. Ook û.e verr&Ou<lir.g met Dr. Mansoer
is vocrt:re:.f:t'.:.:üijk. 11e ~;-:indc:r!.tedcn willen alles behalve
:;;~rem:crk1~1f~ met de Üf':p1lt>l1ck. Sprelter wi jsiï de Kamerleden
met r~.dr..ti: op de bfü:::P~~al van de~~$ minderheden.
SpreJ:er sou hr:t betreuren, indien de Hollandse miliiai• ·
ren uit de buitcn:~c~7esten zouden w<.-;roc-n terur:r;ctrokken, voortlat de plaatselijke overbeid te ken.Ylen
.
geeft hen te kunnen
missen.
· Ten ~lotte :· ·;.!at k;:m tncn bereiken als men op het oeenblik
zegt: deze i1:egcrillb moet vrPg? hij slaan een i'if,Uur tegenover
hC:'t bui tenland en v.'at kr:i jr..; en \dj ~~rvoor terug? tï:lj hebben
al amateurs, maar dan komen er nog erger amateurs.
b~ll:.r~~cu 1:.1 L"'ldiÖ hr.eft en dt:;r~raoor

Dr.ll.C .J. ten Pas (HeemstP.de) deelt mede, dat vele ledell
de ai'dclin(~ Heemstede bczv.nar hebben lid te rl jn van een
partij, dio op h·,:t Of;t~nbl.ik: een regeringspartij ,is. Spreker
voelt geen bcho i'te over deze bezwaren uit te weiden.
VE'n

flij hebben ons nfgevrf.:agd, op welke wijze w1 j deze be-

zwaren kenbaar zouden kunnen mskcn en of het juist is in deze
vergncJe1·1ng een motie aan te nemen om de Regering naar huiS
te sturen. ~•ij hebben ons evenwel te richten tot de Kamerfructios. Zij moe"'Gen nl of niet het vt.•rtrol.)l:len in de Regering
opzet;gen. Iavrom h.~J e:ft Heemstede zich in een mot1.e direct
tot de Knmerrr~cties cericht.
Dit spijt oro...s, omdr:t wij toch wel vcrtrouwen in onze
Ktm erfrsotics hebben. ~lij mor;en toch wel zeggen: Tot hier m
ni0t vt-rt1er. NP. de rede v~n .Mr. OUd 1n Aueustus 1n de Kamer
was men w~er gerustgesteld. J)nnrr..aevcnwel kWnm de R.T.c.,
wut1rin volt,:cns onze Grondwet de minderheden moetm word~
t;~ohoord. J;it is ni(:t ccbeurd. Spreker vraagt 2ich af, of de
JU:;m(~rf·~-cties niet e;edacht hebben ann de psrlementaire micl•
delen, zoals het stellen von vrac;(-n aan de. minister of
parlftmcnt<:ire int<"'rpella·tics, inzake het horen vnn de m1nderhedCt."l ter H.T.c.
.
Spreker wijst erop, dat achter de JC.emerfracties een
.
partij ven p:ro minente :fit.;uren staat, .die hen op ·alle mot;clijlu
wijzf'. n zal ~tcunc,n. JJaarom hctlben wij in onze motie kenbaar
gcrmak~, <int wij ona niet kun."len verenigen met het fc:l. t, da't
de Krmerfractics nif;t · hebbeJ1 aangedrongen op he't horen der
minderheden ter H.T .c.
·
Op de vorige bijccnko!llSt vm 8 October hedt de heer·
Vonk gezegd,_ dat wij ons woord gestand moeten doen teeenever
de lndonosiers. r~ze stelling ooldt niet alleen teeenover de
···-·
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Indonesiërs, doch ook tegenover de Nederlazxleru. Wij dienen
ons te houden twn de Grondwet. Onze regering in Indië loopt
ten einde. J.;e aouverc1nitc1 t zal wordc11 overgedrngen. tfaar al•
een goed beheerder eoeten wij eerst ons tes1iament maken. net
testmoont, düt wij nu gaan !l'Bken, ia funest. Wij treden a t
voe·t.en onze eigen bet,;inselcn van onze democratie.
Ir.J?.Máas Geesteranus (Bilthoven): Het Regerinp;sbeleid m
de bev.cijding is te karclkteriseren met de begrippen plooien en
!Y.Odt hoUÓ:f!U• :i..l.'" \785 geen be(.;ir.sclvastb.eid • V:at is tereolltgc•
kot. .en vnn <.ie uitnprw.k : liooi"c onderhandelen ra::t collaborateurs
zon~s Zodre;rno? Th..~ns is in eneere zin ons vertrouvwen 1n eisen
:p:1rtij ~;csc!:onC.t.Tl, o:::d:::-:t v:-n de ver.vczenlijking van de leuze:.
nh~:;t ro0r mc;;;t o:1H, nic ts be:.Jerkt is. lie voorlichting van het
Hooi"t~bcst.w.~ u::..n de er'do11w.::;<:n l... esp. de lr::dm is onvoldoende.
IR.;1 exns·t;i,:;e wens v:::.n 6e lt:.·:lÓl is om de .Fartijraad in
deze ti;jd zeker om de t••ce rr.n::.nden bijoen te :roepen en él.an ook
?ijn :ncnint~ to ..~ uiting te lL:t~n .korr:""n•
J;oor de :puhl:tc::;tics over de rc3ult.:rten van de H.T.c.,
waartcccnover r;ecn en.k(,i;'le Eoccri.ngsverklarlne een bewijs vm.
kt:traktcr stelt, is ous vertrowlcu in de hui<J.it;o Regering volkm:ïen verd•.ft.mau. imar hlijf ...t.i r.i!l alle ui·tlatingtn van de ll.e•
puolikeincn een vcl.~klurlng van onze H.egcrir..g, dat deze bfJrcid
is de Eouvereiniteit tP. verlenen, doch slechts onder voorbehoud Vélll mini;::.ur!l èisen nls:
OVordï. acht allüe.n op de basis van orde en rust m
GurGntie h:1v·e en i:.oed vun alle Nederlanders en aan
l1ederland c..ctrou.ve Indiërs en
do !Jederlundse Heg~ring t:nrandecrt de poni tie van mar
armten."lren
.
in Indië en Vbn de Hedorlanders van gEmengd r&Bj
da lïetlerlo.ndse riegeril1i~ doet o!Kler geen enke~ bediris
ai'stnnd vul lUeuw-Gu1nea.
J,len vindt, da·t; Minister Gtikkcr te zetelvast is. Als men
ht~t roer ni e.; kHn omgooien, dit:nt men weg te gaan om het am
een mder ovor te U: ten. k"ien was van oordeel, dat de .Kamerle dm
hun veJ:·};:ie~;ingsbeloi'te niet zijn nagekooen. De motie is niet
e.angenomen om <.ie l<.maerl.eJ""B,.ïin een bepaclde richting te dw1ngen 1
mam.· in tie hoop, uG.t d.o Kamc:rt·r:::.c·tie m€:t Dl'!er rugeegraat za~
optrèden.
J)a motie luidt als voJ.t;ta
"ra leden van <le Volltspartij voor Vrijheid en netnocratie
vnn de nfdelir..g De B11t-n1lthoven op ~~oensdag, 5 Ootober
1949 t:: Bil"t;i1r.ven in Verf,tHlc:r1ng bijeens
spreken als hun r.1ening uit, drxt zij, ~oor het herhnald
z:~i'v'dji:::en vsn do doelntcllingen. nr.nrmede de V. V.D. de
verlüe:~in.Gen voor de •.rwe~de .Kamar in 1.946 is in&"eGGMt'
hun vcrtl.~ou;•cn in het tot <1 ~erre ecvoerde bcloid der
Twecda l~'>l'n<:rlz-c.otic · t.R. v. de Indische la7ost1ë hebben
verloren, alomede de houdinG v-an het I:oo:fdbe..stuur der
p~ti j, ·terzalre VP.n ht.ft t.:;e-ien van onvoldoende voorlichting
op dit gebied nfkcurcn.
Zij zijn voorts van me!linu, dat genoemd vertrouwen pas kan
worden hersteld, indien de TY;eede Kamerfmotie 2.1ch met
al.le ham.· ten dienste stnonde middolen lcrnchtia vcrzet
ter;en de tot dusvt;rre eevolt;de, naar hun mening voor het
Lrnd noodlottige, Indizche politiek der·negcring en
nodiecn mitsdien hun 1!feevaard1i:dün ter 1\J.Ger.:cne Lc-d~.n
vcrgndcring op 29 October a_.s. te /imstcrd&m l.umwezig uit,
bovenstaande P.J.daar tor kennis te brengen van de verga•
4

-15dering en gsm over tot de orde vs.m de dag".
De heer Mr.II.J.Hoethof (Utrcoht) zegt, dat de at'del1ne U-

trecht vooralsnog V€rtrou\len ~telt in het Hoofdbestuur. Spreker
heeft enige jaren in Indonesie doorgebracht. Bet haeft hem vaake;etro:ffe~ dat er in Iiederland gebrek aan nuchterheid is te
constateren en dat men zo vaak achter de feiten heeft asnee•
lopen.
.
Zul.ks constateert spreker ook bij de tteebundclde oppositie".
De ontwikkcline vnn de afgelopen jr>.ren heeft ons met rorg
vervuld. In dit rrtudiu."ll moeten wij bedenl~en. dat wiJ alleen nog
maar oogcn hopen op dntgcne. wat bereikbaar is en niet op dat, .
wat wij ~"-f'X'ilf.? zoudon ~.-lillen.
.
·
~-~r:nuûcl.~ :;fi.j ·:;l~;rls àoor onve·rantnoorc1o motiee het Hoofdbestuur en de Kr>:1 eri'ractim;s min of meer in een dw~posi tie a:>udm
bren_~:;en, d~:n rwu <iit to·t L,evolg hcbbel'lJ
l. in.. ~eJ.·lr:J:tior..ulo
.
~onsequcntios, die v~ij niet kun..7len overzien;
2. ctr:;t, voornl m de e:rvn.rino~n met de Federalisten, Wij vat
die ~:~i;jüc r;ecn steun bc::hoeven te vc~r.vachten;
:5. ch-..t een ncerdcrlwid voor e(~n dergelijk bel.E':id in Nederlmd
niet 1s te vin.d.m.
Een ~n.is·tertële crisis zou ons in een positie van consti•
tutioneel onvermot,.;en plantsen. Het result.nat zou zijn, dat wij
hio:·door ook de i..OC:.:<lwillcnc.ien, det;enen, die ons het naast staan,
dw=~at"ln prijs ccvcn;. Len c1erc;elijke crisis m u voor de extreme
:rarti j hat meeste nut hebben en deze zou óa~?.rvm het meest ge•
brtlik oaken.
Op h_::t O[;f)nbllk kunnen wij alleen vaststellen, wat voor ons

vnn belang is:
• a. iJtHtus vr..n l'Ii01.M Gui.noa,
b. belal'l6c:n dar m.indcrhedf!1,
c. zclr.beschik::l:int;srecht.

lcdere overijlde s"t:ap schten w1 j onverantwoordelijk. ~
dan is het 7-eker, dr~t \•:i j onze luatste knns hebben verspeéld.
lJe cons equen"tbs zijn ni ct te overzien. ûnze kans op eEll lang•
dwige samenwerking roet Indonesië is dan verspeeld.
Sprck€'1. hoopt, d~t het v~rtrouvn:n. van de /~deling Utrecht
1n hLlt _Hooi"dbcstuur niat misplaatst zal zija.
De heer A.Schipper (Bloemendaal) wil teruggrijpen op hetgeen op de l~tste vergodering in Utrecht is gezegd., nl. dnt het
~litnire ap~.rao·t in Indonesië tekort is gcschotM. Spreker
e:;elooi't hiervan niets. Het lc;~cr, de m..'1rine en de luchtmach-t
kunnen niet clo en, v-1at ceelaan moet worden, omdat htm krl:chten
belmot v•orden ö.oor onvaderlanl se betv;etc:r·i j en politiek se• ·
konkel. Hebbcm wij niet allen m:~·t de grootste bewonderiilg de
innc1:dng van Djocja cevolöd? Is dat impotentie, is dat olliiFJcht?

Neen.

1~x wat st~at te gebeuren, als alle~gcat lopen, zoals wi~
dat nu kunnen ver~~chtcna
·
1. On7:e troepen weg 1 m::-,~ als cevolg geen 6ewaarborgd bestuur.
Onderdrukking, cor.ruptic 1 l€Vcnscevaar voor Indische Nederlanders, Chinezen en ons goed t;ezinde 1nheemsen.

2. liet wcL---tr<:kken van duizenû.en lfederl&rxlers uit hnndel, 1ndustr1•
en cultures, \'UUJ.rdoor h•.,t gr.:hole economische beStel in Indië
vmrdt l.J"~m ge.slacc-·n. Brodeloosheià voar al deze mensen en
honc<".rsnood onder de bcvolidng.
3. liet wett-vallen van ~,;eneeslrundice en sanitcire diensten, wa,;..rdoa
pest, cholera. enz. zul.len uitbreken en het volk zullen

·16decimeren.

