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NOTULEN van de Algemene Vergadering van de
Volkspartij voor Yrijhe.id en 1)ern6cratie,
gehouden op Vrijdag, 31 1n&~t en Zaterdag,
1 April 1950 in het·Gebouw van Kunsten en
,,•; etenschappen te Utrecht.
·

_________ .. _.._

De Voorzitter, f,Tr.P.J.Oud, opent de vergadering met een
openin.zsredc, welke als bijlage 1 bij de notulen is gevoegd.
Hierna stelt de Voorzitter voor het volgende telegram aan
H.M. do Konint"·:in te zenden:

H.n. de

KoninL~in - Soestdijk.
"De jaarlijl:::sc Alf;cmcno Vcrcadering van de Vol.kspartij voor
Vrijheid t::n l.icmocrntie op Sl I.;DDrt en 1 April. te Utrecht
in llc·t Gebour-.r van Lunsten en •. etcnschappen bijeen, betuigt
bij b.ct bct.:;in van hDn.r werkza.Dn1l1eden U.7e Majes·t;ei t haar ge;.._
voolens van -trouiv en ambankelijkheid.
])e Voord. tt er

Oud

De Socretar'is ·,

Hut gers" •.
De vcrgadering betuigt hiermede haar instemming.
Hierr..a is aa.n de orde:~ nunt 2 van de Agenda: VerslD.g van
do Cor:rnissio voor de Uo·lJulcn-vu.n de -.i.~u:..tcr1~c~ione Alsemene Vergadering van 29 October 194·9 te Arnstcrdam.
Aonr;czien geen vun de leden van de Hotulenco~ssie, welke
op de Bultengewone Alcemene Vorgad~J:ing van 29 Oc-'liober 1949 is
benoemd, aam1ezig is, leest tr:r.J .:l.uto:;rs de brieven voor_, die de
leden dezer coï.i!nissie D.nn hot Secretariaat hebben doen toekomen
naar amleiding von de hu,n toc5czondcn notulen. Deze l1rl.don:
n;:7. Holsmuller - .Alk::r:ac-:.r •
"Ik doe U hierbij wveclerom toekomen de mij als lid van de notulen•
commis si. e tonDezonden notulen van de Alecruene Vergaderinc v~n de
V. V.D. op 29 October 1949. :i,Iot de inhoud clanrvan kan ik mi·j geheel
verenigen en enir;e ,o:p- o:f aanmerking heb ik niet te maken" •

J.c.J.

."Op

J,!Ems - l'Jeode.

de notulen van de Algemene Vcrgadering had ik geen bemerking" •

Jr.li'.A. de Bruin .. Haarden.
"Inseslotc:n de notulen retour. Op de bladzijden 3 en 26 bracht

ik enkele -:;:ij~.:.it~in.:;cn aan".
De verr;adcril'l{; lrcurt de notulen met de door Mr. de Bruin
voorgestelde wijzitint;en goed.

Aan de orde is .:rznnt 3 V['n <J.e Ar:enda: Benoeming van de
notulenctnnmissie voor(!è vcrr;aaerint; van 31 Maart en 1 .April 1950.
De Voorzitter stolt voor in de Notulencommissie te benoemen:
Mej .r.::r.1~7.II.J. de kk-:nthon .Bake •. Breda
A. r.Ioy~r
- Zqist
Mr.n.c. Schlir~cmann
-Enschede.

·2De vergadering kan zich met dit

~oorstel

verenigen.

Aan de orde is punt -4 van. de Agenda l Jaarverslag van de
Secretaris. (bijlage 2).
De Voorzitter zegt de Secretaris, Mr.J. Rutgers, hartelijk
dank voor de duidelijke wijze, wnarop hij in het Jaarverslag
een beeld heeft gegeven Val do activiteit van de Partij.
Aan de orde is mmt 5 van de .Ar:enda: Rekening en Verantwoording en Jaarv crslug van û e l"e.tÜ.Îl.ag~:w ester.
Aan0 czion de l'enningmcester verhinderd ia de vergader:l,ng
bij te wonen, v..o rdt het vorslag n:.1mens- hem uitgebracht door
de Secretaris, il'r.A.A.I.and (bijlo.ce· 3).- . - . .
De Voorzitter zeet de heer Land dank voor het uitbrengen
van het rapport.
De vereD.élering k~u1 zich verenigen rr...at het voorstel van de
Commi.Gsie om de pennirlt;IJ.eestor dÓcharr;e ta verlenen.
De Voorzitter gelooft uit aller naam te spreken door de
Penningmeester oede te delen, dat do ver[~adering hem haar dank
bet1.ût:,'ii voor het beheer, dat hij voor de l:Jartij heeft 1;Villm.
voeren.

Aan de orde is :rtmt 6 ve.n de Agenda:_ Bespreking van het
beleid van het Hoofuoûu\iuur.
·
.
. .
De heer J .G.Th. Linssen (Amsterdam) wU de roDen eens
omdraaien en de ai'delillGen eens op cri tick tracter·cn. Daarom·
wil hij niet spreken als afgevaardit;da van de Afd. Allisterdan,
doch nls landelijk voorzitter vnn de Jongeren Organisatie
Vrijheid en Democratie.
In November 1949 richtte het Hoofdbestuur van de J.o.v.n.
zich tot een 200 V. V.D.-af'delingen met etn. sohri jv&n, Vlaarin
het bestaan van de J .o. V.D. nerd vastcesteld en waarin de a:f•
delingen werd verz.1 cht om hulp bij het oprichten van a:fdelingen.
Deze hulp zou moeten bestaan uit:
1·. het opgeven vnn ~ontactpunt en in de di verse a:f'delingtn J
2. werven van abonne •s op"De Driemaster", maandorga.an· van de

J.o.v.n •.

De resultaten vBn dit v E'.rzoek waren:
a. de oprichtinG van 4 af' delingen t.w. Naarden-Bussum, LeeuwardeJ
.Arnhem en .Amersi'oort.
b. van drie ai"dclingen werd een verzoek om "Driemasters" ontvangen. Sinusdien een diep stilzwijgen.
c. vnn t'1'lce ai'delinc;en werd het bericht ontvangent We kunnen
niets doen, want de H.n.s.-ers &ram na hun H.B.s. naar de
Uni ver si tcit.
De circa 190 andere a:fdelirl[;en vonden zelfs een antv"'loord
een overbodige luxel
Danrop hecf't de J.o.v.n. zich nog eens met een schrijvEn
tot de af'd elingcn der V~ y .D •. in Noord-Holland gericht.
Hçsultaat: Bericht van een nfdelill[;, waarin men verzocht om
écn a.bom1ement op "De Driemaster" en van twee a:fdeling·en, waarin
een contact-adres werd OPGegeven.
Terwijl het Hoofdbestuur de J.o.v.n. alla hulp biedt 1 om
de kinderziekten van een jonge organisatie te overNinnen,
rdt

t"'

··3deze door de afdelingen veelal in de steek gelaten. Het. is
ontstellend, dat in deze tijd, waarin· de andere politieke
stromingen haar krachten inspannen haar jongeren te organiseren,
in deze tijd, waarin het. coinmv..nistische A.Ir. J. V. 13 .ooo leden
telt, terwijl de C.P.N. minder stemmen bij de laatste ver•
kiezingen behaalde dan de V. V.D., de J .o. V.D. niet eens spontaan
de medevrerking kan krijr;en, waarop ze volgens spreker recht
heeft, t·emeer daar de J .o. V.D. toch het toevoerreservoir voor
de v.v.n. moet zijno
·
Spreker eindigt met een woord van dank voor de hulp, die
het Hoof db cs-tuur heeft \'villen vcrlenen en dankt ook die at'•
delill[;en, die op de verzoek~~ van de J.o.v.D. wel sereageerd
hebben. Hij spreekt de hoop uit, d~.t die a.:fdelingm, welke
to·t nu 'toe cezwee;en hebbrn, in de nnns·te toekomst wel iets
vm ::i oh zullen la "ten horen. 1io[;cn üe Jongeren Organisatie
Vrijheid en Democratie, gegrondvest op dezolfde mooie beginse•
.len nls onze l'arti j, (;U hc·t IYuémdbJ.ad 'iDe Driemaster" er wel
bij varent
De heer r.ir.J.J.c.n. van der Bilt (.Amsterdam) doet een
beroep op lKd:; Hoofèibest.uur en meer noG op het Secretariaat om
meer voorlichting te e;even a.nn de AfdelinGen. Sprekor heeft
hieroYer vroeger reeds een bespreking gehad met de heer van
Gilr:w, voorzi ttcr vPn de ;\fd. Dm !t'lat; en de heer vrm Leeu:Nen,
voorzi t"ter van è.e Afd. Rotterdam, rrtaar deze bespreking heeft
niet veel resL11taat OPE~levcrd. Vooral in het afgelopen jaar,
wanneer he"G t;ill[; om de Indonesische krvestia, ·konden de af de• ·
lingen clo leden, èl.ie 01:1 inlichtint;m vroegen, deze niet geven.
Toon de sterr:rrning gevallen vms in <le T\':eodo en in de Eerste
Kamer en ·toen onze Partij de enit;e :partij was, die en bloc
rre-'G rood en rooms samen einr;, reeende het bij de Afdeling
A~terd~m bedankjes. Do afd. Amsterdam hoeft zich hierop direct
gewend tot h~t Secretariaat en hoeft c;cvraagd., \·-1at op deze
bedankjes gee.nt-'lfoord kon worden. l!a enir.;e weken was er nog geen
bericht c;el:omen van het :Jecretariaat e.n ten slotte werd tele•
fonisch medeccdeeld, dat in het weekblad een artikel van de
hnnd van de heer Oud zou verschijnen en dat de leden daarnaar
verwezen konden worden. Het was het Hoofdbestuur en ook de
heer liu.tr;ers bekend, öat er behalve het blad "Vrijheid en
Democratie" ook nog een ander blad ~as nl. "De Vrije Amsterdanrner". De leden v~ de Afd. Amsterdam kregen laatstgenoemd
blc.d en lazen dus niet "Vrijheid en Democratie". Het was tevens
bc..lrend, dat de Afd. AmstE-rdaln er prijs op stelde, dat belangrijke artikelen ook in "De Vrije Amsterdammer" zouden ver·
schijnen. nit is met het lll'tikel van à.e heer Oud niet gebeurd.
Ue A1'<1. iu::stcrde_L, heeft het er niet bij laten zitten, ~aar heeft
het nrtikel L~ten ovordrmckcn en verspreiden, zodat het gelezen
zou 'Horden. Het Secretarina.t wist dit, en toon de ]J,.fd. Amr:rtcrdam
de kosten er voor had gemaakt, bleek, dat door het Secretariaat
overdru1dr.en vnn het artikel uit "Vrijheid en Democratie" beschikbaar werden r;estcld voo:::- de Afdelingen.
De A~d. Amsterdam heeft bij de vcrkiezingsactie voor de
Provinciale Staten voor de. moeilijkheid gestaan, wel.ke leuze
aangeno~cn zou moeten worden en heeft zich hieromtrent met
het CecretnriE'..at in ver'binding gcstoJd • nrie maanden geleden
wist het Secretariaat dit no·g niet.
Spreker vd jst op het feit, dat hij niet afwist van het
bestaan van een Propagandacommissie en dat hij dit eerst uit het
Jaarverslas van de Seorctaris.moest vernomen.
Spreker verzoekt het Hoofdbestuur nogmaals dringend de
afdelingen niet alleen te laten stuan, maar zoveel mogelijk te
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steunen, want alleen met die steun kan het de afdelingen
gelukken d_e Par~j groot te maken.
De heer lif.C. van Xeul.e ( 's-Gravenhage) wijst op een
overleg, dat reeds tussen de Afdelingen Rotterdam,- Amsterdam,
Yiasscnaar, Voorbu.rg,Hijs-m. jk en Den Haag heeft plaats gehad.
Dit moet niet gezien worden als een onder onsje, maar spreker
wil zich non~luiton bij de cri de coeur, die de secretaris ·
in zijn Jaarverslag geuit hee~t. De afdP21ngen, die dit contact
hebben co:·tad., zijn van mening, dat meer leden al.leen te winnen
zijn, v;annccr de afdelii'.a.[;on ac·tiever zijn. In die activiteit
is de oorza2.Jc vc.n hr:t onderling overleg tussen de genoemde
afd.elingc:n te vind<..:;n. In O.i-t contact komt telkens weer de ·
vz·ac:.g r.i.Unr vcrent 1\D.:n ö.e interne voorlichting van de Partij
niet vc rdcn vc.rbetc:cd?
J~o ai'deli:n.cm ;.:ouden veel voorbeelden ltunnen noemen~ waa.ril:
de interne vooxlich"!;ino v~n de I'artij VIel beter bad kunnen ·
P-ijn. Enige hiervan ?.ijnt
1. He·t voorstel van hc:t Centraal s:hembureBll tot vd jziging van
de Kieswet in mm de rartij voaé gelegd. Waarom weet geen
enkele nfdelir..g hier iets van·?