4. Geheel Indië zal ten prooi vallen aan het commanisme, mals

wij dat in China en Birr.l!l. hebben gezien.
Wie onzer mu deze ver~?.ntwoo.rdel1jkhe1d voor alles, wa't
ik heb genoemd, op z.ich durvm ner.ten? De Reaertng is van het
Indonesische probleem dood• en doodmoe en dnarom haakt zij naar
he·t ein<le. lJe ;(.T .. C. moet eindigen en de t1eBering ro~t van de
E"ne concescie in de andere .. Het gezonde verstand van he1;
Ncd.el"l~rrlse volk moet hier ingrijpen.
·

De heer A. Vos ( •s-Gravenhage} spreekt Uit erverins wegens
verbli,if in Ir:.,~oncniii. ~:ij hebben seen bez\·:aar om
Infloncfü(i do or:.u:n.:arJmlijkheid te ccvcn • .Ui·t moet evenv1ol r;e•
beuren op de rpctle renier e11 niet op de wijze, zoals het nu
wn~sclli jnli jJ:. z<:-:1 [~<.::tH,u.rcn.. • .fk·"G zou erger zijn dan een misdaad 1
nls op cit o;_:cnJlik arm lnëone!1ië ctio on~:fbunkel1jk..~e1d vadt
t;c[}even en on~e trocpell bir.:..."lcn een Jr..annd terugkf'.ren. Het is
ook een r.:lisdnml on è,c runàerh€den prijs te cevm..
Art. 4, ecrsto ·lid v:::n de Overeenkomst van Linct;adjati
zegt:
uSr>menstellenèe sta,ten van de Vnrf;-nigtle sta.tm van Indo•
ncsië ~ullen zijn de .ncpubliclt, Bol..noo en de Grote Oos·t, onvermiru.'ierd he't recht vnn de bevolking van enig gebiedsdeel om
lun.gs dc:;::o~rc:t1.sc!b;~ weg te kennFn tG e;evcn, <.1at z1 j l~ar pl.nats
in de Vcrcl1i~~tlo ;~toten vnn .Indonesië op ar-.dcre voet gereeell
wenst te zionu •
Sy:.rekc-r acht het een misdaad en een schade voor het l~eder• l~~ndsa volk on onze r~rtij, ·wanneer niet een protest inzake het
horen vo.n de rninderhodm in de J(amer opr.aat.
Over 1Ucnm-Gu:lnea merkt spreker op, dat we dat niet moeten
p:r1 js gcveni nn1ge?.icn dit achterlijJto lnnd nol) goed kan wordm
benut voor onze Indische Nederl:?.nders. Het zou een misdaad zijn 1
aln \"dj dit enven :.t~;1.n de g!o ·te Oost.
In v(~rln1n.d met de cha.os op Java, de vernicl1nsen aldaar,
het wcrrtreldcen van ov..ze troepen, kt>.pitr-.<=J.lverlies enz. wearschu.w1
spreker, dat op deze vdJze het communisme in Indië vord1i
e~n lrmt:(i~ig

binnen,soha.cl.d.

·

De heer e.P. Hcnkc (Zeist)t Het heeft sp~.bevreemd am
nir..tt prettig a::mged~~, dat deze vere;aèiertng, YJaerin zulke be•
latl.gri jke beslissin.~en kunnen vallen, eerat op 29 October werd
_uitgoschrevcn, want het lfoai.dbestuur moet geweten hebben. da't
dit zeer lf!~t zou !!.i jn om nog a.:fdoende invloed op de g8.tJG van
zakE>n te ku.1·mcn ui:tocfenen.
Heeds op 10 October vcrscheen in het Ut-rechts Iiiewvablad
een bcr1ch·t, c:n-t I'·'I:i.nistf:r vnn rl.'"i.&rseveen had· verklaE-.rd, dat de
remllt~xi:i+n VlJn de H.T.c. finaal zouden zijn m dat deze b1j_de
debattr:n 1n de l(r.;mf:~rs ntet k"1lmlen wardm ccamemeerd. Deze
aang~'lomen of verworpen. Hert is niet W&ar•
schijxüijk, dl·t het ?arlemcnt bat risico wil lopen -om het
beleid om ta buigen. Tot rover dit bllld.
I•.r ~1 jn bctwmrcn gemat-kt teg(~n het streven van de oppositie. om de l~occrillg te la·t;en vallen. Upreker blijf't even1el
stnan op. h,:·t stc"rulp~t, ct at de ~.T .c. moet Dislukken. -De
Regeri~ moet \"leg• nul
·

kunnen dun warden

De verendering ~rdt eeschorst tot 2.30 uur om de aanwezieen gcl.cgmhaid te t;evm de lWtoh te gebruikm.
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De Voorzi.tter geeft na de middagpaue het woord aan Prof.
Mr.E.H. 's-Jacob, die namens het Hoo~dbestuur 2al sprekeD.
Prof.Mr.L.H. s'Jacobl Ik Wil in de eerste plaats wijzea op ·
het recht van het vrije woord in deze belangrijke en bew~gea
vcrgaderillf)• .blei; sentiment lcoi!It men er Diet; het koele verstRnd
moet beslissen.
~
:·.r knn ook een plicht tot Sll['f::ken Z1 jn; voOl" mij persoonlijk
t.:eldt dit lahtstç, om<int 1k inderti;jd nM?t de heer llierema zitting
lH:i:> r;ehe.d in de .:~taatscotll!nissie voor de Grondvietshcrziening. Toen
heb ik Geboren zien r~rden een ve1'"Huderlng van lror..rs in het
Indische b<·:lcid vr.n de H'Jrtij van de Vrijheid. Aa.nv:mkelljk e<n
standpunt van. vollf:dir,c o:rrosi tie, d~w.rn.q een st.:':lndpunt v'~n t:;e•
cL.'1ustüee:t·de r::.lcdewc-rJ~i!1g. :ue reff1J.1tntm VGn de Grondwetsllerzic- · .
ning hcobm nü:t t_;c-brach·l; de ve>r;:cr~enlijh""iilG van onze becinnelcn.
b~.e.rtneenover heboen uniier~ i11nucn gest2nn. o.a. • dP-.t er beloften
r1nrcn i:~cdaa.n., die mc;es·tHn werden na.gekooen. illartt-[Jcnover heeft
c;cst:,1nn, dnt er mooilijkhooen zoudon o~ttc~1mtn, wnnneer Nederlmd
c1oor een t:r!.slukldne v:::n de c~ron.ci~·wtsherz:i.i'min~ zijn ej~en pad
blcc:f blo}dtt:rcn. J;narlieg~nover hec:f't ges-ta:.1-n de bef'aar!l<le clnusule
v&n de t·wce dc1:de :nccrderheid. ·iiij hebben ons W{?l degcl.1jk ge•
realiscerd, t'i.at h~t voor on....s oen c;.root voordeel vvas, dat danrdoor
ook OYJ:~e medawerk:lll(:; bij verdere belrllgrijke stappen notxlzP.keli;Jk
rms. ·,~ij hebben ons r.;crcalisccrd, dat üit zv.>aard aan twee knnten
sni;,ïdt t::·n <.l.at ook de i:lcderterldzl.t; vnn de :eortij van de Arbeid in
dezo orc.s't~ndicheden nootiztt.kelijlc was. WJ.j hebben ons gerealiseerd,
dnt ltieru.it E"en plicht tot snmenltlcrkine z.u ontst8an voor vier.
t~rote g:roepen e..'l <Jat hc·t bijzonder moeilijk zou zijn ~ich aan d.eze
pliclT!i te on"'litre:klten. Men leun nu emnnà met 34 stemmen wel. ie-ts
te(;on.houö.en, zwl:"...:r:· men kfl..n net cliezell'de 34 stemmen niets beginnen.
In otw pr-.X·lemontoir s·telsel is het de meerderheid, die kan ree~ren. Als men met een ercep vnn iets meer dan een derdo de
Reecring gaat 01!Wf:rwerpen, dan betckt'nt dit niet, à&t men de
regerill6 in hnrxi~n hoeft. 1Ä9.nrom behoeft men nog niet tat iedere
prijs zaedc te werken. Het is de vraag uiteindelijk, of er een zo
bel~1nt"'7ijke reden is om zijn steun te ontzeggen, dat men dit
risico r..an aan.vru:u-d m.
Ik bGn ccnec;<n te onè'Prsoheid en de verschUlende standpunten
t.n.v. do Indonesische kwestie, zoals die in onze kring in deze
vergr-1dcring en. dc.urbui ten :r.ijn inr;f"nom.en. Aan de ene kant het
et~nclpunt, d;rt ik mij veroorloof o:p·tir:ustisch te nemen, waarvan
men d~ strekking misschi~n het .ko:r'J3t kLm samenvatten ·tn de titel
van het IIoot'd:=t.rtikf>l van he't voorl-3Atate nll!lnl<'.r vrut l..lsev1~t
"J•.lles wcn;e'llorpen 11 • U zult ~ich nfvrnecn, hoe men dat o:pt1mist1sc
lmn noemen. Ilt: wil vcrw1j~m n.sar de pozi tie ven een man, dio
b~:lig is ru. zijn meubilnir het ra~ uit te sm1jt'J'1. ftls men hem bi
zijn E•rm grijpt en zert, üat hij idioot 1s, heeft men de kans, da't
een deal van zijn neub11air binnen blijft. ~ nu is onze positie
t.a.v. Indon<>sië dnarr.')ede te vercelij!ten. Sinds 1946 zijn wi3.
bezig geweest souvcrcini·tei t weg te cooien.
.
~~;anncer ionnm d~ar~mtegcn bezie; is ~~ijn boe~tle uit het
wai;er op te vi~Ben en dat vordt hem vcrder belet, dan staat h13
met lege hrmden en heeft het nakijken. liet is niet }D':'ettig te
zet;L5cnt 1roar m.i. is Uedcrland3 posi tic eerder te ver!)eli.jken
·
met die vrn de visser, dan met die van de m&n, die zijn meubilair
uit het rarun r.ooit. De scuvere1nite1t van 1942, krachtens \'Welké
Uederlnncl uit eigen v•ï:il een niemve positie voor Indië zou bepalen,
hebben \'d. J niet terueuclc:esen. Voor nli~ ligt dit pijnlijke f'eit·
op tni"el.

·18F.en ander startPunt - het pessimistische • 1sa Vlat hebben
wij nu eigenlijk ovnr? lle militaire situatie is hopeloos,.

me-;-t {-scweld bereiken wij mets meer. De consequentie van di 'ft
standpunt is, dat men Gods water over Gods akker laat lopen.
HiE>.rvoor voel ik ni~~t. ~\ij vt--rbee-làen ons toch niet, ànt de
m.tlit~i:re sitmtie s:~o is, da.t e~thans op de hoo:f'dplantsen de
Iicdf'rlandsc t::roepan;rncht de levens en het c;ot~d van de .Europe- ·
nnen en van ieder, uie een eerlijke ?.aak dient, zal kunnen

beschermen?
I}i t zijn de

t~v~a atnndpuntm, die ik tegenover elkaar zie.,
Zel:r zie :Ut e(m -t;u~mcr1wct;. lie tocstnnd vm Nederland tm aenzien
van Indonesië is (ln.iBtf'r en h&llf~t ru::m een dun..'le d.r~ml. Ue"t 2al
een ~ar·k zijn van .her>~ zo:q~ruld:ig opbouvwn.- Andere mogelijklu~den
zie ik lÜet. ;;ij mo· ten !.a:>:rccn. uvt ëteze àrr.ad ru.et ineens
..
c;aat a1:'1G.....sp;;en.
.
llt r1j.l cnn opi::crking t"'téi.ken over iie beslissing, die streks
in c1o Slicrt;"·n-G€n.o:r:ar.;l r-:tü mo~·tcn \'Orden t~rnor~en·. H~t zal see.n

om t';JCt>. <iini:r::n: vool.··ste!i:.r?".an o:f t~gens·tE'mmen •.Amrmèlcren k.iln
me'n :r...tot. t:on kun If..iss..:!hicl'l nog met t1en !!lOtie korr.cn, mar het

,;Gel t; c:n s·t;f.;urncn voor o.:f tegen. f,icn dient zich

volkcrr~en

rus ..cig

nf' te vre.r;;en. wcll-:.AJ art';U.r.lenten pleiten voor het een. en \-.elke vocx
h€t an1er. ;.~nn r:w.::~·~ <li ·t rioen met h~rt oog op 's lands b0lar.g en
vrij ven sc,ntiment. lJ:: vraag mij af, wat er ~al r:ebèur~n, il'..dieQ.
m.<~n de OVt'?:t:EH~nkOI':!:~t vcrlJf2'rpt. r:r zijn internationale moe11i jk•
hE-den. r::en z.::tl in liederl~uxi k:d.;j[Jen een politieke <ris1s, ëie
van ln.:1.J:;dur:l.Ge af•.rd zal: zijn en ::'loeilijJr •.Minschicn zml2n w13
deze nog te boven ltomcn. L!:1r-r hiertogenover staat. dat, 1ndia:t
ver-.:wrping plaLrts vindt, wij rekening zullen moetr-n houden mnt
h;•t :f'C>i t •. da-t de vij;:uld(;'lijkhf.?dcn op Jeva met grote oovigheid
zullen ui tbr.u:-st;cn • .i i t :::oll. batekenen groot verlies aan mensen-· ·.
levens en d.{:enCtont. '.:nnn(.;er men zlch af'vr:lar.::t. vde bereid
zullen zijn om tegen to stemr!lcn1 dt:!.n zou het ant\:e> ord i.uid~n:
De A.R., ~iclte:r en L'lisschien enkele l{:dm. van de c.n.u. i/ij
mo~t~n ons toch ook realiseren, dat er ~ng een fractie in de
Kamer j_s, die h'lr:X nmwi jt:j.ng.;m uit nonkou kri jrrt, en dat deze
:frr;ctie door tegcnstenmen, daarin voor Moskou hei; grootste
voordeel ziet.
i\nn de ani o:e kant kun men zich ni'vragen, wet er eaat
ecbotll"'en, wanneer wij voorstcntr."mn. l.>at ~al een zeer moeilijk
besltû t zijn. tkl f'rnctie kan nif.':t voors-temmen zonder overtuib"'d
te zijn, <!on-'~ dit in overeenstemming is met àe Grondwet. Ucrt
zc~l \Va~r:3chijnlijlt mo~ite kosten om te beredeneren,. of dit nog
1n over~;enstct'ltlint) is met de Grondwet •.Als dit niet 20 1s, kan
men al~• K.."'~.cerli<l niet vocT~rtf:':rnmen. !Jen stelle 21.~h wa.8.rlijk
niet voor,. dRt me·t dezo souve:reinitoitsoverdraoht de rust en
orde ook op ,Jnvr-l door Indonesië mll.lcn 'ITordm eermndhaaf'd.
~lr-:n ?.iet of'n toe ltoriEt vv.n onz0ltcrheid. r;~cn vraagt .zich af, of
h~t -t;npo, waarin dc~!e Inr!oncsi se he leid ers in atm.at ~en
~~ijn or1 een zekere m.s.·lïc vv.n rust en orde te handhavmt wel
onf~CVfH:r gel:ljJ..: 7-é:!l zijn aë'!on het te., po, "Wïa:U1n de Uederlandse
troep-en ::ulJ.cn Horden teruc;t;etroklccn.
Hicrnnde heb ik fsetracht U de overwecingen weer te eeven
naF~r cle ene en naar de andC're kant, VgSErui't men een l~euzo
~.sl noeten doen. Deze keuze zal niet nu. JW,sr iets later moeten

worden

l.~~n.