2. De Afdelinr;cn kre~en het \1orkprogram op een zodanig tijd ..
stip lcant en klaar toegczonáen, dat vooral. de grotere ardelingen dit 1liet vollcc1ie; hü-o'i>en kunnen beoordelen. H(~t .
gevolG hiervan is GEWeest, dat nio·t min~er dan circa 400
e~mcndementcn zijn insediend.
Vervolgens wij~t spreker op de Statenkwestie. Het is toch
het Uoof<lbostuur bekend, dat in vcrschillende afdelingen
actieve Vlf;rkcrs zijn, clic ti~d En moeite voor onze Partij
over hebben, maar VBn een coórdincrenJe en st~mulerende
werking van het Hoofdbestuur· merlet men weinig.
Spreker h.'1d liever gezien, dat het Jaarverslag van de
Secretaris en van de Pcnninr,meester vooraf aan de A~delingen
was toocezond en. De inhoud dacrvan vras nu niet zo goed te volgel
De heer Vun Kcule vraact vervolt;ens of' het mogel.i jk is
meer en volledicer voorlichting a.un de Afdelingsbesturen te
fleVen, zowel op organisatorisch als op politiek gebied·, als·
het moet door vertrou:Nclijke circulaires o:f ani erszins.
De ledenwerving Jr..an niet f;unstig vcrlopen zonder een
behoorlijk kader, dat propagandistisch lcan werken. Dit kader·
zou gesplitst moeten worden in twee delent
a. diecenen, die de theorie door a1 door kennen en daardoor
tot voorlichting van anderen kunnen dienenJ
b. àier;(1ncn, die een goede organisatie van het kader kunnen
bewerkstelligen. Ook als poli ticke partij moet niet uit
het oo~ worden v erl.orEll, dat de orGanisatie behoorlijk
dien'.; ·te zijn.
Het moet ook in het belang van de Partij worden geacht,
dat men over voldoende documentatiemateriaal beschikt en dat
bij het Hoofdbestuur een behoorlijk documentatiecentrum aanwezig is. tr verschijnt veel literatuur. Deze literatuur
moet gesystenatiseerd worden. Dit kan echter alleen, wanneer
de geGevens in een een~ punt geransscbikt worden. Zo is
het ook n:ct <Ie verslar;en· van de staten-Generalll. net. is niet
alleen vnn belang, wat op liberaal e.;Gbied gebeurt'" naar ook W'B1
emderc politieke partijen in binnen- en buitenland te vertellm
hebben. Van onze teecnstande:rs kunnen vd. j veel leren, niet
alleen op politiek, doch ook op orgsnisatoriach gebied.
Spreker vraagt zich ld, of het niet ic3.cae.l zou zi'jnt wanneer
wij zouden beschikken over een stichtill3 als 'Lijv. ae
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Wiard1 Becknm-st1cht1ng of de Dr.KUY"Per-Stichting. W13
zouden een dergelijke. stichting kunnen noement Thorbeokestich•
ting, waarbij een flinke staf' wetenschappelijke werkers aanwezig zou kunnen zijn. Spreker is vm. mening, dat een dergelijke organisatie vrij e;oedkoop
kan zijn. Voorlopig ZQU
,,
men voldoende hebben aan een man personee1. Dan zou het moge•
li3k zijn, dat alle af'delin~en hun leden verzoeken alles wat
van belang wordt geacht, ao.n de Stichting kenbaar te maken. De
Stichting deelt de afdelincen mede, welke problemen van belang
zijn om in werk- en studiecommissies bekeken te worden. Wij
hebben voldoende intellectuelen in onze Partij om die problemen
vooraf te bekijken. Op deze wijze kan het intellect in onze
gehele Pnrti j l'I'J.Obie 1 gcmalk t worden.
Sprcl~r verzoekt het Hoo1~dbestuur zijn oordeel uit te
spreken over de oprichtin[; van een Thorbeclce-Stichting en
zo noüig een commissie te benoemen, die dit onderwerp nader
krul bestuderen 01 spreekt de hoop vi·t, dat de afdelingen daardoor meer steun en voorlicht1!16 zullen ontvangt:n van het
Hoofdbestuur, zowel op organisatorinch als op politiek terreL n.
De heer J .K. l?redrikze (Arnhem) merkt op~ dat. het meeste
van wat hij had willen zet.;t;on, reeds door de vorige· sprekez·a
te berde is gebracht.
Vcrder ·.-~11 de heer Fredrikze het Hoofàbestuur een verwijt
(dit is misschien wat te sterk ui t.r~edrukt) rnaken ..rda't dè
I dn.t <le Voorzi ttcx als zodflnig soma in het debnt m!~deste.nd(:;rs
m.:-:t schijnurguznentcn ai'r.uakt, zoals men dat in een debat wel
ter.;enover tcccm::tand.ors plccct te doen, doch h~tgecn naar
sprekers mening .tet:;enover medeleden vm d~ partij niet juist is.
A.LS .Laalislïe pun-u WJ..L spreKer n<n• nuoJ:uoe::n:;u.ur vragen,
waaro~ men het niet wenselijk heeft Geacht, dat in de buitengewone Jl.lgcmene Vergadering van Oc·tober 194'9 het voorzi tter•.
schap werd vervuld door de Onder-voorzitter. Naar sprekers
mening is dit· een punt, dat niet in overeenstemming is met
de deiOOCratie. Het· is niet juist, dat degene; die het meest
aangevallen v1ordt - of dit juist is o:f niet .. ook d~ voorzi ttcl.·
van de vergadéring is. Dit bezwaar hebbon vele leden in die ·
vergadering geconstateerd. Spreker zou het Hoofdbestuur vd.llen
verzoeken zulk~ in voorkomende &evullen van te voren te bezien
en te overlegsen .of het ni·et gewenst is in zo •n geval etn
andere oplossing te zoeken.

De heer nr.w.G.J. ten Pas (Heemstede) merkt op, dat wannee
men gevraa~d wordt critiek te oefenen op het beleid van het
Hoofdbestuur, men zich eerst moet afvragen wat de taak van het
Hoofdbestuur is. Spreker rou hot zo willen uitdrukken, dat de
t&'1k vm het Hoo:fdbestu.ur is zoveel moeolijk verbreiding en
verspreidill[; van onze beE;inselen te geven. Dat kan men langs
tv1ee ·wegen bereiken:
1. extern. Hot is noodzakelijl~, dat wij trachten onze beginselen zoveel moeelijk uit te breiden onder de mensen.
2. intern. \lij moeton zorgen, dat de· organisatie klopt en dat
er zo hard nagelijk gewerkt wordt.
In de laatste tijd is onze Partij extern in een impasse
geraakt. De v.v.n. heeft na alles wat er gebeurd is, geen al
te beste naan meer. Men donlct, d&t wij in het verkeerde
achuitje zijn geraakt. Spreker meent, dat het de taak is van
het Hoofdbestuur om die vorkeerde mening de wereld uit te
helpen en dat het Hooîdbestuur ten a.nnzien hiervan niet
diligent ecnoeg is geweest. Uat resultaat hiervan kon gehoord

worden uit het Jaarverslag van de Secretaris. Wij zijn plm. 2 %
teruggegaan. Een sprcekv':oord z_egt: stilstand is achteruitgang.
Achteruit{Sang is dus een slecht teken. Hij hebben een groot
aantal leden, die zich aanmatigen een mening te hebben op poli··
tick t;:;ebied, min o:f meer uit onze Fartij gejaagd, omdat de
voorlichting van het Hoofdbestuur ten aanzien van verschillende
vrnagst;ukkcn onvoldoende vras, vooral wat betreft het Indonesische
vraags-t·uk en de l'.B .o. \'In:t de voorzitter hedenavond gezegd heeft
over de P .D .o. was m.isschJ.en voor 90 % onbekend·.
Intern zijn wij ook in een impasse eeraakt. Men zal niet
kunnen ontkenPon n.n a11os wat er 5cbeurd is, dat er moeilijkheden
zijn ontstr::wr.:1.1iu. 1:wt een heol klci~l r;roe:pje van daadwerkelijke
medeworl~ers, d:to het poli tieko \Ne:clyin de ai' delingen· moeten opknappen. Deze I:wdc:wcrkers hc::-bbon op beiüe vori:.;e vergaderingen geen
voldoemie steun mctl.ogc1ITec;en n:1éU" huis om het standpunt van de
Partij ·to kunnon voräecUgcn.
;.)preker is het net do heer J?redrikze ·eens, dat het Fiooi'dbe ..
stuur een p~"cholocische fou·lï heeft f;enn::k t door op beide ver..
r;adcril.'lt--;cn de heer Oucl voord tter te <'loen zijn. i.'Iij kunnen hem
zeer grote achting .·toedrPc;cn, :r:1aar het is foui; geweest deze·
parlcra<:~ntariër in die vcrcaderinc~en he-t; voorz1 tterschap te
L-:1ten b cltlcden.