1iij kunnt!n nu nos

niet r:-.l.lcs overzien en weten.

nog niet· prEocies,· onder welke OI!l!>tandi{;hoden gdcoz~n zal meetUl
V-Jorèen. De2-e keuze l.o.ten w1 j gnnrne aan è e Kam:::rfrocties over.
Wij r1ctvn, dnt het ef'.n moeilijke keuze 1s 11 maar r.1.j vertrouwen,
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dat u, mijnheer de Voorzitter en Uw :fractie in deze de beste
keuze zulJ.cn wetm te doen. Er kunnen omsten~cden zijn,
waardoor U zich ëercchtic;d acht neen te zegsen • .Er zullen
we&rschijnlijk omstandiehedcn zijn• waardoor U zich verplicht
!7Ul t voelen om ·te zeer,~en: ja, dit in toch beter dan het. andere.
Ik celoot nie·~;, cn:t wij r..icr els vergudcring er dnamede af
7ijn. Het i~• ·toch wel heel toevallic;, ó2t er 1n Utrecht ver- · ·
t:ndcr.d ;.vortlt door d c C .H.tt. en hier in l1n3tcrdr.m door de V. V.D ••
op 6c~~eltdt:~ ûn(l;, over dezelfde J{Westie t.-n mzt one;eveer dezelfde
mocilijkh.cden. Ln 1k gc'lOo.f niet, ~t i-:ij al. te pedant zijn,
,,-:e.nn~·er Hij ?.ouden zr:gccn, ('~nt het toch wel ZE:-er we.arschijnlijk
13, drrt er op de u1tBr:r;::k E"n ve.n deze vercad~neen z.:.'-!1 rrord.en
.::;clc·t, ni<:t cllr m d onr 6 e i~c(;ering, ~t:.r -ook door do le:de:n .
v~,n c"le lndoncBicchc delr:catic •
!};: r:.:2 m, d; t ~~ll:s vr: n 1~;clan.t:: is, ju13t op d:it o 43enhl1k,
Or!'il.~.·rt \':i~ neten, 0:-.t;

de .n.r.r.c.

no.;; niet bc(;ir..élir;d

is.

'ilra:nnr~er

ctezc coni'cXE'ntie ne~3indi(;;d !?:tü 2.i jn, z~ü er iets op schrift
,.,.j -in c•p.-.·l-, ..L;:J
~·\..t • •'"·::
\
J. O'"'fi •""r ;: ... ,.,,u or.t~·t:·~·... l!-1 ..•1 ;....c/fr-n i"" }-, .......
r..# J..... r.-oech1~-·
rno;.:c1:tjk en nn.t-cit; voor m1..<3, r..ls v~::ru1&ertnc, te c:oen wat wi~
k:vl"!.n.cn O::!l eal \·,.::a:rschuY•cnd \'loo:.cd. te la tt~n hort·n. ~~ij hebben
l.'"eCd9 ~ffi Rttn"t::Ü moties. f~!..C:l.r le.t;ell'dij cit amtal niet uit•
broi.den • .Ik g(-:e:f de vt·r:.·n.der:\.ng in OVf::rf'Iec;ing de motie van
de r-.t'dcli:nc; l~en Ht~'l.t:.t;, int:;;fxUend door de h~er van Dijk, te
fftEv.ncn, on;:;t~f.:cht hf.t !elt, of' de .F~e;gcritlè1 deze motie al dm ..
nir:t pret-t;ig vindt.
,_,

~ ..,..

(...~ _ ..:;t \I ..•

.J"~!o.t.

J..J,;.Jt

To._.

'-.L.t:'.:L·G

., .• .._. r./C'__...LJ";....-~ .;..1. ·\o.A.~

W

.&.&.\...

~.....,

~

De Voorzi ttcr bcant~oardt nu de v~rschillande ep.rekerst
Prof'.s 'Jacob heeft het woord g€·voerd namens het Jioo:f'ö.•
en iJ:: zn.l. h.c·t; t..,;oord tot U richtr~n 1n mi;jn k\;-ul1te1t
ven voorzi t"tt':r vsn de TrJeede K.em(?rf'rnotie. Li t wil niet Y.el".,sen,
bGB'ti"'l.lUX'

dat de voorzj:t·tc:r vnn ,het 1i.oo:fdbestuur het oneens zou zijn
met hr::tgecn d.e heer s Jacob heeft gezegd, VIMt hlermede kan
ik vnn r.1i jn kant mi jn""h:u"tcli jka irl3te=n:ninc~ betuigen •. De voor-·
%.itter en de leden vnn de Tw·eede Ksmerf'rnctie hebben uit de
E~rd öer ?at>k toch wner een en1t:;sz1:n.s andere positle dan h!!!1i
Jf0(1:t'rlbestuur ven do .?n.rtij. Het Zétl dus nuttig zijn, 1nd1m
ik h . . .t st~::ndpunt vru1 ue Tweede Knrner:f.ractie nu nog eens duidelijk voor U ttl.teenzet.
Ik bet;in te t~(~rsccn, det veel va.n wat w1 j hedenmorBen hebbfD
c~hoord over cle Y.cer 6rote onsc."Tu.sthe1d 1 ö.ie in onze Partij
h~er!Jt mc>t bctrdt.k1nc tot dP. on1m1 ld;:eliflé~ van de ~eken in
Innonesië, Ooor all-e ledm v:.~n de K?.J"i\Cr1'ractie· ten volle mrd't'
cedcclö. Jr i~ on dit punt tussen u on ons geen enkel verso}'\..11.
De grote Vl~.>.Rt: cv~n.'.rel, \·mnrvool· wij staa.'tl. is~ \'!elke beslj.!:-~1nr;f"'n no<:"t~n wo:rdf'n r;!"'no!'lOn. r;m is het wel eens zo, dat
!'!E'n hij het neMf":n vnn een besluit, ûnt 03> lwt ecrc·te cenoht
voro:- (le h':.'nd v.ou lit_:;:m, \'TSnnoer men de zaak d1e1H?r bekijkt,
tot de slott~om mDE:t konen, d.c.t een dergel ijk besluit de za&k,
r.i ~t ~ott vcrbctf"~E":n, rnru:-.r verslechtel...en.
~· _
ü::l dit du.itJ~lijk tr! mn.kcn moeten ,.dj eers-t een oeenbllk

teru.:t::::Pn tot

.-

om~c vcrkier:1n~;3cr-_onr>ar;ne

in 1948. Ook in dez&

verenderinc hebben nij klonJren r~ehoo:rd cJ.s r Gij r:ijt ontrom
aan h~tsenn de J>nrtij bij de vcrkiezitlt;r.>.n aan de kiezers mef't
beloo1"c1.
·
Ik moet beginnen met dit volstrekt te ontkennm. Uij moeten
on.-, P...fvrat;en, waar dit st&lXipunt van de Pnrtij bij de verkic•
zin.:;en van 1948 is vastt;elet;d, Lr. zijn twee docu'!lt.~ntm,. die
dit rrt~nd:pwl't; bcr.alena
·
~en verste a Ons hccinselprogram, nrtikel 1. vmar wij ui tspreken•
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waprnaar de Partij wenst te streven 1nzalle de hervorming van het
Koninkrijk.

'

Tc n tweede: het Vcrkiezingsr.ani:f"est van 1948.
L'eze bo:l.do stukken zijn uitspn\k:en van de Partij nls eeheel.Vlij hebben 1n de oprichtingsvergadering van de Partij in J:nuari
1948 dit becins(J.p~-op;ram VAStgesteld. In de lilgenene Vergadering
van p:m 1948 hebben Hij het Verkiezingsmunif'est vasteenteld •
\ïij ht~bb(m danrover ui tvoeri{;o debatten l';dmd • .Dat rmni:rest is het
of!"'icieel docur;wnt, waarmede de J>urtij de verki~zint~sstrijd is
inr.;egaan. Jla P.nrtij had het recht te verwachten, dnt de leden
· dc:~e documenten zouden narJen als leidraad voor hun beleid. Het 1s
nu de vrc:wg of men daciXru:m kan voldom. ilen km in een situatie
kmr:-en, dat men voor en teee-n tegen elkaar moet afvlegrn. Het
lJc~~inselprogrmn en hc:·l; vcrJdczifl[;sr.'nni1'est zijn echter tot op de
hUidice daG de c.rondslnG vr:.n het beleid van de Kamerfracties en fd.j
zijn d~-'nrvan ool{ CJ<-:n h~nrl>rced afger1eken.
,;at \'i.US ntdist deze or:1sch:d jving van hot doel van onze Indone•
s:i.schc politiel;:, de pr~~o·tische stttatkuncü..~e positie, zoals die
1nge-'creden v;ns in verb~:nd m::t de Grondwetnllerziening 1n 1948? :neze
Grond1.-:e·tshcrzi eniug \'ma de in zot vr.:n de verltieFingen.. r:eze \il.:=:rd in
eers-te infJt:.mtio <i oor do bcüu o .KDJ:~ers E.umgenorucn. lilerover coest
nn de verkit~~?.in,:;n1 l~let een t"L·lee derde m~eX'{lerheid vwrden benlist.
In onn Verl~ie~~inDS:OCini.fost is gezegd, da.1i do beginselen van

deze Grondwetsi1crzien.in{; voor ons

a~nvl..:Ardbaar

waren, dus niet

in strijd t1ot onn Dcc1nselprot:_-;ram. \,ij hebben verder gezegd:
I.reze bei:inselen kUnnr:n op vcrschillende •'~ijzen \'lOrden uitgevoerd.
Wij !:'KKten rckenint3 houden m('t de mogelijkhüid, dat de uitvoer.Lng
dt:ïorvan zou gcschicden op zodanit;o ~'lijze, dat w1 j deze niet voor
onze vcrnnt'.<JOOl\.li~: r;ouclt'll mogen ncoon. Onze stem over de GrondVietsherzieniî'JG in ·tweede J.czint; ZOU met slechts afhankelijk
mot;en zijn van de inhoud vnn de nicuwe Crondwetsberalini~cn, maar
oolt van ctc war>rbo:rgen, die wij kregen in de Kabinetsformatie en
in het Her;eri!Ji;sp.rocram • .Als het nim:w1e Knbinet en h~t program
ons niet de wanrborgcn r;cvcn, dat er een ander beleid zal worden
c;AvoPrd <lan in het vcrleden, ünn zull-en wij onze stem moeten onthouden, heoben wij r.:k;t nc'ldruk betoot";cl.
Ik moge U herinn".ren aan de eerste vergadering van de nieuwe
YV]Ji\er. Toen hoeft de mE~ert1erhoid van de Xoner doorgezet,. dat
het voor~tt'l tot Grondwetsherziening in de t:tîdeli:neen zou wordm
onderr:ocht. Ilt h·.".!b mij daartegen verzet. Ik heb toen ons S'ttiaipuut
verdedit/1, nl. dat Ren ondC'rzoek p~s 2ou moeten -plt=~.ats vinden,
als er een nifnr.•l K.9binet vm.s gcvo:nr.d. Dan eerst zou hierover met
vrupht ·kunnen wordE'~'l gesproken. J:.venwel 1s het af'dellnOJOnder~oek
toch doorGocaan tegen onze ~~ens en tcr;C"n onze stem. Gelukkig 1s
bet toch :.:o celopcn, dnt de ui te1ndel1.jke beslissing over de
Grondnetsherziening pf;.S güvollcn is, toen het nieuwe Kabinet er was
Ons eohelc ntrevE:n bij tic :forrr~tie vm het Kabinet is er op
.
gt;richt t;cwcctrl;, óv.t het Kabinet moest worden OPGetrokken op eEn
bredere b:."lsis <lan die Vl'n 1946. 1)1 t v:as 1n •s lR-nds belang. J13
hc:!dden nog veol liever t;ezien, dat er een ru1t1onr..al Kabinet was
c;cko:nc:n n::, t inbc~rip Vl'n de A.R. liet w::;_s niet onze schuld, dat zulk:
onmoL;f·lijk t1aa. •1ij hchbP.n teGen de houàint; vm de A.a. steeds ge•
wanrschmvd. liet moest dus v;cl zonder de A.H.
·
'•lij 'hebben een .Katdnet gekregen op bredere grondsleg m onze
eerste a:.n een zeer bolr..r~rijke post zien innemen. De leden von de
:fractie \vct_cn, hoe wij dAarvoor hebben lJI)eten vechtfln tegen de ·
_J?artj_ j ven de .r'\rbeid •. .,.:ij habben volgehoudm.. -~i i j wi1den als volwaardige JX"!rtner worden erkend.
Zo is· het geweest en nu zegt men, dat de leuze ven de ver-
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kieY..iJlGSCG!npagne is gev-Ieestt "Be't roer moet om". Ik weiger om
mij to laten binden aan alle mog·elijke uitil'lGen, die in de
vcrk1ez1ngocampagne zijn gcdam. De Kamerleden kunnen niet voor
hun verantwoording nemen alles, w&t gedurerXle de verkiezings• •
cn."npagne door de at'dellngen ula verkiezingsleuze is gelanceerd.
Daarom val 1k terug op het Verkiezill(;Srns.nifest. Hierin kwam
duidelijk tot vi tt1rukk:1ng, dnt. wij een end er beleid ten opzichte
vnn Indcncsië wenstC'n, !'n. dnnrom heb ik geen bezwaer _tegen de
leuze: Het roer mot":t om. uit ander beleid 1s sck o~.
Ik wil d&n ook wijzt~n op dit en" i' ei t: nl. de ir.zet van
de ·t;weede pol.ition€le actie op 18 .L:ccember 1948. Ons grote be•
ZVIPP.r tet_;en het Kt=1binet Heel. is [:C'iteest, ónt men ontijdig de
eerste r:oJ.i t:ioncle Hctio hac:ft gestopt. Lit is cebeurd onder
binr:enlnw.ne politieJ{e drn.k Vt'n de z1jcle van de Part!. j van de
i:.:r.bcid. Op :tB Dc,ce::mber is zeer posi·tie.f een oodere koers eevarez
Tocm cp 20 1Jecoml>c:&... in de .K.-::mr:r hierover yzerd gesprokE-n,
blC('k tie hele Xc.mcr r:cht;or óa HeLering te staan, bchP~ve de
cor.. ..-!l:'Ul'll.~>tez:1; ook de opponitie, du..q e~n tiuidelijlc b('l;\'i js, .dat de
ko:·::cs VPrnncterd was. li::-:..arr1r."1 ':i jn er 1:~cilijkheden t~ekomen. Ik
hr·h in 0:1.Zo lr.w:tste .Algemene V"er[;e.dering Vè.ln i~pr11 jl. alles
ui "'~oeri[; [; csehotst. Ik heb dnnrbij {)ebruiki.; het beeld va.11 het. ·
schi:? in de stori!l, dat WPl eens cf.m nooóhavm moet binnen lopen.
In da t1ngcn v~n die vcrt_;a.derlng v·1as ik ook reeds met de e;J.'"Ootstt
zore: vervuld, or:iint ik niet zag, hoe wij uit de moeilijl:::'hodcn
~·.ouden kunnen kor:1en, dnnr de zaak volkor.;eri in eren impasse was
gernal:t n~ èc bc:hnndellng in de Vct lighr:idsrand. Ik h~rinner mi
nog e,oed, hoe in ili.o d!\f.-~cn em. van de leden van het l:r.:tgel1jlm
Bestuur zei: llc weet niet, hoe wij hier uit moeten komen.
Toen ~~i.jn in f,;!e-1 do Vr'n Iioycn-.:.~op.m statements gekomen •
Nao.r aanle1(11r.:g hiorvr~ heb ik in de Kamer eememoreel"d, wat ik
in de l.::u~tste vcrendering der Partij h:1d gezegd - hetgeen ik
tot h Ëde:n ~rtflPndc houd • dt?,t er V(:rschillende voorwaarden vervu
zouden mesten ~·-;o:r-den, alvorens r.'lon zou kunnen be-.-'d..lligcn 1n
de ternekoer vm; ..ae rapublikeinso rt:[;ering naar Djocja. Dat het
1k t1f:t U allen een vnn de versclD."ikk:cli jkste dingen gevonden,
voor.?J. voor onze sol("::at{n; onze soldaten, die daar hun zware
pl1eht hebben vervuld. Ik bec;rcep volkomen, hoe ontzaglijk
r.;;ac..r he·c ~cu zijn, uls wij c.cnoodzw:•k·t :z:ouden r:ijn van h~t
door ons bczett e gebied weer een stuk prijs te eevcn. Toch heb
ik in èlie decen vnn de impasse scvoeld 1 <Jat, P~s wij 1n het
belnng van het Koninkrijk der Uederlmden uit deze impasse will
ko~!len, het nodig zou z1 jn ee·n weg te vin<len om het mogelijk 1ie
nnkcn, d~•t de :republikeinse Heecring naar Djoo ja tert:li3keerde.
DeZt1 VOOJ7\'J&Flrden heb ik G~furmuJ.eerd in de partijVergadering VI
April jl.
I:1 Noi heb ik het standpunt ven O!l2e f'rnctie 1n de T~veede·
lCr"Jller ten aanzien vr..n de VEn Hoyen-Hoem Statements Uiteengezet.

De ccnclu.s1c was dozet In deze statements zelf staat niets, da·
in ntri jd 13 met de voorwaarden, dia ik md geformuleerd in m1
opc.ain(";creàe op de Alge!'!lene Vcrga.dcrinc;, msar de· uitvoering va
deze str:·t;cr::ents kan niettemin wel OI> een zodaniGe vt jze Geschi
den, dat ik achteraf zal moeten zet;gens Deze is n1~t in over•
e~ns·tennirl[; met die VO<Jr\'1aurden. liet eindoordeel kunnen wij pa
ceven, v,;mmccr de verdere uitwerking bclccnd is.
l~l:'rr.a is de ont·;dk.lteling verde:r gegaan. In Juni/Juli 194
hcbbén pl&ats t;chad de bcrat:tdSl.ntjill;Sen in Com1 té-Gencraal. liie ··
op vma ik persoonlijk niet bijzonder gestold. Ik heb dQrhalve
Gepleit voor een openbare bdlandellng in de Kc:mer 1 maar onze
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fractie vormt tenslotte geen meerderheid in de Kamer en zo·
1s r.1eu t;ekofl1on tot de besprekingen in dat Comité. Generaal.

Over dit Coi:üté-Generacl kan ik slechts zeggen, dat er
veel verhalen over verteld ro rden, waarvan mar heel· v.reinig ..
·uaar is-. l~ \1ardt ook in onze l?nrt.ij door verschillende lede
met allerlei uitsprAken gewerkt, wa.Gl.""rcm geen ;voord \"H?.ar is.
Daarom moot ik hier als eis stelle11: :r;ij gebruiken bier in ht~t
debnt f5H€'ll t1.rgumentsn,. di~J zijn ontleend aan het Comité-Generaal,
·

want; deL;Gnen, die het weten, mogen het niet zet;gm en degenen,
die het z. ec;ge n, Vleten het zû e:t.
.
-.
In tH~t;in Au,_;;1.wtus is daurop c;cvolcd de nota van de !.u.nister
vr)n C/vcrzoeso Gebit;dsdcl·:rJ., Fr. vc n :.k~arsevcen. Deze nota. was
opc;nnc.Dr e:~n lütï".Jv~r m.oem wij sp:rek{:n,. zovee~ als •~j willen.
ï:at is nu é~n 'V[·:n. uo zce:r bclr~nL~·ijke <liro{:;en, die uit deze nota
zijn t.cl.ü.~:.k:::n.•t lat wij ni:3t in st;c~a·t Zijn de oilitaire situatie
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r;illcn. JJo rd.nist~r hc~i't het in ût'Zf~ nota ruxliUlil"l:ljk niet zo
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Hi!'r01!1 c;ir...:::; het en hieruit blijkt, ():::,t f!l('i; óe rnilitfl.ire ~:ctie
niet wn:1 bereikt, wat de Hegr,~·inG gehoopt had te beroilccn.
tien wilde cle orde en rust in Il(>t {:;chcle t:::ebicd herstellen en
l~ndb:.::vcn. De €1'"1-::er...n.ing van deze poli·:;ioncle mtsl,Jk.king wil nie't
~ett,cn, ü.:.lt do ~~cccrir..g ~::ich vel... ~chlilt &ollter de milit~.iren.
l}a't is c c11 dwaasheid. ;fij ellen ~~i jn ill (\a eerste pl:~ata vervuld
vun da croo~ stc be:'londe:r:ing voo.I." ViErt OtlZe mili talren in Indonesië
. hchb0n ccda~n, mnnr juisii <.b.:~ro:n hc:~Joen wij tecenover doze mi11tr-:ircn i. ;ro·te vcr:plichtin;::m. Do liegcrln3 ccva ?.ovcol mogelijk
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voorl:tchtil'"€. i'.ls do soló r±tcn te:r'UCkonen, dan moeten zij weten,
\·nmrurn r-ij mo.c.stcn t r:ru.Gl:crcn. Een v.:m de jol'l[;:ens, die als
.
soldr:~t :i.n Indonesië óicnxtc, schreef' mij een brtcr, Vlall.rin hij
zeide altijd een aan.h.c~neer vr·n de V. V.D. te Pijn ne~vecst en da't
hij n:;t croto ocko;:n:ncr:!.r.;; VOl."'Vuld wns, t(1:t"'<"lijl hij vroe8 of
nen l1em niet ko!l vertellen, w~r:;rom diti r..lles nodig was. Ik
heb hem ö.e m-:.,cilijkhc.den uitg~!lcgó. en hem op één ding gewev.t.D,
nl. dat \.'lij op h~.ri,; ogenblik onrnouelijlt alles kunnen overzien•
.De ::ol<'tnten hebben het l~evocl, d':-lt alles eiosnli;f.-t voor niots
is 1 MC.~:t" dit ~evoel I:!Oetcn ~~ij ni~:t mbbcn. J:~rst later 2'.a]; men
kunnen beoordol en, of rurt vd j hebhen gedac.n goed is ee-Neest.
· Ilt heb de grote voldoeni!lt.-1 gehad, dnt deze jongen mij antwoordde,
door. mijn briet' gc~rterkt te c:ijn en zijn plicht te zu1len blijvm.

doen.

.

Dit is ds ono knnt: goede voorlichting voor de militairen.
lie mdere l::Gnt is, fu1t v-.:ij een ontzaGlijke verantwoorde•
lijlr11eid heboen tec~;;nover de jon('~cns in Indonesië en tegenover
de 2oo.ooo civiele l!odcrlnndcrs, die do.r-r verblijvm.
,
Oolc toc0nover de 1dnder~eden hebben vrij een grote vcrant•
wooriiel1jkhe1<1. \•ij als .Kftmr.rlcden nemen dit·niet licht. ~Hij
vinden ll.":t <:en af'schu.reli, jk r.;c:voel ons te moeten _nfvragen 1 of
v,:ij in st::mt·sijn te doen, v:at ;;;ij ctir;enlijk mestm doen.
A<:-...'tl). de l>ndere kr..tnt moeten vii j ook <:;i t beden.l{enJ !:itcl, dat
r:i j e>c~n bepr-:.;;:;ld e beslio::.lin.e ::ouden nemen m à st het z:;evo].g doarn
een hlcxidbF..d zou zijn in Inf:oncf:;ië on dr<t er slechtoffers bij
duiz(:n(\E--11 zouden vallen. Voelt U niot, hoe ontF.a{:lijlt {)lOOt deze
vurmttHoordc.'.lijkileid in? Voord~~t de H.T .c. bccon, heb ik in mijn
redevcrrinG vt:n 16 Lu.0 ust"u.3 on~~c verlr:nc(_')ns en voor.-vo.C'.rdon Uit•
ecll[;ezet. Ilt heb· de 1i.et;cr1nrJ op h~t bP..rt r;ebonden:. Bl1jt' binnen
de erenzen v~n de Grondwet. Ik heb ~esproken over de positie vun

de Kroon, de. v•aarborgen voor de fundamentele menselijke rechten
en vrl.. jheclm, over de rechten Vf\.ri de minderheden. m over de
pos1 tie v&n 1Uouw-GU1nea. In "Vr1jhejd en Democratie" is öit
alles 1n eJrten.ao \';ecrcogeven. Ik heb er cecn bezn~tar tegen,
v1anneer de partij zelve àj_t nog eens nadrukkelijk onderstreept,
Dl3.ar dl:n moet het zo worden onderstreept, dat de ID.:uner:fraotie
danrtloor nog een e.xtrn steun in de rug kr1 jst, zoals de afdeling
len I.i;.l.Ug öit in ·huar r:1otio hcei't gednun. '·1.1 hebben uit- en ter na
op de t.~:rondwet t:evieze:n en nu moet men niet gaa.n zeegen, dat er

op h~!t ogenblik op <le .rt.:( .c. Vé.ln alles gebeurt, dat deermede in ··
ntri jd is of uearn~üe in s·tr1jr1 schijnt. Het resultaat vnn de
R.T.c. zulltnl Hij p3.s h."ll!l11en beooxdel.Gn, vmnneer de R.T.c. tot een
re.=.nût2a"t he:eîli gcloid.
:,;.4!'e1, d:-~i; oc:.r1 op rl..i 't moment een s-tok jo enst steken voor de
n.:~.c. o1 dat; b.v. vr:n de ·kant v::;.n de v.v.;;. een interpellatie
ko:nt in tie .:.{r~mcr - a.unnemcni.ie d:n.t de mr~crdr-:rheid Vt?n de Kvmer dit