\,
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De Voorzitter beantwoordt nu de diverse sprekers. In de
eerste plaa:i;s wil hij zich nannlui ten bij hetgeen do heer
Linsscn heeft gczccd en doet een berOE!P op allen om de J .o. V.D.
te stc\Ulcn. De· heer Linosen heeft volko~on terecht gezegd, dat
uit de J .o. V.n. de nieuwe krachten moeten toestromen. Spreker
hccît reeds bij vorige gele[;enhcden gezegd, dat hit:J zich ernstig
on;;cruht m2inkt over het :feit, .dD:t bij de jongeren te weinig
belall[:stelling besteat voor de becinselen en de politielc ven de
V. V.D. vJij noc-ten ons uiterste best doen, dat hierinverandering
komt. :Oaarora 7J<~l het Hoofdbestuur do J.o. V.D. steunen en spreker
doet nop;n;.:J.s een beroep op de vercodering om ieder in zijn eigen
krinG dit ook te doen (applaus).
De overic;o sprekers, do heer van Kemle, Fredrikze en ten
Pas hchbem een aJ.gcmeno klucht laten horen, die hierop neer komt,
èla.t men rneon-G', dat er niet r;enoog voorlichting vo rdt gcseven.
De Voor~~i ttcr zal de laatste zijn om te beweren, dat er wel
c;enocg voorlichting v.o rdt gegeven, want er \\Ordt nooit [;enoeg
voorlichting t_~egcven. Het is de taal: van een politieke partij
voorlicht:i.ng te eevcn, zm"'el binnen, als buiten de Partij. Hierover
zal iedereen het eens zijn • .Maar men moet eoed in het oog blijven
houden of de midàe·len à.ar-:rtoe em r:ezig z1 jn. Onze middelen zijn
nu een:r:1nc'Ü berwrkt•
.
l·o idee vnn een Thorbecke-stichtin~ voor di~t doel acht
nprek<1r voortrcf.f'elijk, m9.nr deze s"'cichtingcn Jeesten veel geld.
Destijds heeft de A .H. 1 r::lilliocn gulden bi je engebracht voor
de stichtin~; van de I1r .I-:uyperstichting, waarvan oen [;;ode elte door
de Dui. tnc bezettinG is 1\.:lijt G::,raakt. Th.!:lns is men bezig aan het
t\veede millioen. i.r is hier een zek0..ro vTisselwerldng nl.. hoe
meer voorlichtin,:, hoe me~r propaganda, hoe meer leden, hoe meer
geld er binnen kot1t. r,:;aar om die voorlichting te geven, moet men
het scll E:€rst hebben.• EGt is D.·ls hot c;eval van de dokter uit
de Cat1ara Obscura& hij kon niet trouwen, omdat hij geen praktijk
had en hij kon eeen praktijk .bet;1nnen, orrdat hij niet getrouwd vtas.
De Voorzitter zou aan de vcrgadering V'li. llen vragen of .. wanneer men cri ti ek op à e rrnte van voorlichting door het Hoofdbestuur
heeft- men er wel van.overtuigd is, dat van de voorlichting, die :

-7word~,gegeven,

wel altijd het juiste gebruik wordt gemaakt. Hij

VJil een voorbeeld noemen. De laatste spreker heeft $,iezegd, dat wat
hij v~avond over de P.B.O. heeft gehoord, voor 90 ~ onbekend was.
Dit is niet juist. Deze zaak is in de Kamer behandeld en voordat
het wetsentwerp in de Kamer behandeld werd, zijn er in "Vrijheid
en Democrt:\tie" veel artikelen a.an gewijd. Le heer Kortha1.s heeft
een belan[7ijke redevoerir~ gehouden en spreker heeft ook in de
Kaoer een beschouwing aen de P.B.O. ~ewijd. Van deze redevoering~
is in "Vrijheid er.l Lemocratie u een vcrslag verschenen. Het eerste
wat wij nocten doen, v:anncor wij willen, dat die voorlichting
onze nen~:;en bereikt, io te trachten het aantal abonnementen op
"Vrijhr.id en l:c:noo ratie 11 uit te breiden. Op -deze wijze zou em
bcla~~;ri jke. voorlicht;i:;:"J.g kunnen worden geGeven.
0YJ;:"(di1.vi j:feld rmrden er bij het {.;even vm voorlichtine fouten
[.eiJ'l?.oJ:t. Spreker hcei't, nnël.at üe Indonesische kwestie in de Kamer
v.-as nf'c;chanó.old, h~t n.rtik,?.l n Dispereer lï niet" c:;cschreven. Hem
persoonlijk ~~ou ni. E~tr.; liever zijn geweest, dan dat dat artikel
ook in 11 De Vrije lmstcr<lnr.l'~~er vsas VE::rf>chc:ncn. · Hicram heE::.f·t
de Voord ttcr echter niet cedc.eht. SpreKer heeft het zeer toegejuiclri:i, dat de J\.i'dclill.[~ .Amnteràum ro actief' is geweest m wil
deze ifdcling nog ganrne woorden vm hulde tooroep:3n voor het ·
foi·t, dat men dit artikel in 100.000 exemplnrcn heeft verspreid.
Spreker hoeft zelf t:;en'!';trkt hoe ui tnemond dat gewerkt heeft. Ver•
serlillende leden bobben hem dit nl. gezegd, en een van spreker's
vrienden is er zelfs door bekeerd en vindt nu niet meer, dat de
:Partij het verkeerd heef't gedaan. :~'ij moe·ten op deze manier proberen sarr:(lll te wcrlcen. Er is nog veel t0 verbe-teren. Zoeven ·
hce:ft mGn uit het versL.qg vr..n äë Penningmoester kunnen vernemen,
dat pot,inr;en in het werk worden ge~rlïeld om "De Vrije Amtcrdammer"
en JVrijhcid en Demoeratien SEtmen te smelten. Wanneer di"t' zou
gc·luklccn, :;:ou dit weer een stap in de r;oeà.e richting zijn,
Ten aanzien van àl deze "Punten staat het Hoofdbestuur volkomen open, ra.--:ar wij kunnen oÖk niet altijd alles van onze
lmnt rlloon doen.
Documentatie is een uiterst belanr-~ijk iets en spreker vd.l
gaarne toezet;cen, dat ovenvegen zal worden, hoe hierin verbctcrin[~ kr-:n worden [;(;)bracht. H;1ar, waru"'l.eer wij doen, zoals
de heer Y~n Keule voorstelt;, en belanc;rijl.::e problemen l.atm.
opzenden, dan zijn nl j afhankelijk van allerlei afdelingen en
aan ue ootiviteit hiervan ontbreekt nog wel het een en ander.
Een. groot am tal a.f'delingon vertoont onvoldoende activiteit.
'."lij !'i jn in ledental achteru:i:t Belopen. Dit is jammer en
w:i. j r.10etm dat weer in.'lalen. lJit is ech·ter een gewoon verschijn•
sol bij alle politieke poxtijen, ook bij de P.v.d.A. In een
ve:rkic d Il(~s jaar •;i:; rdt er veel pro:pat.;anda t;evoerd en wordC'.n voel
nicu'Ne leden cev:orven C?n in C::cn jaar daarna loopt het aantal led«
wel eens wat terug. Dit is· nog geen reden, dat wij ons zo erg
onserust behoeven te. maken.
riij vvillc-n dus proberen meer a::n documentatie te gaan doen
en ook in het Hoofdbestuur zal de vraag onder ogen worden gezien ·
hoe wi j docu.'nentutiemteriaal kunnen ui tg oven, waarin men km
vinden, v:et er in de Kam;~rs is gebeurd in de ai'gelopen periode,
opd&t op die n.::-;_.,"licr de :R:l.rti·j zo c;ocd mogelijk zal worden voor..
d. en van pr opa gandann t eriaal. ·
D~ heer V3n Keule heeft er over gekl~agd, dat het voorstel
tot 'Ni jzisin:~ vP..n de Kiesv:et niet aan de AfdelingEn v a1. de Part~
i~ tcccero nden. .Er is een groot rapport gdi: omen· ve..n het Ccntraa:
stembttreau. Dit rapport bevat voor het GrOotste gedeelte
.
technische veranderineen, die op zL chzelf niet onbelangrijk zijl .
11