zou toe;:d;nan, 1wt;t;ecn t•~iji'cl..:....J.cht1G is, \'iant h.'Ulgende de beSllr&•
lrint:('ll Vé.i.ll de Il..·?.C. )n.Ul"lCU
..
Vlij hit!rOVcr r.:iftt :pra:t;r;n. llet iS -het.
t>::>ppm:Ll;; v;.Jl éh:<::<:>.sh~id e:r n.u t·u:men te Lorocn. ·:.uursch1jnlijk zouden
\:Jij dt.1.:·3 nit.·t èle [;ole;.:-:n.'"leid lo:ij;;;cn. J~Gllt:cnomen cvemvcl, ëk>.t v..i 3
diH ,t;elêi;t-mhcüu wel ~:oude-n h-rij . :en. d ::n Of; tekent een stok stek<n
voor de Ii:.1.C., h,_·c .t:abinct nr::t1.r huis ::rtu.rcn. 1.k heb hier in de
vcrt;ftderin.=:; veeschillende klc.·u1kon in die richting ·cehoord• .Dit
kan n0n cc:-.!r:.al{keliji'.: z ~\_:gen, vmn."lecr mell Z(?lf' Geen V('rantwoordelijk•
heid (h:··--<:ifl6t voor h;.;:i.ï ·vc;rrm::n van een nicm Kabin~=:t. Men moet niet

vc-rr;otcn, <ü:rt. \·mnn~er on~~e f'rr-:otie de lcit:lins zou ne~n bij cm
po~~in~; om het ~~abinfrt n&i:..r huis te st"lzc.:n, dat op onze 1''reot1e ook
de Vt:ra'1tt.--.uorcfc-l1j1r1le1t1 z::_l .ko:.Jen ta rust~:n voor een nieuw !{abinet,
Roo zou men op het ocr.nlJlik tot een nicm Kabinet kunnen komm?
liet is ui tt_;eslotc·n, d::. t bij een dergcl.ijk debat in de Kanrr een
mot;ie van onze .x..·:u:rt een mGerà.erheid zou verkri.1zen. De poD1t1e
Vt~.n de heer Sti.FJ;:sr ~~ou dr:n een uiterst moeilijke \'C rden. Hu is
hnt wel :-~o, tlr.:t de heer ;.itiltkr,r niet behoe:f·t heen te eaan, wanneer
de fi"o.otie h'Jt vertJ.-ou·;·;en 111 het 1\abinct ~,au opzeesen, maar de
nocelijkhcid bestarrt, dat hij 2:ou zca;e:::n: r·a ontzacJ.ijk zv:::u:-c taak
ku:a ilr alleen vervull.;n, als ilc mij t:;osteund weet door mijn Geestvcrwanten in het .l...,r.rlm'lent. Als dia s·tcun mij ontbreekt, moet 1k
mijn por·t;t::feuilla ter hesc11ikf-..ing stollen. Dan is de b~2s:!.s vnn het
.Knbinet weegevalJ..c-'n en ik ~:ou in de or...:r..ogelijkhaid verkrcren een
niou;J lillbinct te vornen. Op hot ogerulik is geen JDE;erderheid te
krijGen - en terecht n:-.Uir mijn mc~ning - om het lCabinet ten val. te
brcn(;e.n, l'rsnt dit zou een chaos veroo:t... znken, die zijn weerga in ···
Ol1~ie lled~l~.J..a.nctse J.ûrl Eè!!!Cn\inire t:;ezchiE:dolliS niet ZOU hebben Gebade
J,;n:t is dt~ verantwoorà.olijk.'lroid, 1.1aarvoor v:1 j a.l3 Kamerleden staan.
l.n nu moet U c,oed zien • in de verGndcrin,-; vsn 8 October heb ik
è.it reeds t:e.zc;:;d - <~a ...li, wie op dit oc;cnol1k het Ke.bine:t t('n val
brcnt;t, bij >djze v&n :.;pr~ken het niL--u~·;c Kabin~t in zijn zak moet
hebben, terwijl hij tevens de zekerheid moet helJben. d~t dit nieuwe
Kuuin~~t h~'t ve:ctrouwcn vnn de meerderheid van de Kamer zal hebben.
Ze lis tU.~"i lli t het eevul zou ~':i jn, zouücn de gevolt.;En nog hoo~st
en hoc.,_;st er:lS"t;ig zijn. ~:3..;; geueurt er dm! in Indonesië, als het·.
Xa.'~1nct -;u:e is en de iî..·r.c. o::st.s-~ckt zou zijn?
\'tij 1 Kt.:tlerlalen, moctr-n on3 1Jet.'t'U.St zijn van onze verantwoordclijkèeid voor on;.:e houdtr..;_; in de Kcr.Je:r. lit:!ar mijn il'Jligo over•
tW.c;1~; zou een r~vontuurl1j~.:c poli·tiek indruisen teben de hoogs~e
belangen vm. h~t Z.:Oninkrijk. :in zou dit dan de politiek zijn, die

wij moeten vo~ren?
·
_
· ~-:ij weten \;"êlchten op hEdï resultaat van de R.T.C. en wanneer
dit resultaat er zal zijn, wl. dit moaten vierden Berat1f1oeerd

- 24 1n Indonesië en in llederlnnd. Zul.ks is opgenomen in de Grondvlet.
Het resul taf.rt moet de vrucht zijn van overleg lD.nt;s demQCrat1sche
weg. Dit resultaat zal c1oor de volksvertegenwoordiGinG moeten
worden eo oogekeurd met een twee derde meerderheid.
Dan staan \1ij als lcdm. vm de T\Teede Krmerfrnctie van onze
Pnrt1 j voor de vroaca Kunnen wi ;J daaraan onze t;;oedkeuritle hechten
of ni<rtt? Prof. itx.s"Jncob heeft er <luidelijk op gewezen; dat bij
cl i t Ei'wegHn rn;,;_:t tvwe dil10t~n rekening moet wordm gehouden&
1. de inhoud vnn hct[~cen ons v;orc1t vocrgolegd;
2. Wf:lke de cevoJ.;-;en ~.:.ullcn zijn, nls wij dit resultaat af\'d.jzcn.
Het spreek'G natuurlijk vanzelf, dat dit rerultcat zal mo~ten
bli jvcn binnen de cren}J v~n hr:t V•.;;erti ende Hoofdstuk vsn de
GrondYict. !ls d1.t niet het govnl is, dan mogen wij daaraan oJl!:e
ztt;'!n niet geven, ·ta·mrnim"te niet nls hPt ons \V<rdt voorgelegd in
de vorm V<·'n een :·:ocE.m:.t:!r:iiG twec-der<le-fte·t.
1Jf't:tr stel, üat hc!·t rc:.rult.nv.:t op zichzelf wel aanvaardhaer
is, l'tl!.lnr dRt het nieti valt bir.ncn de Grcn~~en van het Veertieme
Hoofdstuk, c1nn mag de l~egcrir..g wel proberen het tot stand te
brcnt:en 1...'1yt;!3 de weg w>.n een Grondwotsher:û ening, die een DeriOne
mE>erdcrheia nodiG heoi·t, mnur niet lr::~t~S <.Je weg v~n de twee•
dcrde-r;l~H;rüer1re1d. L\:1ZO zcl èlr-\ll b ckrachtit;d moe-: ten wordm na
m.cuwc verkie~·in;:;cn en dnn m•.:t con t;.·;oa-dcrde-mccrdcrheid •
~ii;J t1ienen ons drie dingen vi te vr~gm 1
lc. Blijft het binn~n de t.:renzcn van de Grondwet? Zo ja, dan is
er t;cen [';l."''ndwettd ijke reden, di.c ons zal beletten ervoor
te stem.•r;on.
2e. Ook indien het binne-n de grcnzm van het Veertiende Hoofd•
stulc blijft, kan ht:t resul t&at zo<1unit; zijn, dat men f'.r toch
nit?t r.1ce k.nn instemmen. Dit he:bbcn w1 j dus ook te overwesat.
,e. \':at zullen <lo ccvol;;cn :r.1jn, wenneer dit voorstel. de t\'lee•

derde meerderheid niet behault?
Wij hopen, dnt ons o~s Knmerleden vm de V. V.D. de wijsheid
zal \':orden cenchonken om hot juiDto besluit to· nemen en dat
ktmncn wij - als l(umerlcden - alleen r.war doen. I~at kan niemnd
nnderu doen. J):~t ia. een vt:rantwoordelijk.l-tcid, waarvan de F&rtij
ons nooit ~.tl kunnen ontlasten. ~'Jij dragen als volksvertee(nwoordir;ers de volle VC'.rant\.•:oordeli jkheid en daarmc de kom ik op
<lo verhouding tussen de volksverter;cnwoordiger en de politieke
p.:~1j..
.

Terecht is <'l.oor verschillende sprekers erop cewezen, dat
de Grond~·~ et zegt, dat de volknvertee;envtoo:t·diE;ers· stemmen ~onder
l.o. st of ru,:gespraak. ·~'lij voelen ons de..araé:n niet allem gebondeu,
omdat het een r:.ron.rlwetsvoorsclu:1.i"t is, rnaar ook door onze be•
t:,inselen, \·mnt nls ~r morBt:n een voorntt?~ tot Grondwetsherziening
wordt 1fl(:~ec1iend en men wil deze bepaling schrappen, dan zoudm.
wij dmu--'Gecen zijn, orrnnt het in strijd is met ieder gezond constitutioner~ bar;::insel. ~lij hebben dit nadrukkclijlt uitgesproken
in ons bccinselpror;ra.m, omiv.t wij de noodzakelijkheid hiervanonn ter.wer be•,•1.lst zijn geworden nadat gebl€ken is, dat zulks bij
smnmiDe politielee partijen in l'Iederlr.:nd niet het geva1 ia. Aip.rek:er
denh'ii a:-;n à e G.D .11 .P. E':n de Gemeenteraad van J~msterdnm.
liet ia na.tuurli jk prettiG voor ons, wanneer r.tl. j strekS een
motie zul.l al l:ri ~~~en, \"iaarui t zul blijken, dat de Partij tm
n:'.;..."'lZiHi vm h..;t Indonesië-beleid dezelfde verll.:ngcns koestert
als Vlij. Dat zal indruk mken nnar buiten, ocrlat mm daarin zü
zien, dat on~:e bet;inselen dezelfde zijn. J.at zal ons ateun kunnen
goven bij ~t Zt<.nre \"fe>.rk, dat wij hebben te verrichten.
·
.Als wij nu het ondenkbare e;eval zouden moeten nemen, àat de
Partij zou zeggene wij stellen 6ecn vertrouwen meer in deze
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wij nemen ontslag? .Dnn zouden er acht opvolgers komen, van wier
stP.ndpunt men helermal niets weet. Ik ecloof niet, dat dit em
practische op1ossing is. Ji!esr dit betekent dus, dat de Kamerfrnotie de volle verr-.Titwoordelijkheid voor hal!r beleid dr~.agt.
De Partij 6rUD6t voor dat beleid de vernnt~oordelijkheid niet.
~':anneer l,o;.rrt de verantwoordelijkheid vm de l>artij ae.n de
orde? Dceo komt t.Lall de orde bij de ocratvolcende verkiezingm
voor de Tv;eede K'&L1o:t"• .1Jan is ó.a Pr.xt1j vermt\\Oordelijk voor he't
prot;.:rnm en voor de candid.r.. tenl1jst.

1\la de Pn.I1Jij bij die

verkie~:ineen

in 1952 van oordeel mu

zijn, dnt de !\nrO!::rlcden het niet ccdann hebben op de wijze als
do 1'rrti.1 ·,·;cnnt, (u~-.n l:cci't de :t>artij niet r.~llcan het recht, mar
c.~.a !>licht t;e, .:-::t~:·gt;en:· ':ij t.:nun de verkiezin.r;en in root een endere
lij~~t vr:n c;:;;:.d.idn"ten. :;;o nocte11 vd. j h•~t stellen, otiiat wij de
ccnsti t1x:;1o!1ele v<~ro.ouoint;en zu.iver uoct~n bew~en. Ve.t ia het .
beln !lf; van è! e demo:: r:.'1 tie. De ::Ct.1rti j is hüt georgalliseerd instrument • ;:1 j !;rcmm·tNn.•t ~-:ich aa:n de kiezers •
i·ion z;:;.:;t vsel r:ïcn.•;, <1:::-t; de vri~jzin.."liGe kiezers het niet -eens
:r.i jn me·t d i"j,j b~.?leid. I:ie vrijzinnige kiezers zijn er 400.000.
Dit is hst t;roto verschil. f.lf;n Iik'15 ûa politieke partij nooit
vc-rt:>cn~~elvi{~('ll m~·t; de kiezers, die op ~\l::r hebben c;estemd. Zi~
beb1H'n hun vcJ.-trom·:en Geceven at-m d.e candiüatcn vm de Partij
op r;rondalag vnn het. progntlll van de l?txtij en het Verkiezill[.;S•
rmn:i.i' est.
·
· t~'ij zijn tot op dit otsenbllk niet in gebreke gebleven. Of'
wij f'.J. tijd die b eE;lissingen k"llnnen nemen, die in ovex-eenstelllfl'1ng
zijn DPt h~:t prOl;t"t'.m, \'lil ik niet zet:~~en. Llen zal nooit prae•
tisch.tl poli·tid~ J..:unncn voeren, als men alleen mag stenmen voor.
e~n t'iet~:;onl:i!:lcrp, rtPnncer dit voor 100 % ean de eigen beginselen
voldOfJt. \d.j nb~;tcn nltijd regeren met nndcre politieke pcrtijen.

Wij tr:.whtcn in h<.:t licht vt--:n hr:t begin~Jclpror:;ram datgene te
doün, dat 11-''.nr onze overtuieins eerlijk is en in 's lands belang.
Dnt lfmdsbeJ.u.ng 3taat voor ons bovcn\llln. ,'jij allen zijn 1n de
allereersiie pu';.a:ts Ucd.crlPnders en dac:-rne.ast l<:Jdm vnn de V. V.D. •
Als laden van de V.V.D. zijn ~·zij gebondm door éénzel:fde be,_insele
· Lr is een c;roep inde .1?'~1j, die ·even ongeruat is als w1~,
mae.r dip meent, dc.t mrm eon beter resultaat kun krijgen door ••
ef'n andere tnctiek. l1at neemt niet \'V.eg, dat w1.3 in beginsel een
zijn.
~~ij moeten bij el.la.k-u- blijven, ondanks dit verschil w.n
inzicht. llet is een rnoe111jkc periode, fnE'.ar w13 moetm er door
heen en c\13 ntra.lm de bPslissing in deze vertp.derine; eevallen
is, onv~rschillie of deze betüissing nanr oru:e zin is of niet,
c;~.nn vJij wei~ en zc{;.. ·.en: wij staan ~;;ezamenlijk voor onze Partij,
cr::Klt?,t wij J.:rvnn ci'vcrt\lif:d z·ijn, dat •·,i·j zo de belangen ven ons
volk b;;1t b~sii :m.ll<~n dienen. (Ji.pplaus).
.