·Het enige, wat betrekking had op de verldezl ngen zelf', was
een voorstel om in te voeren een facultatief nummerstelsel
en eon verandering met betrekking tot Gemeenteraadsverkiezingm.
De Uinister van Binnenlandse Zaken heeft dit rapport aan
allerlei instanties gestuurd,ook aan de Hoofdbesturen. van
politieke partijen en het oordeel van deze instan·~s gevraagd over deze twee punten. Daarover hebben wij, als Hoo:f'd•
bestuur, een advies ui teebracht. \"io.nneer er leden zijn, die
interesse voor zulk een rapport hebben, dan zal het Secreta ..
rinnt niets liever zijn, dan dat zij hun opmerkillt_'.,;en daarover
11mturen, nk-mr het is nie·t. mou:elijJt om aan alle a:fdelingen het
rc<F::::>r·i; vD.n het O•.:mtrual ;;tem·::>·ureau. ·toe te zenden. De meeste
n:féc;lln;~cn zoudon h.i.c:r·uGde niets gedaan hebben en het zou
ons vec:l r,eld gekost beoben om di·t rn:oport te verstrekken,
-lïm::·>:i jl hc·IJ voo1: deGenen, die er i''Wl belang::rtelling voor
hc'l:)ben, een kleine L021lïo j_s zich het rapport aan te scbaf':fen
on op-!lc:ckint_;eu e.~;;,·.n het ;Jecrctariaut te zenden of een artikel
in lïV:rijheid en J;c;;,oc:r.:."tle" te schrijv(n. Dit zien v.i j dan
gllc:·nal en ö.e Kr:.ane:t·lcden lcmmen er t.z.t. hun voordeel mee·
è.oc.n1.
De ht-'lc:r: Yan Keul.e· heei't ook ~;cklaat:;d over de late toe?.endinc van s-'Guld;:Gn nl • .rwt eonocJfl;-·:~rkp:!"ogram. Hierin heeft
hij r;clijk. I.~;J.ar de ··(;oczending kon niet eerder geschied.en,
omö.a·i; het concept-·.: crkproc;ram l?..O lae.t l::lnar was. Het Werlr:pro ..
r;ra:t vordert t;eruime tijet va1 voorberci(d.ng. Het zou morc(~n
wort"tcn Vé1nt"r;cntclcJ., maar het zál. wel nie-t defini·läe:f vastgesteld kunnen worden ;,1cp:ens gebrek arm ·tijd. Dit is echter
niet; erg. De Ké:J.1crvorklezingcn zijn· toch pas in 1952 aan de
orde en het \ïerkpro.~;ram vJCrcit er alleen maar beter door,
waP...neer rd j het· runt;ig k-unnen bezien.
De concept-~.;tat.uten zijn ook laat toegezonden, maar.
}J.i<:Jrin stnn:t niets bij:c:~onc1ers. :Dit is een zuiver formele· kwestie. In de reglementen wordt nie·ts veranderd, maar er vorden
enige dinf~on uit t:;elicht om in de Statutm te zetten om de
Koninldijke goodJ~euring te verkrijgen. Een gewichtige aan ...
é)elegcnhcid is dat naar sprekers mening niet.
liet Jaarverslag, dat de Secrets.ris uitbrengt, zou inder""
daad van te vo:ron verFJ.enigvuldigà. kunnen worden en aan de
Al:'delin,:;cn kunnen vo rdm too gezonden. Voor het :financiële
verslag ~ou E;p:rcker à.it willen ontraden. Indien stukken in zo
gro'l:ie getale over het gehele land verspreid worden, komen zij
vuak in verkeerde hnnden. Men stmlt hieraan bij de post bloot
en iedere keer, dat er een grote zending van de Partij uitc;aat, is er kans, dnt er iern.o.nd bij de post is, die interesse
voor het [;l~vul ht.cft. Spreker wil de post hiervan niet beschtü<lit;on1 Daar de mor;eli jkheid beotaat en ël.at moeten wij met
de fj_ns.nciélc pooi tic van de Partij niet doen; een buitenstnandcr heeft daarmede niets te maken. Deze zaken zullen
ellenaal ovcrv'lct;cn worden, ook met bctrekldng tot de kadervornunt;, n1é.:e.r het is niet zo gemakkelijk. Yii j zijn zeer erkentclijk voor het werk van de heren l.J.olenE:.ar en Karthals, maar
oolt ócze heren ~~ijn op allerlei moeilijkheden gestuit. Men
Moet be[;rijpJn, dat dec;enen, die het :politieke werk doendus de KBmcrledcn - zv;aar belast zijn en dat l7ij moeten
roeien me·t; de riemen, die v.d. j hebben.
De heer Frcdrikze heeft twee dingEn aangeroerd, tvaarvm
het ene een zeer persoonlijk iets is, dat tot spreker is ·
gericht, en waarop spreker helaas geen antwoord kan e_;ev.en" De
heer :tPredrikze heeft ook geen enkel voorbeeld genoema. ~1anneer
de heer Fredrikze dit wil doen, zal de voorzitter hem hierop
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Het tweede punt van de. heer Fredrikze betrof de leiding
van de Bufuengewone Algemene Vergadering van October. Dit is
naar sprekers oordeel. een heel natuurlijke zaak, waarover geen
woord gesproken moest worden. Spreker is voorzitter van het
Hoofdbestuur. De :po.rtij heeft spreker als zodanig verled:en
jaar benoemd en hij heeft daar niet om gevraagd. Toen F~.
Stikker I:iinister was geworden en dus bedankte als voorzitter
van de Partij heeft spreker zelf gezeed: is het niet beter, dat
iemand anders voorzitter van het Roo:fdbestuur wordt en dat de
functies van voor~d ·tt;er van de Kamerfractie en voorzitter van
het Hoofdbestuur niet gecombineerd worden. De Voorzitter begrijpt, dat een combin.a·tïie van deze functies voor- en nadelen
met zich medebrengt. l~}en hHc:ft toen r; enntwoord, dat gemeend
werd, dat er niemand vms, die het beter zou kunnen doen. Zo
hecf·t de Partij het gezegd en zo is het aanvaard. Spreker heeft
toen de Partij bodankt voor het in hem gestelde vertrouwen,··
m.'!lar hee:f·t tevens gezegd de plaats waar te nemen voor Mr. Stikker en dat vrnnncc!r de heer s·tikker zou terugkeren, hem niets
aangenamer zou zijn ti8n de plaats voor de heer St~kker weer
open te nk'lkcn. Dit heeft men in de Partij aanvaard.
Spreker is als voorzt tter van het Hoofdbestuur belast met
de loiäing vnn de yergadering. Dat is zijn taak en tevens zijn
plicht. Hij ltr'ln de leiding van de vergadering niet aan een ander
overlaten en spreker hee:ft voor zichzelf toch wel. het gevoel,
dat er geen reden is om nan te nemen, dat h1 j,. wat. die leiding
betreft, te kort is geschoten. Da vergadering van 29 October
194-9 v.ras het daarmede eens, want de heer Wendelaar heefi
spreker àaarvoor bedankt en spreker heeft de indruk gekregen,
dat de vcrgadering het over het algemeen met de woorden van
de ·heer Wendelaar eens is geweest. Men kan in principe gerust
stellen, dat het beter zou zijn geweest, dat de Voorzitter
yan de Khmerfractie en de Voorzitter van de Partij niet de•
~elfde is, nnar dat had men dan verleden jaar moeten zeggen.
Th:.lns mag men spreker het niet aandoen dit te veranderen.
Men moet begrijpen, vmt dit voor hem en daarmede voor de
Partij zou betekenen.
·
De hoer Ten Pas heeft gezegd, dat de V.V.D. in het verkeer•
de schuitje zit en de hoer Van der Bilt heeft opgemerkt, dat
onze Partij de enige was, die en bloc met rood en rooms samen
ging bij de stemming inzake de souvcreiniteitsoverdraoht. Zo
moet men de zalwn in de Partij niet stellen. Ook niet in de
zin alsof' de o.n. eon pluimpje zou hebben verdiend, omdat niet
alle leden van de C .H.-fractie in de Tweede Kamer voor het
·
wetsontwerp inzáke de souvereiniteitnoverdraoht hebben gestemi.
Het is volst-rekt onjuist., dat onze Partij minder achting zou
verdienen, don de c.H. Het tegendeel is het geval, naar sprekers overtuiL~ng. De Kamerfractie heeft uit eerlijke overtui[;ing voor mar zaak gestaan. Naar de mening van de voorzitter
is de po3itic vnn de Partij daardoor sterker geworden en
niet zvvakker geworden. Vianneer leden tegen spreker zeggen, dat
de Pdrtij in het verkeerde schuitje is gaan zitten, makt hij
het de mensen duidelijk door te bet7eren, dat de partij natuurlijk ook in de oppositie haà kunnen gaan. De partij had kunnen
zet;;genr Gem man van ons in het L1inister1e. Dat zou voor de propa.r;anda prachtig kunnen zijn, ·maar de vraag is, wordt het belanr; van het llederl.andse volk er beter mee gediend. Als de
v.v.D. in de oppositie was gegaan en de c.H. had ook niet meer
meegedaan, dm zou de zaak in h.!:inden gegeven zijn van rooms en
rood. In dit Kabinet is er een voel sterker evenwicht tegen de
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de laatste begroting van Economische Zruren waren de Socia-