De

voorzit~~r
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van deze vergadering

er thans overeenkomstig het procx-am
tot rc..',Pliek is. · · ·
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De h<~er ~.A. de :tn"Uin (!Jaa.rden) 1

,

~oen

ik de hoer a •Jacob heb horen spreken, heeft diens

woord mij nll•.:rrninst vcrrast. Lr is enkele dnt;en na lEt otalcen 'Val
de eersta ·politionele ~c·~ie een Pr.rt13rnadsvergader.i.ns geweest.
In die vergaderiflö io docr mij op een scherper beleid ten aP.n~den
van het lnlionasische vrl'.at;stu1c anngE:drong~n.. :Drulrna hP-eft (la
hoer s 'Jacob hE:t woord gevoerd en heeft eezegd, dnt voor hem nog

niet vast stond, wat beter zou zijn geweest• de politionele actie
doorzetten or .deze s·toppen~ Hu nog Vleet l'ro:f'. s IJacob Diet,. ~-.èl.ke
•
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kant wij uit meten. Het is met U, mi~eer de voorzitter, wat
moeilijker, omöat er • ik l!Dg het wel zeggen - een zcltere kloof
ligt tussm U en de Gcbundelcie oppositie. U heeft vrij J.t?.nse

tijd conventioneel., p<Tlementair conventioneel. cespro.ken.
Waar het voor de ect.nm.deldo oppositie om gaat, dat is het
~1 jn of niet r1 jn van Indonesië en llederland beide. Het is juist
cJat lcernpunt, vmarvoor Vlij bij· elknar á jn. ln daaraan is door
U ·vrijwel geen vroord gE·Wijd.
_
~i ij zijn als :politj.cke partij allem. gebonden aal. em bec;in~:elprocrarn en een vc--.rkiez1n(;s.'l'lani:fest. Deze kenrun wij nls
l~den v::-o:.n de V. Y.n. nllE'!:1aal1 maar er ~.i jn ook nog 90 ~ anderen,
die ron <'le v.v.I;. hun vr-:rtrouwen hebben ct-eevcn en hi:·t zijn juist
do7c, die nif·t bPnchikkf·n Clvcr beginze-lprogram m verkiezin[;sm.-;;nif'est, r:1nnr. die ::ü·t;a2.n op de verkie2ill{;sleuzen, zoals die
van Ams·t;crdr"rn. Eet Hoof'r1bestuur en <1e ;::.::fde>~ ing knsterdam blijven
ver::tnt'wïoordelij1~ "tt\i-;"=·novcr de kiezcrn, c1ie zij op c;rond hiervan.
hc~;ben gevFn(:;cn. u, i·Lljnheer de voor~d ttEr, hebt f;ezec;d: J1ls wij
de een of· de t:n1ere houdiflB aannemen, dm kunnen vdj het beter
of slechter maken. Dit is het grote vcrBchil tussen U en d.e
opposi tic: l'e oppositie is V!ln t~ninrt., dat ht't · slechter dan het
nu t,-:nat niet Jl.::tn f)!if>Il. l:lka ver;;Jndering kan alleen nu:> ar tot verbeteri%16 leiden. J1ie verhcterinr; is raot-:elijk. '{!ij hebben als
oppositie etn bespreking ger..n.<l met cle Krmen~racties op 27 Sep•
temoer tn bij die gelegenheid is gezfi[fà: Er inoet concreet in
Indonest ë een a1dcre poli·tick gevoerd werden, rm.r.r th3ns missen
\'Vij noci de krnr:ht o:n de buitengewesten te behoudm..
Bpre.kcr stelt de vrr~ag, o:r na de,;e conferentie het vrP.agstulc van de buitr.mc;cwesten is bekeken. Zo ja, wat is het re•
sultnat t:ev-Jee~:rt? i~o neen, wnarom is men er niet op ingegemf
.Mijnheer de Voorzitter, U hee1"t 1D Uw conventionele,
p..."lrlementair~ conventionele beschomving wd latm. uitkomen,· dat
het niet is t:.et~''!tm, ?.oals het naar Uw mening had behoren te t.;san 1
meer waarom bent U d r>n niet schorper opgetreden?
U beroept er zich op, dat de· resultnten van de R.T.C. nog
niet bc:.kcnd zijn. 'iicl, v.rij hebben {);een van allen nog meer feiten
. nodic;. ~,;ij hebben ervaring van vier jallr en alleon radicael
1nt"7'ijp~n kan nos- enige verbeterlne; in de situatie brent;m.
u, mijnheer de voorzitte·r, hebt bez-.-vaar tet~en de redactie
ven de motie van de ''cebundelde oppositie",· die ).uidts
"De Aleemene Verg~clering vun de Volkspartij voor Vr.1 jheid
en JJcrJocratie ta .t'...rrstcrdam bijeE:·n op 29 oc·tober 1949 spreek1
als hr-~ttr mening uit, à Ft zij :-:i eb niet kan verenigen met
h-::t beleid V1n èe Heecring inzake Indon~sië en is van mE<mi~
dat de V. V.D. ceen medeverant-.'Joordelijkheid voor dit belflid
me~r kv.n
H~t et.:!at
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niFt o:n de rP.dactic, nr.ar er is een deel van de
V. V.n., dat in deze uitsprank haar visie wil vastleS§al.
· De heer J. vrn Lf~euwen {notterdnm) is het eens mt~t wa't
PJ.•of. a 1 J'acob heei't gezegd over de motie van de ef'deling Den
HU~fl• V::tn de h~cr s 'Jacoh heci't spreker ook andere klanken ge•
hoord, w~arncdc hij het niet eens kan ~1 jn9 · nl. dat het optreden
in d~rgelij}:r:? kwesties uitsluitend br.-hoort te geschicden m~t het
lcoele vc~rst~~nd. lJ~s~'"tet;cn wil spreker opmark~n, dntt indien
Churchill in 1940 dit hr.·cl t;E'dnr~n en de ~.aak met h~t koele ver•
stond- lilleen h:.td beredem~C'.rd, hij eenvoudig vrede ha.d t:;ezlotc~.
Spreker. is vun mening, dat men voorzichtig moet ?.i jn der•
t;clijke ~"\ken te zien ~ ls een rckenoom. De kwestie van de mi•
litairc actie is een heel ongelukkige k'.'lestie. Uit inlicht1ngm,
die spreker hee1't ontvangen van hooggeplaatste militairm leidt

•ZI•
hi.j

a:r,

dat de mil.itairen de handen te veel waren Bebonden•

Zulks zou heel normna.l ~ijn, wanneer men moet optre<len ~t de
la1 jgSllElcht in vredestijd.
.
.
.
De Voorzitter heeft gezegd, dat er een bloedbad zou kunntD
ont stst>..n. Inderdaad, spreker vraatrt zich alleen af', wanneer .het
ergste bloedbad komt. In Indones.ie zal. 1n ieder geval een bloedbad lromen.
Vfij hebben ons 1n onze motie niet gericht tegen de Kamer•
f'rnctie ct· teGen h('t Hoofdbestuur, rnnar ~"11j hebbm naar_ voren ge•
brr-cht, dz,t ccen l.undsoclnne rmt het Indonesisch beleid was gediend. Jie '\i' deling .Hott~rd:m laat g~arnc aan de Kamerfractie
ovP.r, op nelke vJi jze zij deze motie zou r~illen hanteren.
·
t-;ro~reker ntr:l·t thn.ns tf~ee vrt;;.gen:
.
a. Hebben ·;Jij ó e zekerheid, ö.at wa.nneêr na beë1nd1g1IJB van de
H.T.c;. hv·~ rcsult;ect rJ.i:.:rvRn in r.rl.iamr:ûllg komt, MevroUW
Port<:;nif:r-dc .·.i t uit L::·arika tert1,5 i;J? ,;;;1.nneer di 1; moeilijk•
hoo~n zou t'~cVf".!:l r,1f~t het oot; op de kosten van de overtocht•
moet dfJ .inrti j öit :fim:mcieren.
b. J:t,~e:t't èe Et~t:;erinr. ?ich Vit"~ eens beraden, wat er gebeuren
moet, wannr:H;r men cle troepen i;:-.:a·t concc;:ntreren en tt1sschien
eaat terv.t:~trckken op üe hë<Vç'ns'? De Eec;erinc; meet rekening
horoen m~-;--l.i een weltloordaoilt evacua.tinplan, zeker voor onze
ple.ntors enz. i.o i(,ts stnr!lpt men r.J.t!t uiii de grond. Gezien
wnt <1e Ticgerir>..;:~ tot nu toe gepresteerd heeft, is spreker ervall
overtuicü, t:c.t zulk ct'n plnn n()g niet bestaat. Spreker zou ·
vd.llcn L<::.n.rnden hiernr-rr te info:rm~·ren, zodat onze mensen
n1 ct ·nodeloos ~·;orden vennoorC..
Ir.dien c1.· behocf'te nut bestn~t, is. spreker bereid met de
heer Kc:rthals en militrirE" def'kundigen een evacua-tieplan te
ontw·erpcn, dn.t ui:tvoc,rbaar zou zijn.
r-~.E.II. von D~ul?lbauer (J~rnstcrdam) is dankber.r voor de
rcdcvocrir.;.zen V!-':11 de voor~i tter en van J..i-.L•of. s 1 Je.cob en 1s
hierdocr tot de ovcrtuir1nc gekomen, d~."t wij niet &.1 te ver
van E'llrot:'r stc.en. Er zi·jn cvcn:--1el enkele puntm, waexover rt.1·3
verschillen vc..'l oordeel.
Spreker is hf:t c>rr!!E:rle eens, dat geen I'U.f.::gespraak met de
Pr>rtij r:Jf1f.: Y:orckn ecplee{.:;q, \1~ruleer h<c;t zoat om beslissingen 1n
de ccnreentnpol1tiek. î·!F.D.r &ls het f:;)ttt om de hoogste bet;innelen
v4'ln or.2 e Partij en vc.n het t: ehe le l.Dnu, <1nn eeloort spreker, dst
ool;: zelfs de 1'rac'tie, hoe bekwaam ook, zich aan die beginselen
heef.t te onderwerpen, nit't aan rle P~rtij. Deze beginselen zijru
\71j nogen niet 'ïworden fellow-traveilers van Hamer en Sikkel via
Djooja.
\)ij moeten hoog houden het beginsel ven de vr1 jheid.
Hoe redden ,-a_ j h0t mr.est van de vrijheid? 1lij hebben allen mede.
te werl,en, <lnt Indo1:emë n1~t vcrder t;E::liquideerd wordt dan nodi~
is. ·-a.j kunl'len wel11cht nog de buitcn{;eucsten redden. AP.n Java
n:occn wij onze troepen niet meex WG\t;(n. \,ïj zijn nog op tijd a:t
in stul'.t 01:1 hèt ovcrsl~en V<ln deze opstand Vml Java te keren
to·t de bUi"GE:'l1f;t..·>·westen •
.,
De Volks1:nJ.ut hcf.".ft onlónea Heer medegedeeld• dat cie
K. V.P. w•:,l s<.u.Jen me-e :~ood de kern ven è.e Re(lering w_U vormen,
mar niet Fllu:n I:'lot l1Car \711 olijven rf~geren. Spreker is ervan
overt-ui(;d, d.:~t Ge .K. V.i~. th;:na. hocï·wl ~ij èi t vroeeer niet
heeft gc·f,iltl, bereid is om te e;aon. !.:::ten wij probcrlll lwer
th::m.s cu te krijt;un. Hot heeft geen zin t:en àebn:t in de K..."lmer
te houden, <.1:1t te loet komt. Laat de· heer Oud de moed vinden- om
E'..an de heer .Rolli!IB te vragen. o:r hij bereid is mee om te gn1.·n.
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In dit geval zoudan wij een mogelijkheid hebben om de R.T.O.
ti ;jdig te doen atrnnden en dan hebben wij een lálbinet met meer
X'UL>:eecr~:.at. In ieder geval wint U dan 31 stcnurten van de .K.V.P.
en VE!rliest er 29 van de P .v .d.A • .Dan lit;."'t niet meer de veran't•
woordelijY..J.tcid bij ons, Ill'1ar daar waar zij thuis hoort.
Spreker ."·.ril in deze vcrc~dering melding nnken van telel~ammcn van mim.erhedcn, v:aarin grote bezorgdhtlid ten aanzien V&U
het Indonesische holeid wordt uitgedruld;.
Jpl.·cker blijl't op h<:t ot.andpunt atEu:>.n, dat wij moeten trachtm &."'!!'.'1en z::x:t de K. V.P. te kor-1en tot de von!'ling vnn een nieUVJ
ID:tbir~.et, een JQlhin::::t, <iat niet bclndcn in met het odi'll!D van
dntc.;ena, v1at nm1 slap Knhinet redf'~ ijl;; ht!e:ft [;avonden.
llet is beter, ü<Yt ~"tij nictn tdmnen dun ons o:ig en doodvonnis,
waa.rr1ede v;i j ons Ec~erlooa r~12.ken t~:g-:~nover d.e b'.litcng~veaten.
Lcn i:ouvernm:wn-c, curt niet al tijd toecc>e:ft, zal ronder tw'iijf'el
v~1 n J\mtu-·1ka r:wer ontzag aî'ëlwinglll.
De h:~er H.l:Yeijcr C·nschedé): Op 9 April heef't spr-eker de
t'!lot1P. vc::1.n de a:fdclilli; ..;•nschede verdedigd. Op dat ogenblik h11ef't
men ~':nschcdo in z:i jn chemise laten st~lan. Sindsdien is het
nantal orrtcvl:·cde:nen ~fi.iürk gec;rocid.
~pl.·ekcr rJoc·t; nii~t, hoe de stemming over de motie van de
oppositie zal verlopen, mnar hoop-t, drt de heren, die nu nog
weifclr~n, ~ullcn cver.-1f!Gcn, oi' num !":ich ~-J. to veel. moet storen
aan de beelden, die de he(>.r vud h~e.ft opgehangen.
·
Spreker is er vnn overtuir;d, dttt de oppositie nog v.al.
toenemen. llicmanl kan ons orrtsl.nt·n v~n een ui tsprav.k •. 1.1en km
onmocel:Ljk zcm,~en: wacht nog J!la.ar. 1an is het te laat.
ne motie van da gebundelde oppositie zal in stemming \Vorden
8ebrrcht en spreker hoopt, dat deze een meerderheid zal behalen.
lJr.R.HccG (IIaardcn) spreekt ni.et ~ozeer als af'gev~u~rdigde,