listen niet ingenoe1en (zie ·rndustriallsatienota van Minister
van den Brink). Spreker is ~r niet bij geweest, maar is er van
overtuigd, dat de heer Stikker er bij zat en aan de kant stond
van degenen, die het zoeken in de richting van het tarticuJ.iere
bedrijf en dat hij hierop grote invloed heeft gehad.
.
Het ongeluk is volgens spreker, dat de bui tenwereld alleen
de dil'l[;en zic·t;, die gebeuren, maar de dingen, die worden te•
e;engehoudcn, ziet de blfl temYereld niet. \1anneer men 90 %weet
tegen te houden en 10 ~:. moet toegeven, ziet de buitenwereld
alleen de J.O )~ en wanneer de heer s·tiklmr niet meer in het
Xhbinc·t; zou zi t-t;en, zou er wol eens mc~er dan die 10 .~~ kunnen
gebeuren.
Het; Hooi'dbestuur doet zijn best op dit punt voorlichting
te gclvcn, mD.ar de uf'dc.:lingm moct(m ecuruik maken van de vo.orlich'.:;in;;, üie al ge;:;evcn v;ordt. He·t weeJcblad fiVrijheld en Democratic)1 en de 11 V:rije Amsterdammer u 7:.1 jn in deze het allerbolalltr;rijkste, v1aar men veel in lm.n vinden. :La-ten vvi j van
deze middelen zo coed mo{;clijlc t;ebruik maken. Hoe meer critiek
er gegeven >ïordt, hoe beter het is. Cri·tiok is [)Oed. Het
Hoo1'dbestuur is niet eic;enwi js en h:'1lsntm"X'ig, maar is
be.pork!i in de nlidd.clen. bi: moet rceclrnatig contact zijn tussen
Hooi'dbestuur en .A:füelin[·;en en wij zijn zeer geluY'Jd.g, dat er
zoveel actieve aïdclincen in de PGrtij zijn en het Hoofdbestuur
zal. t..narne zijn voordeel doen mot Vl.:::r't; vtmavond gezegd is.
Spreker deelt nog rnedc, dat de Lfdeling Gorinchem f
zal overmaken in h8t nadelig saldo over 1949 in de Barti jka.s.
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Tlmns is aan
orde Emt 7 van do .Agenda t Benoemine van
een commissie van drie leden t.::r voo:r·I:i.cliting van de Algemene
Vere:;adering bij de behandeling van de Hckening en Verant\voording vr;n de 11 enningmeester over het jaar 1950.
De Voorzitter stelt voor in deze Commissie te benoemen
de heren:
Ir .B .H. ter Kuile
- Honeelo
H. Srxldt van Gelder
• Blo cmendaal.
Mr.K.P. V .d • Mandele
- Hotterdrun.
en tot plc'1atsvcrva.nt;ende leden de heren:
L'fr. 'N.c. V! endelaar
- ts-Gravenhage
B.A.J?oblie Wilkens
- Veendam ·
S.J. v.d. ·Eergh
- Wnssenaar.
De vergadering aanvaardt dit voorstel en benoemt de-ze
heren to·t leden en plaa·t;svervangende ~eden der Commissie.
Vervo4·; ens is aan de orde .:e_unt 8 van de Ae;end.a a Voorst.el
van het Hoofdbestuur om rechtspcrsoon.J.ijkheid aan te vragen
en vnststelline van de Statuten.
De Voorzitter stelt voor de Stntuten vast te stellen,. zoalo zij thans in snmcm7erking van het Sccretarlaat met de·
kfdeling 's-Gravenh..c-:tge LeworUen zijn. Spreker wijst er op!
dat in de concept-Statuten geen enkcla principiele vdjZiB ng
in de bepalint;cn van het thans· t;eldend .AJ.gemeen Reglement is
aangebracht, met dien verstande, dat voor de ontbinttl.ng van
de Partij de 2/3 meerderheid wordt gevorderdJ tot nog toe kon
dit met gemne meerderheid. geschieden. Overigens blijft aJ.les
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wat de structuur van de Parti ;f betreft, zoals dat een paar
jaar geleden na uitvoerige bespreking is vastgesteld.
·
De Voorzl tter merkt op, dat er nu geen uitvoerige discussie nodig is, wanneer me~ de zaak beschouwt als een formele
verandering om de Koninklijke goedkeuring te verkrijgen. Later •
wanneer in de reglementen veranderingen nodig zijn- kan er in
een Alsemene Vergadering nog eens over gesproken worden, maar
latm Tiij nu rustig mat de reglementen voort gam, zoal.s wij
er tot nu toe mede gewerk-t hebben.
De heer M.D. Scheer (Heem.s...;ede) deelt mede, dat de
woorden van de voorzi·ttcr, dtd; de kwestie van de Statuten
em .101.t.'iver :t'orr:1ele. zaak is, hem toch even hebben eei'rappeerd.
sr..rekcr wil Vl.Î. jzen op de Beschri jvincsbrief, zoals deze in
ee~nte instr:mtiG rum de A:füeli:ngen is toegezonden. In de
t-.-.rce laatste i.tlinea 's van pag. l v~n deze brie i' staat 1
Overer.nlkorestig art. 42 van het. Algeneen Reglement hebbe. de.
e.füellr..gcn en Centrales het recht ui t~rlijk binnen twee weken
na ontvr.m{~st vnn de besabri jving::sbrie.:f r<"i jzigin.:_;svoorstellen,
vergezeld YHn een sclrrif'telijko toelichting in te dienen· bij
het J1lgemeen Secretariaat, Koninginncgracht 61, Den Haag.
Deze voorstellen dienen in ieder c;cval vóór 6 I.Tc·wrt a.s.
in hot bezit te zijn van het Aleerneen Secretariaat, zodat de
Partijraad·, die op 11 J.lnart verGGdert, eventueel advies km
ui-t;brengcn. De laatste Dlinca van da:li art. 42 luidtt Hiervan
zal, eventueel.. vere;ezeld van een :prae-advies vm het !Ioofdbesturtr, mededelinG gedaan worden aan da afdelingen en
.
Centrales, uiterlijk 4 dat:en vóór den dag, WBS\TOP de Algemene
Vergadering gehouden wordt.
·
·na Algemene Versedering 'rordt thans gehouden, de 4 dagen
zijn vers-treken en de a:fdeling Heemstede heeft da wijzigings_vo·orstellen, die oncetwijf'eld door, veel afdelingen zijn in~cdiend, niet gekregen. I~ is dus of door het Secretariaat,
of' door het Hoofdbestuur een foute sucgestie gedaan. De
af'deliUt~en zijn in de waan gebracht, dat zij zich over die ·
Statuten konden uitspreken. Dit is ook gebeurd. Er zijn wijziginGsvoorstellen ingediend en nu wordt voorgesteld om de
concep·t-~tatuten maar zo aan te neme:n. In de §weede plaa·l;s
kennen de !fdelingcn onderlinG de voorstellen met betrekking
tot de Statuten niet. Dit is in strijd mat het reglement
en dat reglement moet toch in de eerste plaats door hot
Hoofdbest-uur worden uitgevoerd. Wij vragen het Hoofdbestuur
zich ncn het rcslenent te houden.
Spreker wil op één voorstel van de Afd. Heemstede inBaan en wel dat betreffende de combinatie Voorzitterschap
Partij en Voorzitterschap K.s.merlr~ctie. De Afdeling Heemstede,
en spreker weet, dat dit ook met andere afdelingen het geval.
is, is vr..n oordeel, det met deze combinatie zo spoedig mogelijk t;ebroken moet worden. I.Iat de woorden "zo spoedig mogelijk"
heeft de Ai'deli!l[; Heemstede een bedoeling. Door de Md.
Heemstede is voorgesteld om een art. 16 een nieuwe (vierde)
alinea toe te veeeen van de volgende inhoudt
"De :ftmotie van voorzitter is niet verenigbaar met die van
voorzitter van een der ~9nerfraoties der Staten-Generaal".
De toelichting hierop luidt als volg~a
"Dit voorstel behoeft naar de.. mening van de ai' deling Heemstede
weinig toelichting. In het bijzonder gedurende het laatste
half' jaar is duidelijk gebleken, dat in onze Partij het
:presidium van partij en :fracties niet in één hand b ohoort te
worden gelegd, zulks ter waarborging van een objectieve
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ledenvergadering. De at'dclill(; Heemstede stelt zf.ch overigens
voor om staande de vergaderins een motie in te dienen, waarbij
de vcreadering zich over de lP.tvoering van de onderhavige
·
·
aanvullende bepaling nader uitspreekt (over[;a.n.gsterinijn, .enz.)".
Dat "enz. u kan vervallen, mnar de Afdeling Heemstede wil
wel, dat deze wijziging in de Statuten in stemming Viordt .ge-

.

b~c~.

·

Vervolgens leest spreker de motie voor van de Afd.Heemstede.
Deze luidtt
nl)e Jaarlijkoe Al13err.ene Vergadering van de Volkspartij voor
Vr.i jheid en llemocrutic, te Utrecht bijeen op l April 1950,
Gelet op h:;:-1; voorstel tot aanvullinc:; van de Statuten met ..
een bep:~.11nr: betre:f:rcnde het nie·t conbineren van de functies van
vocrzi t-te:r vnn de J?;:rti j m van een der i'racties van de StatmGenernal.,
Besluit:
Aan het Eoof'dbestu-i.l.r d.er Partij op "'Ge dragen binnen. de
tijd van één ja<:U· ms.r::t"tirct_;E)lcn te nemen tot scheiding van de
functie van voorzi t;tcr vc.n de Partij en die van voorzitter van
een der fracties van de S'tatcn-GeneraRl". ·
·
Dit is de a8.nvullend.e motie bij de eventueel d'Oor hot
Hoofdbestuur aan te nmr..en wi jzir;inc van da Statutm.
De combirL!l'tic vPn i"uï1ctics heeft prikkelend gewerkt op
velen, die de vorit:;e vergaderi:r1:;cn hebben bijge\'IOOnd. Het r_:;a.at
nie·t aan, da:t het beleid van het Hoofdbestuur en het beleid
van de KE~merf'ractie vcrdedit:d vwrden door éénzel:fda persoon.
Het is niet 0en lrwestie, die tegm een persoon gaat, maar
een hvestie, die zich richt op de oreanisatie van ons pat~ij
leven.
De Voorzitter merkt op, dat het onjuist is te beweren, -·.
dat het reglement niet is nageleefd. De reglementen zijn volkomen naGeleei·d, daar de amendementen wel aan de AfdelingEn
zijn verzonden.
·
·
Daar t~~ns blijkt, dat het niet mogelijk is· de Statuten
zonder meer aan te nemen en deze wel degelijk behandeld ztüJ.en
moeten woxden, acht spreker het beter met het oog ·op de tijd
de vergadering tot de volgende ochtend te verdagen.
-'