dm wel als r;m.oon lid vc,n de I-urt1j. $preker is niet gev1end
zich te bemoeien ur.t de ,practische politiek. IIij heeft vandaag
weer vsn de Voor~i t-tcr en vv.n de hoer s 'Jnoob beluisterd de
v1oorden, die hierop :nce:rkornenl :~:a.it and aee. Spreker bclX)ort tot
die mensen, die ni ,."t op vcrcaderi.r:l.Sen ltorocn. Hij is harttrliooh•
telijk ·li'borat>J., 'fln - op een gegeven moment wordt hij \~er
en ze{;t <lat lK.-t ~:o n10t lr:ngcr gnat. Vier jaor hedt men c;cwacht
op een Regering, dio f.6oo.ooo.- per dag ttltGeeft aan onze vijand, .om cle nolctnten vun het T .H.I.-leger te apaiseren. uanneer
moot men zi ;in stf'm ve-rheffen? .Moot men dat doen, als de Ret;erin,g
een pl..ijs stolt op het hot'fd vnn onzo soldaten!
tiJlrek.::·r cevoolt zich ''nn deze He gering volkomen bekocht.
Hij is llct eens met de !!'.enscn, die :;:er;gcn, dat deze Regering
moet vel... drü jnen. Hij heeft een grenzeloos Vf'..rtrottt'ten in hrt belei
van do heer Oud, rru::~lX ter;en zijn rede één bezwaar, nl. dat,
wanneer viij hier ovor dP.ze zae_k praten, t('~kens weer een phobie
wordt o}).:;eroepen • moord en doodslr!tg 1n Indonesië. - wanneer l'tl. j
niet met éleze He(;erir.l(; ~ouden meet:tmn• Deze zaak is- -ernstig.
Spreker behoort niE:t tat de oppositie, Jll('_a,r is vM mening, dnt
het hier t;cen sentimentslnvcstic betrci't• ~-;anneer dat sen'timent
vier j.:~nr lnn5 k,;evorrod is, dan is dat zo lrillgzamerhand em gefundeor<1e ·mening gcv10rden.
~)prc.kor v1il de :rortij en nog liever de Kamerfrectie eut VIOO%
van bozimû.~ toeroepen. ·,;ij zijn vrteden, omdat wij ons c;odrage!l
wetm door het liberale 6Cloot vr:n Vrijheid en van llemocratie.
Er is slechts een klein gedeelte van onze kiezers lid· van

-29onze Partij en 95 1(. van de kiezers· ~ijn afgegaan C)p onze lèuzen.
':lnnncer wij deze houding handhaven, komt de Tweede Xruner:irnctie bij nieuwe vcrkiezin[;en m~t de helft terug. Dat is een
slag, die wij nooit meer te boven zouden komen.
De heer r.t.n.scheer (Heemstede) vindt h~t woord·., dat 1n deze vergndcrins van de Bcstuurstat'el m Spêciael uit dé mom van
de voor~~i ttcr he:ef't c;eklonken,- even teleurstellend als wat Wi~
bobben t;:choord op 8 October jl. Op 8 October waren velen te•
leurGestald en hi~r dreigt het \Veer precies zo te gar;n. :r.:én
ding heci't s-prelmr bijzonder gefrappeerd. Er is namelijk van
bestuurszijde Delrmcoerd: het roer moet om. Het mg waar zijn,
dat van lH~·i; Hoofdbostuur die woorden ni.:;t gdtomen zijn, maar het
is nog veel erg.;~r. l;oor he-'lï Hoo:i'üt.H::stuur is een zeer concrete
lflu.s:e de wereld in t~esl.1Il{;cx·d. fJprekcr muak.-ti melding van een
panu:'lc"t, düt tioor ons is ui tgercikt en VH-iUrop staat I Het
Indiëbeleid tïoe·t om. :lJtl.P:ronder .atli.a"li: socdgekeurd door het
Hoofdbentuur van de V. V.D.
Ir.~.diä is misschien verloren, war onze l~ij nog niet.
Dar\rrnede HKH·tcn wij verdor werken. ~:~mneer Vlij hier niet voet;
bij stuk houden, korr.cn \Ü j g0halvee1""d in de Kamer terug.
De heer ~·;.Inden ( 1 s-Graven.hage) meent een ander geluièl
te moet;r::n lr;·tcn horen.
In de P-erste pla~to brenr.;t spre-ker dank aan de heer
s ''"THcob en 8<:4:1. de vonr:-~i ttcr voor de Uiteenzettingen, die 2 .i.
ten 7. ee:r.nte hebben ~i jcr:draeen tot ee11 beter bet;ri.P vrn de ·
veel~ijdi;;hc:td v.e•.n de ztu"Jc, WEtm-voor wij zijn bijeengdcomen.
Ten t\·.:ec~de zou SJ1rf'ke.r willen tcrucl::omen op de motie, die
door de h<:el.' Van :Dijk hedenechtend is voorgesteld. J>ezè motie
is een notie, voorgeotcld n..9J~ens de l:.::rootst mogelijke meer•
derhcid vrut de HaP..[.;Se Rf'vaarriiging. Spreker moGe nogoe.als deze
motie, die naa:r zijn menine op (le juiste \\lijze de vcrlarlbens
r..aar voren bron.r;t, a.::mbevcle11 aan cle ver~:;::::dering. Deze motie·
holrlt zich bezig met wat op dit moment t:;ebcurt rondom de R.l!.c.
hln.!'IX de at'delint.:_ç IJ-:1 JI8a.g heeft nog een tweede motie. Deze
is bestend voor <ie Indië-politiek in de toekomst. Zij wil een
lijn ~u.:.nefNen voor de politiek in vcrbend met wat wij in de
toel~or1st kunnen verwachten: een communistische chaos in Indonesië. })eze motie h(:e:ft h~t grote voordeel, dat wij nu einde•
lij1c iets J(unnen doen, d~:t zowel de partijen in Nederland kan
bundelen (bcmlvc da cmrJ:!Ulli.sten), nl.s de wensen en verlrngeD!J
v.an Indonesiërs f:n !~ederlr:.nd.ers cezamenlijk kan bevredigm.
BOV\:ndien zal de in deze motie uitBedrukte gedachte bijdragen tel
beter bet:riP in Amerika.
Deze t\':€ade motie ran de afdalitlG Den Haag, luidende als

volcta

.

"De Buitf'.ngewonc Al~emcnc Vergadering van de V.V.D., op.
Zstc:rda~.:;, 29 October 1949 te Amnt~rdam bijeen;
.
OVcruet_:.rnde, d&t blijkens gepubliceerde en ongepubliceerde
berich·ten ia koroon vr>st te stélan, dat bij de huidige stand
vnn vEJ..:on in het Indonesische proble~m en ondanks eventueel f.üat;cn der Honde T~:fcl Conferentie het gevaar bestaat
dat Inöonesië zal ~:.i'Blijden naar em comrmmistisohe over-

hcersine;

Van .oordeel, dat dit 5evaar c!n ernstige bcdreiLJ.ng vormt
voor de bel:;l.r..fion van Indonesie, Rederl&n.1 en de internationnle rechtsordeJ
Van oordeel. d~t alle politieke krachtm in l1ederle.nd moe-

ten worden ingezet om dit gevaar

~e ke~J
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-spreekt als bare overtu1e1%16 u1 t, dat een K.ab1nets•

politiek, die met dit allesbeheersende gevaar niet 1n
voldoende rnnte zou rek cnir..g hoUden in strijd kom"t met

de fundamentele menselijke rechten en vrijhedèn en ver-

zoekt de .Kvmcrfraoties ten deze bij voortduring Waak•
2.anm te v.ijnu.
.
·
beveelt flpreker dan ook de vergadering ten sterkste aan.
l~J:·of.I.!:r..B.C.Sloter.aker (~iossenaer) sprekend als lid van
de Partij, ·wil net etUl enl.::el woord a· op ·dijzen, (i..a~.niet
allcon èc Indonesische crisis gaande is, mam- da.t
een
s:ociJ..:u."ll econonlacl!e or:tsis aan de r:ang is. Sprelcer acht hc:t
.funest vcc.n.~ ons lrL:n1, indien op <ii·t ogenblik degenen, ë.ie. de
vr::r,:nrt~voorJ :J.ijkhcid dr~g<?n, zouden war;·dcn \Veggejeaed en indim
oi t Kebin~t, v.::.t~J...in mannen als .::~ciklmr e:tL .Lrees zi. ttcn, niet
de kazl!1 zou kl:·i;Jr;en om ondt:r de huidige rooeilijke omstandigheder
het schip w•n ;.,ta::t te bli jvcn besturen.
Sprekt~r weet, nat ook in endere :plrlijen • sprek('r
denkt !).f'n de .t::.r.trtij vrn de Arbeid - krcoh:ten gamde zijn tot

ook

ont b1ndi!l{~ vf\n de

sc,m()n~·:~erkir..,g.

Sprcl.o::er is vv.n or.r deel, dat wij er P-.lles op moeten zetten
om een chaos op politiek te':r:rein te voorkomen. Het is daarom
tl~t hij t"Jok op de oociar-1-economiso.he p1:oolemen do aandacht
vd l vest ie '!'n.
!nat orl.<J bij elknBr blijven in de uren des sev~.ars. Wi~
moPten ni~'t on(terJnijnm h<?t vertrow•ten in degenen, die voor
or.s in de Knmer en in het lfubi11et de kastanjes uit het vuur .·
moeten h-'llen.
Spreker hoopt, dat het vertrouwen in ,de eenheid en de
kracht vnn }:let optreden én vrn de .rurtij en v~n de KamP..rfraot1el
en in degc::nen, èic in het K:~binet de. V(:rantwoordel1jkhe1d drat;r;n, ondubbel~·innig in deze vert;aderint; tot uiti:nc zal komen,
Viant Vrijheid betekent Verantwoordelijkheid.
Jln-.~k. ';1.;-; .Feith (Croningen) memoreert, dat de Voorzitter
hce:rt cczet;d: <'ioit end seft. i)rrcker brengt in herinnorine de
vroorden Vf:n de voor~:;! ttE'r, op 16 Aut;usttlS in de Kamer sesprokcn, .war-x deze het>ft gcze2/i: ;~ij wet<~n, dat, v1ann.eer overeen-·
kcr:'.st<>.n ecnr;::acl. z1 jn ceslo·ten, ó.e pos1 tic vp.n de Kamer t.a.v.·
deze overecr.JcO!$ten vr:el en VeP.l moeilijker 1s. Men staat dan
vo~r vol(~on.sen feiten/.
'
S:prekex ei teert een c:;edeelte uit da redeVOE'rlng, welke
t:Jini st er Id cttinck on 18 Pebrnari 1948 in de Ea-~te Kamer
heef·t r;ehouden, VH'.a.rin in ht.;t bijzondf'.r wordt gewezen op de
erot c fim:mci ële oi':Zers, die om; lrmd zich moet getroosten
ten be!1oevo VHn Uederlt-mds-Indiê en dat deze niet verantvroord
zouden zijn, c::.ls wij niet tegenever God en de mensen verplici:t
WDren üat millioer..envolk te behoeden bij het wegtrekleen van het
Ncderl~:;nls c~.zag.