x
De Voorzitter heropent

~ag, ·1

April des morgens te

10 uur de vergadering en deelt mode, dat aan de orde is de
verdere belli~ndeling van nunt 8 van de ~()enda : Voorstel ven
het Hoofdbestuur om rechtopersoon!Ijkheid aan te vragen en
vaststelling van de Statuten.
·sprek~Ji wil, alvorens met dit punt verder te gaan de heer
Scheer op een punt zijn verontschuldiGingen aanbieden. De
vorige avond heeft hij gezegd·, dat niet in strijd met het
Reglement was gehandeld en dat de amendementen v1el am de Afdelingen waren toegezonden, masr volgens een mededeling van de
secretaris zou dit niet het geval zljn geweest.
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De Secretaris, Mr.J. Rutgers, wil even een korte mededeling doen. Toen de heer Scheer beweerde, dat de afdelingen
de amendementen niet hadden ontv~ngen, verkeerde spreker
in de stelliee mening, dat zij wel waren toegezonden, maar
na afloop van de vergadering hee:ft spreker geinformeerd bij a:rgevaardit.:;den van andere afdelingen en toen is gebleken, dat deze
toezending inderdaad niet heeft plaats gehad. Toen de \'lll jzisin:;svoorstellen moesten worden rondgezonden, kreeg spreker
een telefoontje van de .Afd. 's-Gravenhage, dat deze nog een
aantal wijzi{;ingcn h::id. ITet was -toen echter te laat om deze
w't jzigingen nog in de lijst op te nemen. De Jl.fd. 's-Gravenhage
heeft toen verzocht om deze wijzieingen afzonderlijk mede te
zenden. J.Jit is toon ~:;eschied en de anendementen zijn am de
leden van de I'artijraad verzonden en in de VP.rga.dering ve.n de
Partijraad besproken. rra de vergadering van de Partijraad moesten
de st1.1kkcn naar de A:fdC;-;lingm nordm vt::rzonden. Door een misverstand "tan covol[;c van de vraag, of' de stuitken van de .Afd •.
•s-Gravenhage ook moesten v1ardm verzonil.en, wat niet het geval
was, is di·t; toen rrio·i; gebeurd. ~3prelrer neemt de verantwoorde•
lijld1sid van hot gebeurde op :::ich en biedt de heer Scheer
en de overit;e af'<leli:n,scn hiervoor zijn excuses aan, hiermed·e
de stand op l-0 in het voordeel van de heer Scheer brengem •
Sprel:~er wil echter nog opmerken, dat de stukken op 20 I3aart zijn
tütgcearu~, dus 11 dace.n voor de Algemene Vergadering, dus 7
dagen meer d[.ln het Rogle:.ent volr:ens art. 42 eist• Ze zijn dus
21 r.:aart in het bezi ·t; van de .Af'del ingaï. gekomen. Spreker kent de
heer Scheer als een zeer actief man en krijgt her~delijk brieven van hem, zodat hij zich nu niet kan voorstellen, waarom de
heer Scheer niet een briefje t;escbreven hee:ft om mede te delen,
dat hij de wij:::lgingsvoorstellen nog niet had ontvangm.. Dan
hadden die amendemonten nog binnen de reglementaire termijn
verzonden h~en worden. Hiermede is zijns inziens de stand
op l - l gebracht.
De heer l~.D.Scheer (Heemstede) wil c1it eerst even r ecnt·
zetten. Srxekcr heeft eerst de termijn van 4 dagen afgewacht,
want voor die tijd l"..ad hij geen recht van spreken. Intussen·
was er een vergadering in Amsterdam van de Centrale raarlem.
Op die vergadering hoeft spreker hetzelfde geponeerd, als hier
op deze vergadering. Do hoer Land, Secretaris van het Hoofdbestuur, was op die vergaderins aanwezig. De heer Lm d heeft dit
toegec;even en is met die wetenschep nuar Den Haag teruggegaan.
Spreker behoefde over deze aangelegenheid dus niet meer naar
het Secretariaat te schrijven.

De Voorz:l tter komt nog eens terug op een vorige mede..
deling zijnerzijds nl. dat het de bedoeling van het Hoofd·
bestuur was om niets anders aan te brengen dan een zuiver
:formele verandering, zodat er in het wezen van de zaak niets
werd gewijzi[;d. J.lo s-truc·mur van de Partij zou materieel •
op ~én punt na - dezelfde bli ;jven, maar zou alle en een f'armale
wijzi~;ing ondergaan om de Koninklijke goedkeuring te verkrijgen.
Het punt, waarin de stx:uctuur materieel. zou wordm gewijzigd,
betro.ft de bepaling inzake de ontbinding van de Partij. Hiervoor
zou een moerderhel.d van 2/3 nf>dig à jn, terra jl dit tot nu toe
bij gewone meerderheid kon geschieden. Sprelcar hee.f't t;evraagd,
of de vcreadering er mede accoord zou kunnen gaan, dat deze
zaak als een :formele aanselegenheid rou worden b ebandeld en
dus geen ma:teriele wijzicingen in de structuur zouden v..ordY
aangebracht. Ilour de heer Scheer is hiertegen bezwaar ger
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Hij wilde op een punt

e~n uitspraak vragen. De motie, die
de heer Scheer heeft voorgelezen, was een uitnodiging aan
het Hoofdbestuur om een verandering in de reglementaire
structuur vm de Partij v9or te bereiden. Spreker veronder•
stelt, dat er nog meer afdelingen zijn, die ten aanzien van
de reglementaire structuur van de Partij op dit punt verandering zouden willen brengen en meent te mogen aannemen,
dat dit voor andere punten niet het geval is. Hij stelt daarolii
de vergadering voor, zich te verenigen met de overige punten
van de Statuten, zoals deze gisteravond aan de vergadering
zijn voorgeleed. Het doel hiervan is alleen. om de beraadslacineen te bekorten en niet om do Partij te beperken in het
bespreken VEn deze nangeleeenheid. Spreiter vraagt of de ver•
gaderinG zich hiermede Iran verenigen.

De heer Ir.J.c.Loman (Bc:.e..rn): .Alvorens op de suggestie
van de voorzitter in te eaa.n,. om de s't·atuten eenvoudig am
te nemGn, zosls ~'i j.!it zijn voorgesteld en bij wijze van motie
he·!; Eoo:fd.bestu'l:lX ui-'G te noè1igen de sto:G'utenwi jziging voor
te bereiden, zou spreker nog iets willen zeggen. Hct:f'eit,
dat het Hoo:fdbentuur üeze :5tatuten voorstelt om rechtspsrsoonli jltheid te verJa-i ;jgen spreekt vanzelf' en behoeft niet
bestreden te worden. Ondanks de ongelukkige samenloop van
omstnndighcdem, da:t de afdeliTI[;en niet in J{cnnis zijn gesteld van de verschillende voorstellen, die zijn ingediend
tot "-.'i jziging van de statu·tcn, rn..'lg niet uit het oog worden
verloren,. dat er toch een pae.x pu."ltc.n zijn, die in dezo
statu:ten absoluut moeten worden o:pc;onomen, voordat zij aan
· de Konin1rl1jlce eocàkeurill{; ku.nnen r.ordcn onderworpen, nl.
1. dat· politieke delinquenten volgens de oude voorschrif'tal
. nog 1 id mogen zijn van onze Partij.
Toen a.e realementen werden opr;esteld, was de rechtspraàc .
tegen deze politieke delinquenten nog niet beeonnen. Het is
nu toch wel al te dwo~s om aan H.M. voor te stellen de
statuten van· onze Partij goed te keuren, waarin vergeten
is· deze f'iGuren u:i:t onze gelederen te weren. Spreker zou
het Hoofdbestuur vd llcn voorstellen deze aanvUlling op te
nemen in de statu1:;cn door aan nrt. 6 toe te vre gen:
nHat lidr:natschap van de Partij is niet toegankelijk voor
personen, die äoor een rechterlijke uitspraak uit hun
burl;erlijke rechten zijn ontzet, zolàng deze uitspraak v~
· krach"'ii is".
2. het voorst; el van de afdeling Heemstede om het Hoofdbestuur
uit te nodir;cn voor te bereidm een statutenwijziging om
het voor:;:ittcrschap van de Pariïij onverenisbaar te verklaren
met het voorzi ttcrschn.p van de Kan crfractie.
Deze vli jzit;inr; eaat s:prekcr niet ver r;enoeg. Hij zou dit
zo 1'71 llen ui tbreiden• dat het voorzi ttersohap van de Partij
niet vcrenigbaar \ï.Jordt verklaard met hot lidmaatschap van de
·I~er. In een partij als de onze tooh, zijn er volGens
spreker voldoende op de voor,:rond tredende mensEn, die de
voorzittcrsha:::ter met ere en ·wijsheid ktmnen hanteren. Spreker
is ervan overtui.gd, dat wij meer prominente leden in. onze
partij hebben dan de 11 Kamerleden. Spreker wil voorstellm.,

·15dat de Mdeling Heemstede een wijziging aanbrengt in haar motie
om deze verder uit te breide.n, nl. om het lidmaatschap van de·
Staten-GE:neraal onverenigbaar· ·te verklaren met het voorzitterschap van de Pe.rtij. Nu heeft de voorzitter gisteren gezegd, dat
wie de macht heeft, zich zeer ·in acht moet nemen om daarvan geen
misbruik te maken. rat is de kwestie, waarom het hier gaat. Met
de erootste zorgvuldigheid zal een voorzitter waken om geen
misbruik te maken van zijn macht. Lhar wat op het podium als
zi jnde geE:n misbruik wordt geacht, 1illat·dt in de zaal vvel aJ.s
m.isbru.ilc bcschom·1d. lJc v~rhouding, die er soms bestaat tussen
~m.d. en pocli"L"l.m, is gemanii'esteord door het uittreltken van de heer
Von Baum.r..auer en zijn vrienden, die vonëhn, dat hun het recht
van spreJren niet voldoende werd verleend.
:3preker is het met deze heren niet ee:as. Toen de vorige
algE::rnene varcadcril:'lt; eil::.cï:icde en <1e heer ·,·;endelaar de voorzi·tter
dankte, ,-.,.a:rcrt;ede de vcrGad~::ring mat <lpplaus instemde, had ·
spreker de :i.nürult, dat· er een dood~om1is VIerd uitgebracht over
die on·tevredenon. Het is onze eigen schuld geweest, dat enige
lcdon. geroyeerd moesten worden, want als het voorstel. van da
Hfdel:tng Heem.'3tede eerlier was overgenomen, was ons veel narigheid besp:-:1ard gebleven.
·
De heer H.C. van Keule ( 's-Grovenlw.ge) wil. ook iets opmerken
over de mo·t;ie Heemstede en behoeft z.i. t;cen rekening meer te
houden mot de <J.oor de voorzitter [;edane suggestit! om de statuten
in hu.n olt:,el10le vorm te Uç:),nvaarden. Spreker ma<;k t gewag van het
contr~ct, tiat bes·te,at tussen de grote Afdelingen: Amsterdam,
Ro·tterdam, Den E:ane, Hijsvà jlc, ïiasse:rk'1ar en voor"!:>urg. De kwestie
van hot al of niet verenigl:laar zijn van het voorzitterschap
v~m. de 'parti~ en dat van de :fractie in de Tweede Kamer speelt'
in {llle ufc1elingm een grote rol. Oolt in de (9:o·te af'delingm
is. hierover vrij lan[;<luriG van gedachten Gewisseld.. Sp:i.'"eker
meent te mogen op:::..1erken, uat, wanneer wij de zaalc zuiver theoretisch bekijk:cn, er zeker 1et3 voor te zeggen is om beide
i'u.l'lcties te ~cheidm. Ivenwel is stellig niet te scheiden het ·
voorz:i.ttersclv.:'l.P van de :PDrtij en het lidmaatschap van de Kamer.
Wij zien in alle politieke :partijen, dat, wil een Hoofdbestuur
effioient werken, ûe voor7i tter vrm de :partij ook deel zal moeten
uitrmken von de KHmer:fractie. Dit voorkomt misverstanden.
Dat dit geen utopie is, wijst de praktijk uit. In alle politieke
I~tijen is ook de voorzitter van de Partij lid van een van de
Kamers. Spreker vlil op het ogenblik in het midden laten de vraag,.
of het princi~icel ~n theoretisch juist is, dat de beide functies
gescheide1 oorden. Deze zaa;k valt in twee delen te splitsens
a. de theoretisch- principiële kant en
b. de pract;ische kant.
De !)racti~che lw.nt wil spreker behandelen. ·spreker vdl in
het licht stellen, dat hE>t c;oed c.;Hbrttik is in ons land, dat de
minderheid zich bij de meerdorheid moet neerleggen.
l~:en ander facet van éleze practisch a kant is, dat, wanneer
wij een l;:leinc onrust hebben in de partij, deze naar buiten
eaat doordringen en dit is voor een polit1elte partij gevaarlijk•
want onze tegenstanders slaan daar munt uit. Men verbindt hieraan allerlei covsequenties, èie de v0reader1ns er niet in heeft .
willen losgen en hebruikt deze voor propagandadoeleinden.
Wanneer wij op het ogenbli~ caan spreken over de vraag:
scheiden van deze beide ±'uncties of niet, dm zouden wij dit
op em zeer ongelegen ogenblik doen. De Sta.tenverkiezinsen
staan voor de deur. ïaj hebben in de allereerste p 1 stats behoe:rte

- 16 aan rust in de Partij. Het is niet het juiste ogenblik om een
kwestie als deze te gaan oplossen. Spreker wil daarom de vergadering ernstig vragen, .of ·Zij het met de ~deling Dm Haag
niet van het grootste belang acht, dat ook, al. zou er in deze·
vergadering een meerderheid zijn om deze kwestie op te lossen,
deze in ieder geval te laten rusten, omdat wat er verder over
gezegd wordt, naar buiten zal worden uitgedragen. Dit· komt in
de r.e rs en wij schenden da.arniede ons eigen B.mlgezicht.
On te1~g te koMen op de procedure, die Heemstede heeft
voorgesteld, nl. het toevoegen van een bepaling, dat de voorzitter nirmr:.cr kan zijn voorzitter van de :t'ractie, vraagt spreker, of de vertsadcrine; het juist acht een dergelijke bepaling
in de Statuten neer te lec;[:;en. Spreker stelt voor deze zru:Jk
te laton :rufJtcn Oin der rdlle ve..n de PE".rtij.De Voorzl tter heeft
cezegd, d<:"li dit ook rdjn i'icuur in de ID:mer zou schaden. :Alles
wat zijn f'unctic in de KLmcr k:J.n schaden, is uit den boze.
S .el, dät de vero1dcrlnc; zou bed is sen hGt voorste~ van Heemsf-cd e en Ban:rn <:.J.an te nemen, en de voorzitter zich bereid
vnrl::lm~cn Ei jn functie nc,cr "te lcr.Den, dan is het ongeluk
gebeurd. \,~ij hebben in o::-1ze pc'lrtij rxccminente fiGuren, maar
hebben 'Ni j in onze p~:trti j parlementariërs en hebben andere
partijen purlerncntariërs von het f'orraaat van onze f'raotievoorz1 tter? (Ar,plau.s).
Wij moeten voorkomen, dat onze fractievoo:rzi tter in de
Tweede Kamer he"G bijltje er bij neer legt en ge·.'ioon lid van
deze Y"omer i"O rdt. Het zou ook kru1nen gebeuren, dat de heer Oud
de voorzi. ttershamex· van de l::artij zou neerleggen en spreker
gf'~ oo:ft te rilogen zeg~;a1 , uat het OUt-.:;cluk dm nog grotèr zou
~ij:n, want ètGn zoud.en wij een :rr~ctievoorzi tte:r' hebben, wien
he·!; onmocelijlc t:;er:m::k t is zijn werk in de Kemer voort te zetten.
Snrel<:er wil dus besltüten met een dringend beroep te
do·on op de vert::Hà.ering vóór alles er voor te zorgen, dat de
rust in de Pnrt:l j bewaard blijft.
In het overleG tussen do verschillende afdelingen is er
ook over een motie gedokterd, maar spreker heeft toen voorge~'teld eerst bij ä.e rondvraag deze za.àt ·te bezien, daarmede
stipu~erend, dat dit een theoretische 1:-Nestie is en dat dit een
pun·t is, dat los stant van de D.gcnda voor deze vergadering.
lli t is niet, ornda:t de af' deling JJen Haag ~~o graag een rondvraag
op de ;\c;enda had w.i.llen zien.
Spreker vcrzoekt de voorzitter, of het geoorloofd is,
de l·i'deling Herr.:1stede een vrang te stellen en wel deze·t of
de l~fdelil'l(; Ucemste<le ntet bereid zou zijn en ook de Afdeling
B~arn, om onder de huidige omstandigheden deze kwestie verder
te laten rusten •. He·c Pr.:rtijbola.!li; G·tDat boven aan. Kunnen
der~e nfdc:lingen niet inzien, dat dit ogenblik het meest
ongunsti{;e is om deze k:'.vestie am te snijdm?
Spreker wil er de vergadering nogmaals op w1 jzen, dat
wij in onze Part:l.jvoorzi t-tcr - hoewel er principiole en
theoretische berraarcn over de combinatie van de functies bestaan - een pror.dncnt leider van Olh~ e vcr0ndcring hebben en
dat de persoon van àe heer Oud'hier buiten beschouwi~~ moet
worden geL..Tten, vtant spreker zou niet weten op welke puntm
de heer Oud in Gebreke zou kunnEn \'.Orden gesteld, dat hij de
zaa~ op enigerlei wijze heeft verwaarloosd.

zou

De heer n.J. van Rad te (P.msterdam) wil nog ·een paar opmerki!lGen nnken over de concept-i:ltatuten.
l. In art. 12 van de gewijzigde concept-Statuten staat ·hoe
eon af'delins ontstaat en wat een afdeling is. In art. 15
··- ~· --···-·--·-~· ·-~-· ....
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- 17 wordt gesproken over Centrales, doch in de Statuten
staat nergens vermeld, wat een Centrale is. Dit dient
derhalve nog in de Statuten vermeld te m rden.
2. Gisteren kregen v-ij het voorstel om art. 25 z6 te Wijz1gm,
dat een 2/3 meerderheid noodzakelijk is om de :partij te ·
ontbinden. Dit voorstel is niet volledig. Wij hebben ook nog
artikel 23. Als er dus in em. vergadering een meerderheid vm
bijv. 57 s; is en deze meerderheid stelt voor om art. 25
te \'Vijzigen, <fo.n zou door een besl~t van een gewone·
meerdorheid do pa.rti j ont·bonden kunnen wordm. • Artikel 25
· moet dus wordm bescherr..d.
.
;. In de Desc}:l..rijvin;_;sbriP.-:f wordt gezegd, dat art. 13 iets
a±\vijh.-t va1 art. )9 van het Algc:n:;.r;;on Heslcment. Ten aanzien
van dit pu11.t 1 uió.t h0t prae-.9.dvics van .de Partijraadt
.
":Ce l'Dxti jraad kan het stanüp1.mt van het Hoofdbes·t;uur del En,
àa·ii deze conccpt-""tat'l.r't:;en alleen entworpen zijn om het verkri j;:;cn VétU él.e Ko.ninkli jl::e goeèikeu.rir""-~ m Of3elijlt te maken en
er bcs·tw.tt t;een aLnleiding om ö.e.arbij ter;e.lijk de thans
r;eldonc1e bepsüirl[_;en van h e·l.ï lilemueen Reglement te herzien,
behoudens heJ!j nur::.brongen van enkele redactionele V'Ji jzigingm,
die tevens em verd.uidelijldng inhouden. Uit dien hoof·de
adviseer.)G de l'e.r'lïijraad om de regelinG van het sterm:echt uit
artikel. 39 VEn he:t lü:;~r.meen fwgla!T:ont onveranderd in artikel.
J3 vm de Coneept->;..tatu·èen over ·te nsmon en derbal ve de
amendementen~ die beogen \'l.i jzigint; te breneen in het stemrech1
·
af te wijzen 1 •
..
l~u is echter in de Concept-Statutm de wi.. jzir;ing, die
he·t Hoof<lbes-tuur voorstelde, gehandbn.e.:fd en nu zou spreker
gaarne weten vrat de bedoeling is. '.iordt artikel 39 ongevd. jzigd over{;~nomen, of wordt de kleine wl jzic;ing, die 1ro rdt
voorc;estcld, gchandhaai'd? Deze wij~i[:ing is niet uitsluiterd
· een refu.l.ctionele, maar ook een v.i. jziging van rmlteriele en
. principiële betekenis.· In het Algemeen Reelemcnt staat in
artikel 39, c1at iedere a.f'gevaardigde stemt op de Algemene
Vergadering naar vrije ovcrt-u.iGing; in de nieuwe redactie
staat r icc1ere afdeling stemt. JJa·t zou dus betekenen, dat em.
afdeling unaniem zou moeten stemmen.
Sprüker \·fil in het raidden laten, wat de bedoeling was
toen het reglement werd om:;esteld, rr.aar wil zich houden
aan de feiten, zoals deze thans in ar-tikel 39 zijn vastge•
legd. Deze redactie pas~ beter bij de opvattinsen, die
vdj huldiscn in de v.v.D.
:sanneer in een e.i'deling verschillende stromingen zijn,
!runnen deze bij de stc'nming ter Algemene Vergadering. door de
door die J..f'deling eekozen a:fgevaard:i.gden, tot uitdrukking
worden r;ebrc.cht. TiitsJ..uitcmd tuw.ni.em stenmen door verschille-nde afgevr:.c.rdigc1en van één afdël.. ing is onjuist en zou
betekenen, do.t deze nf'gevaardigden stemmen met last van de
afdeling. Hieraal zijn ook practische bezwaren verbondate
\lannc:cr er een motie zou worden ingediend, en de afgevaardigden zijn het onderling niet eens, dan zou de vergadering
moeten vwrdm geschorst om de afgevaardigden eerst gele genhe14
te geven hun stem te bepalen. ~preker acht een dergel ijlce
5anr; van zaken niet passend voor onze Partij. In de Xaner
kennen Vlij deze ook niet.·
Spreker zou. het. op prijs stellen, indien art. 39 onge•
wijzigd rou vJOrdm gehandhaafd.
Auunlui tend aéal. -.;a-'G do heer Lorran heeft gezegd ten aanzien van a:rtikel 9 merkt spreker op, dat in de conceptStatuten de laatste ~·voorden van de eerste alinea van dit

-18artikel nl. dat het lidmaatschap van g~~one leden eindigt
door het verlies van het actief- en/of passief kiesrecht,
zijn wee;eelaten. Dit is een materiele vi.. jzit,"ing. wanneer
in de oude struot-uu:r een alinea betref'f'ende het actief en
·passief kiesrecht is op~enomen, dan moet deze volgens spreker
· overgenomen worden in de huidige Statuten, zoa:B die zi· jn voorgesteld. Spreker ke~ niet inzien, dat wij op dit ogenblik op
deze materiele wijziging moeten aandringen.