Da heer Hr.Dr.L.J .,T. Caron (Bussum) heei"t met enige be•
kom-nering beluisterd• <1at een groot deel van deze vert;adt:ring
meent, d&t de Regexine nu ten val moet wardm c;ebracht. Spreker
heef-t voor deze llet:;ering ceen sympathie en zou het niet erg
vinden rls deze verdV'leen. l•laar niet nu. Yiannecr deze Rec;ering
nu verdwijnt, h~.;bbcn wij het odium van het doen mislukken ven
de H.T.c. op ons Geladen. Id:t moeten t"l1j aan de ll.I.s. averlsten. \Janncer deze> conferentie .:tou mislukken door onze schuld;
zouden ;;:ij de bevolking overleveren aan de terreur. die dan in
-···--··---

·31.Indië zou ontstaan.
De Voorzitter zegt de vraBen, die zijn gesteld door de·
versch1ll<.mde sprekers, thans zo kort moselljk te willen be•
antwoorden.
·
Op de vraag, of Mevrouw Fortanier-de Wit· terug E8l kP.X"en
u:i.t t•.meriks, voord~t do rc5tlltaten der R.T .c. in stetnl!ling komen,
antwoor<.i:t 5prc:lmr, d:~t dit na:tuurlijk hot geval. zal zijn., w~eer
het bij t!.e s·ta:I?..miltL; op één stem zul &'1nkomm. f;lov.n:n.m x··ortenierde Y.i t hce1't 2:r.J.f' [;:ezcr.reven, c1Ert zij 7Bl terugkeren, zodra è1 t
wordt vurlDI.t01• De heer ven Leeuwen behoe:t't ~ich niet bezorgd
· te maleen over de rci.!!kosten.
011 do vr<.~ag vr:n de hr~ er Vc.n Lceu:.ven, wat er za1 gam ge•
bour~::n, we.nneer üe """roepen tc:t1lf)kom.on, meent spreker te moeten
zct~t;;en, <~nu ci·i; oen zat~l~ der .i~ecHriil[) is.
Gps..-ekc·r ll'?ei't coede nota t,;f,nOLlGil v'm de toezegö1,ng ven de
heer Vnn 1<HI;.h1en, üat op hem f;cn bt:l'Oe}> .kan Vlorden gedaan voor
het opsia.J.lcn 'vvn een eventueel cv.;;.cuatieplan. Hiervan 28l. eo
nodit; g;;nrne t;ebru.ik riordtm. c;cr,-nakt •
Volt_;ens HJ,Tckcr is do hcc.::..~ Von Bunr.auer 1n zekere zin een
benijdcrJSWi'~~r<!.ig r:an, or;r1at hij p:r-eeiea -..eet, hoe de 61 ~m zul•
len lopr:n. ~Jprr:.l(t·r ·weet tiit niet. Als de Kamerleden ook l7oveel
v:is·tcn E.ûs c.ie hc·er Von Dc.uztthauex, wu h:t werk in de .Kamer veel
gemakkelijker ~i jn. [:preker hce:f:'"t hc~~hruüdelijk contact gemd
ro:::t (ie hf;f;J:· :r(Orillr., WPru:bi j beiden niets t:mders voor ogen hebbal
CE:h~d ëLD.n de vru:~.g, hoc ~:ij hc:t lc:~ndcbela:ne het best konden
dienen. Ventntwoord.elijkl::.aden &VE!nWel lec;t spreker wst in het
openba~.r, licv".r dan ~in.."'lcnskc.mors ~t de heer Ro~.
Hre..:c aa.."'llo1à1r'Ö vt:,n de oprncrkin.g v~ de heer .r:r.fleeg, dat
;t..ij libcrnru is en op een GCtSeve;n moment v-sakker vordt, merkt
spreker cp, drrt hij n.t.r:t ~V€-et, wat de meest kenmcirkende eigal•
scl.l.:lp vnn een libcrMl is, ~:ar wel lmn hij zeggen. dat àe
Ksr:1er:t"racti~ een nn:l ~~o opvat-t:tng heeft en d~t de Kamerfractie
van hF:t ce:rnto Oöcnblik c.:f doorlopend wnkkPr is geweest.
:ir is Besprolten, Rlsof sprcl{er gezcr;d zou hebben• wait and
see. Spreker l·egt er de nadruk op, dat hij deze uitdruk:ld.ng niet

heeft gebezigd.
i\l.=i de heer Feith nog eens aanbaalt het slot van sprekers
redevo~xing v~n 16 Aut~~tus, èoet hij spreker daarmede slechts
em r;:enoE,gen. fll('~r nl. h:;!eft spreker he"t standpunt van cle
tractie verdediGd•
Tot slot wJl spreker de hoor Scheer àDtv1oorden. Deze heeft
betoogd, óat, wrmneer een Inèlonenië-beleid vmrdt ~evolgd, waarmede de heer Scheer het niet eens is, het gevolg daerven tzal zijD 1
dat de :fractie bij de volr:;cnde verkiezingen zal warden gehal•
vccrd. Spreker \'lil hi:::rop ant::oorden, dat, wanneer de frr:ot1e
na.er €~er en t;ewc·!icn h~t lmd:::ocümg behartigt en de .Partij em
vcrlies zou 11 jdon, de t'ractio toch niet kan omzw~..nken nr."'ar em
enu~r beleid, W..l.e en uit ~-ngst cm verlies bij de verkiezingen te
lijden. iipl.~ekE'..r voct.rt hicrü&n toe, dr.t üe ervSl.~nt; hem heeft
Geleerd, óH.t wnnneer men hnt lçndsbelang naar eerlijke overtuiGilll
dient, de ld.r:zcrs dc.c.rvoor rc-~pect krijgen m dm valt het met
<1e verkiozint;en wel r!.~e. IJe heer Scheer heeft in de verg.adering
van Iprll een d!'rt;.elijk t3eluid lntf'n horen in verband m!tt de
eemeentexsadsverkiezineen. De uitsla5 vnn de 6emeenteraadsverld.e?il1;3~n hoeft hierop een heel. èuid.elijk nntv10ord ceeevE!l.•
Vervolgens brcnr:t de voorzitter de moties in ste!llming.
In de eersta ~ts de motie vz.:m han, die blijven sprE-ken
van "eebun:lclde oppositie'' 1 hotgeen spreker betreurt.

·32De Voor~:itter on-t-rtH?,dt de vcrgadering deze motie aeri te
nemen op de t:ronden~ die hij uiteone;czet heef1i 1n zijn ant,-vDord
in f.:erste tcr~:aijn, nl. o.m.dat de :-e~rti.j geen verant";~ool:'delijkheid
drau.&rt, rrcr.r alleen de .Kt:ii.ma"i'racties.
·
- ·
·
Over deze motie wordt door middel VPiln het opsts ~n ven
stemksP.rten e;estemd. l!& motie wordit met du1deli3ke meerderheid
vel."'V'Iorpen.
· · ·
.
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Ver.volt;~ms komt
Op t.:l-"01';1.~. vv.n dt1

in stemL'ling de motie

Vl»n

de atdel.in,g notter-

dmn.
motieven, Vlelke hij reeds 1n zijn mt<"<oord
heeît iscno ':;Gid, moet cle Voor~:i ttcr de vere~de:ring ontraden ileze
ooti·.:~ :;~cr1 te ne:wn. T!l t èe :::·tctJ.mir.Jö b-lijkt, dat de voxgadering in
t,-ro-t;c r.H.:erder21oid ·tcct.:n. deze t.:1ot:t e is.
·
l3ct.r't~1':ft::OO.e de mo·ti;;; 1)en 11.&&6 (d-e~ eerste) is de voorzit-ter
ven :~~~nJ.Jl!.'~• (Jdö <.lt:~e r;~::riiie in overecnstr: t1mi.ng is met hetgeen
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de motie vs.n de afde-

Le eu·a·te- mot;ie Vi!Äll de &.:fdelil16 Leeuwarden vo rdt eveneens
·ter 14_~;c no.Lten.
'::rt betreft de t?T~ede motievan de afdelir..g Leeu:.uu-den is
<te ;rooJ·f::ttt(T vgn n,:nh!Li ''ok üc~e te r.;1o.::·~eu ontradm. Vcl"'i.';.s..cht
ns-~.:: .-;ox"l..lcn, 0.:::lt dü .i.;:...r·;.;:tj 11'.·-t '<'d.l cNcrlr~t.m aan het beleid
..,Hl (<: :,.;:,.',nex·:rl·è·-c·t.;i.n. i.•t:: /oor~·:i t·~er t;e:lcol'·t nl c:t, dat het nut
h•"~<Jf·t o!!l vve:r eon l;.;::u:t.· h(·ltcn weer ~en iü:;emene Vcr;,;~üerine bij•
een to :cor:J:;en.
1~e;:e

r::ot ie l1arc1t da.<:rrop r.Jet grote meerderheid vc:rvlorpcn. ·

:De mot:te 'TP!l de af'dcling Hc•emstf!de \"Drdt ill8etrokken.
})s ·~v~cN1a notie. VPn de r~fde 11n~~ Dm Hslle; geeft de Voor~i 't•
ter. nr;.11lPiüi~1g te vc1:ouJ. or~'tclllE>n, è at de vcrgadering het met
de inhoud dnr.;.rvnn 'Wtü rwrtic.condig eens tal vi jn.
l:o rwtio wcrd·t: ö.ouHJ:··op net L;rote meerderheid EUs\ngenomen.
De motie vnn de E,fdBling E~Jll''lli!l vnrdt vcrvolgens inect-rorJcttJ

:De Voor7i.ttnr i~(·ct een kort slotwoord te w-lllen sprek~n.
A. n hetc?-Pr. hij rc~ds heeft fjOZced, b~hnc:ft ~~1j :;iets toe te
VO(:[;ts-n ••uj rt:Ll c-c~1-.;cr nee opo::.n:lwn, uat de ..;.·ar1aj in ht"'.ar
ntr:u:aè vo:rr; nu bijna t;wce j~nr bost<· tot en dnt er ~r zijn ec•
vcf'lGn in C:.o :Fê.;:r.;ij een :)·.·otc eendrz.:;,ch·t en een Cl.'Ota oenst~1:nig•
he:':.d bcst~:at. Le ~·t•rti j is in een p.::riodo van opcnne, he:tc;een
~1ch gfn:nnifestc:-e:l~d ht-:cft bij de .Kç;.rllt:;rve;rkie~:ineen in 1948 en
vo:·vol· c1a b:i. j do c.:-::nN;rdicrandsverki ezi11,;"E'U in ht 't \·oorje.ar van
l9t;.g. ~.~prekr.'r ~wekt cp in t'>c.n{tr.ach·t ë.e-z~ iijn voort 'te zetten.
re v. V.f. n:H:-t b:l j do ko:::Ier:do vcrkic:zin.::,en voor de Provinciale
vtr..tcn rr voor zcr,:~ è.r5.. ::cn, è~t t1e succe~~t;en v&n de beide vcor•
gf:~ndc V<'Xkie~ün:,:.;en opnicu:.-1 waz.·den ovcrt;rof.fw, moor daarvoor is
een E>tcrke eent•E'id nodiE C:<n dnr:rvocr doe·li a;::rek~r een beroep op
<lC' vf-r;.:-;èc:ci:ne. ·,.'ij r-'ijn en bl!.i·len é~n in ome Y.V.IJ. en wij
r:i jn t'l."Vf'n C·Vcrt:n.if!:, ü:.' t è. C' tocne:Jcndc versterl:iJlG van onze- .
c,::·.~1~n~~ oen vr.n de beste mit:dcl!:n ie m:1 é.e bolr;nl_;en ven onz lt:nd
r.o !~O::'<l mc~:rlijk te C:.ic!1~n. ·~·o::.:r ht·t 11ocraJ.isme Z1._cn wij een
n'ir'tUte -:·or:ko·nst tct,;cmoPt. A<.'>.n ç.lle 1\.::.ntc-n, col: in h~t buitenland
lwcft r.c.1 neer OOd voor onze be::insclcn Vf!n vrijheid en c1(;·mo•
crr~tic. J.,r::::.t ons te Z8~~H~n en ecnrJ.rt(chtic, om:anks h!:... t vt:r~chil
vnn rofnint., dat wi.j als vrije .iiedei·l::·.rlLJ ers in deze vergaócr1~
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hebben kunnen
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onze schouders onder het werk zetten.
!fienam meldt eich e.an voor de xondvrs.ag, zodat de at;enda
uitsprek~

ia

~~e:t.1anó.eld.

in

overwct'~in.g

Jhr. Ir.

r.• H.

Op ten Noort (Utrec-ht) geeft de vergadering
!;lsnoc; de sevoclmw vLn aE'.nhankelijkhe1d- m trouw

ann H.I.d. de •i..cniutin teleer~u·isch over te mkcn.
1:e Voor~d ttcr zeet, dnt zulks wol one;ebruikPlijk is voor
een bu.i.tcncf..:üonc~ a.l~~emcne vcrr..n<l(:rins, n'1-~ar het voorstel is hem
lli~J

vc~rt,.adcr:lll8

voor het
Hoo:CdbtJstuur tt: r:r:cl1tigcn een tc=..~legrn.m van. aanhankelijkheid am
H.è 7• cü: .~...c . ain_-;_:i.n te r:cn0.en. J:>e vt:rv.:.ch-:ring bctuict J:t.aar
i nut r::::Jin.;;..
}~e :i.iihonü Vë.·,n d.i t trlt't;t"~m luidt:
toch syr:1:pF.1·tid.ek.

nl:tJ.•.~-··~·.. • ,;
"'c

.,i

''"•·•·······•.,..

•l..""'..,;...",....,J.c) ..t..!.J•

' ..

stclii d.c:t•b..c.lve à e

1

'
_.,._-l-/t'ij ,J;..•
"""'... '"~_:t::J~>..

V:cj_jh~::id eï:J. i/i..Z;llocr~tie in bui tmge~ovone algevc~·o~J.ç>:rin,_; te fr.st~erüam bi je en betu.it;t Uwe lajesteit
h~::.~x· r;evuclo~ 1i ~ tj:'Ol;w en s.aru-..rucclijkheid.
.

Yol1::::.:p<·:r·"!ï1,i -..-oe;:;.~

mc;;.;e

:e. J. G...ttl,

voor ?1tt er
J .nu·tt_.~rs, secretaris. "

lle heer .Mr.~z.c;t:enacl.a:-~ (.Ueu F~.a5) meent,. dat deze ver•
niet ui tt':;en kan t,aan, zonder em. woord vsn dank voor
t1e vocrtrc):'i't:li,ikc. l<i t<in.;:~, die de voarz:L tt;or aan deze vergadcrin,:j h.:.;e:ft eegeven. (instcmn-.ine;).
'
.
De voor~d tter df>nkt de heer i1endel~.ar voor Ei jn VlOOrdEn en
gt•.d.cJ.."'in;~

sJ.ui·t; de vcrc;adür.1ns.
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