De heer P.A.v.d.Heul (Rotterdam) deelt mede, dat de Af•
deling Rotterdam m8t enige bevreemding heeft kennis genomen
van de voorstellen, die door de .A.:fdc.üing Heems·tïcde zi j11 geL-'lncec.rd en, evenals de A:fàelirr..g Den Haag, acht de .Af'deling
Rotterü311 deze voorstellen op hE:J"i; asenblik inopportuun en
onr;ewcns·t. Aan de orde :Ls de kwestie, of' onze Partij naar·
bui·ten moet optrcdon als rechtspersoonlijkheid bezittend
lichu[;Ll. Als wij hot dna.rover eens zijn, moe·ten wij zorgm
die tio verkrij.:::;cn, ~ar dL-111 moctm rd j op het O(;enblik
dergelijl::e diep op de bestaande· structuur vm de Partij in•
gaande k:v·iesties niet c.ensnijden.
Een tl'veede pu:nt is, élnt c:r in de voorstellen van Heemstede inconsec_tuerrcies sclttUen. lle behandeling van het voorstel om de functies va.n vourzL tter van de Kamerf'ractie en
voorzitter vnn de l'artij ouverenicbnar te verklaren, dient
volcen~ spr !"lrer noc een ;j<::.a.r te worden ui tgerrteld.
De AfdelinG Hotterdam slui ·t ~-:1. eh ann bij het ge en door
de Af'delinr; De1. llimg is gezeed en r;ceft de vergadering in
ova~vwr;int; deze voorstellen, in wcl. ke vorm ook, niet te aan-

vaarden.
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De Voorz:t tter wil nocrnaals onderstrepen, dat de vastst.clling van de statuten' em1 zuiver :formele kvvestie is.
·spreker vtil cnarne de punten Mt;;nnn, die door de verschillende
a:fgcvc.ardigden ter spra.ke zijn gebracht. De heer van Raalte
heeft de vraag gesteld of het wel juist is, dat het Hoofd•
bestuur f,ltel t, èl.~t deze w.i jzj.ging van de statuten zuiver
formeel is €n nj.et rr.aterieel. Hij heeft daarbij op twee punten
gev·lczen nl. de k'Nestic vnn het: stemrecht en het eindigen van
het li<.l.J.T1aatscbap voor t:;er..on.eR leden, door het verlies van het
actief en/or p.s.ssief kiesrecht. ~;~·vt het eerste punt betreft,
mE:rkt s;prelcer op, dat hij het persoonlijk geheel eens is met
de zi ensw:i jze vt:n de heer Vo.n RE'alte betreffende de bewuste
regeling van het sternrecht in de Partij. ])e afgevaardigden
nanr een Algemene Verggdering moeten stemman naar hun eigen
overtuiGinc. Sp~~ekor heeft dcsti jds de behandeling van de
reeleDenten ven de. Partij nie·t neez:eman.kt. Bij de oprichting
ve.n de V. V.D. zijn éle He elementen ven <1e Partij van de
Vrijhej.d overgenomen. Het is niet de bedoeling vm het Algemeen
Reglement, dat iedere afgeva.a.roigde voo-.c zichzelf zou stem.'!len,
maar ét[tt iedere afvaard1t;il1[; éénzeLfde oordeel zou uitbrengall
en dat niet op last v~:m de A.fdelin{; zou wordal gestemd. :Ue
bedoeli!'...C is deze t ';':anneer er vijf afc:cvaardir;den zijn, moet
onder elkn.~ worden uitt:;enr:l~lkt, of voor oi' tct.,;cn moet voJOrden
gcstcn.u. ï!anncer drie er vóór zijn m twee er tegen, dan
dienen <lc stemmen vóór te w·orden 'tli teebracht. u~nneer het
çevnl zich zou voordoen, dat één afscvaardigde er voor is En
eén er te(:;cn, dnn is de consequ2ntie, dat een afdeling blanco
stemt. u~o.r spreJwr is medegedeeld, zou d:J.t de bedoeling van
het oude Reglement vm de .P.v.d.V. geweest zijn. Daar men nu
geen enkele moteriele wijziging wilde aanbrengen, moesten vo~ij
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betreffende artikel is dus slechts bedoeld om het oude
Regleroont iets te verduidelijken. Indien de vergadering nu
zou zeggen, dat zij wel een verandering zou willen aan•
brenBent dan zou spreker dit persoonlijk toejui.chen.
Het tweede punt is de kwestie, dat leden, die het actief
en/of passief kiesrecht verloren hebben, geen leden van de
Partij ~eer zouden mogen zijn. Deze kv-1estie blijft, zoals z1 j
op het ot::cnblik geregeld is, want het Reglement blijft gelden,
V:ij hebben te naken met de Statuten en daarnaast met de
Reglementen. Alles wat in de reglcmen-ten sto.a.t en niet 1n
strijd is met de statu·tm , blijft gelden. Het t,-aat alleen
om de vrc::.ag: moet dit voorschri:t'-1; in de StatutEn komen,
of' is het voldoende, dat het in de Hoelementen staat. ïiij
waren vsn mcninr;, dat het voldoende zou zijn, dat het in
de Heglcr:1cntcn staat. De enir;e rnr?.teriel·e wijziging is die
bci.;ref'fende de ontbinding van de H:trtij.
.
De heer von Eval~Ge heeft gezegd, dat langs een omweg
bereikt kan vmrde.Yl., da·t artikE"Jl 25 \·:ordt gew1 jzigd met een
ge·:·mnc meerderheid. ~lprekcr gelooft, c1nt de heer van· Raalte
daarj.n gelijk hce:ft en ook voor de 'v'lijzi[~ing vm art. 25 ·
een 2/3 mecrdcrhGid noodzalcolijl!:: moet worden ge~cht •.
Voor·t;s heeft de heer vm Haàte beweerd, dat niet in
de Statuten staat wat een c entralc is. In art. 13 van de
concept-o.>tatuten s·t.aat, dat de afdelll"..gen binnen de bij
de wet vasteostelde Rijkslcicslr:ringen zich verenigen tot
Centrales. De Statuten geven dus duidelijk am, wat een
Centrele is. Gpreker acht deze opmerking vm. de heer van ··
Raalte dus niet juist.
Wat betreft de l:westie van de comb1nati e van het voor-zitterschap van de Partij en dat van de Kamerfractie resp.
het lidMaatschap van de Kame;r, begrijpt spreker n:let,
waarom dit in s·tatuten o:f reglcment moet worden opgenomen.
\'Jae.rom behoudt de partij zich ten aanzien van dit punt
niet de volledige vrijheid voor? De vergadering zelf moet
i1r111ers hierover bcslissm • Wanneer er een voorzitter moet
worden benoeru, heeft de p[>Xtij de gelegenheid om in
volkor:1en vrijheid te beslissen, wie deze voorzitter za].·zijn.
Op het 00cnblik t-ref't het zo, dat de voord tter die verleden jaar is benoemd, dit jaar aan de beurt van aftreden
is, orrrlat de heer Stikker ëli t jaar am de beurt van aftredm
zou zijn geweest.
\Janncer de partij b ezwa.rcn had, dan had de partij slle
gelegenheid e~had om andere candidaten te stellen. Dat rraék t
de bcslisr;ing voor de :partij veel gemnkkelijlter. Wm t zou
men s·trilct principieel gaan uitspreken, dat de voorzi. tter
van de pDrti j niet tevens voorzi t-tcr van de Kamerfractie mag
zijn, dan heeft de partij zich reeels bij voorbaat ge bondal •
I:.r kunnen r;el. eens o m~rtmdigheden zijn, dat men op een ge•
geven moment geen geschikte voorzitter kan.nrinden.
De Kamerf'rnctie heeft de vrijheid om haar voorzitter te
kiezen on de Partij ook. Laat deze beide die volle vrijheid
behouden en als de Fartij op een gegeven ogenblik meent, dat
hot beter is om een anderè voorzitter te benoemen, dan doet
zij dit.
;·.rat voor spreker persoonlijk de zaàc op mt ogenblik
moellijk ms.àtt is het :feit, dat deze kwestie een persoonlijk
karakter caat krijgen, niettegenstaande men beweert, dat dit
niet de bedoeling· is. Vcrleden jaar, toen de heer Stikker
···~·------
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moest at'treden 11 heef-t de Partij spreker tot voorzitter gekozen.
Toen heeft spreker zel:f' gevraagd, of deze o·ombinatie wel gewenst was en of men niet ~ever een ander zou benoemen. Dat is
niet gebeurda om welke reden, Wil spreker in het midden laten.
De .Farti j heeft spreker haar· vertrouwen gegeven, waarvoor hij
dankbaar is. Een jaar is di-t zo gegaan. Het is een moeilijk
jaa:r..· geweest. iiij hebben bill-"l'len de Partij moeilijkheden gehad
over de L~donesische kwestie. Dat is nu achter de rug, en nu
zou men deze combinatie niet meer wenselijk achten? De Partij
voelt toch ..·.;cl, ds:t daarmede afbreuk zou worden eedaan aan de
voorzi. tter van de .Partij, die ook voorzitter van de Kamerfractie
is?· Sprt::-lrer voel-t h ct :persoonlijk als een bewijs vc..n gemis aan
vertrom·:Em, dat men naar sprelrers mening nodig heeft, wanneer
men lcidil~ moet geven aan een politieke partij. De buitenwereld voel·t het zeker zo. JTen zal zccgen, dat .de Ka.me:r:fracties
wel l.Ulan.ict1 zijn geweest, mzu:~r dat de Pertij het er niet mee
eens is. ;3p:r:ekcr meent, à. at dit niet moet sebeuren en persoo:p.lijk te moeten vragen hem dit niet aan te doen en het ook de
Pe.rtij niet aan ·te doen. :·lij liberalen zijn nooit bang voor
c1e vrijheid tçeweest. Moeten ~·dj ons nu van te voren aan banden
gaon locgcn? I~roetcn -:;,'1 j in de Statuten een bepaling opnemen,·
die ons binGt? l:it lijkt spreker niet vcrsta.ndiB•
.
Bij de Anti-ilevolution<:tiren hee:ft de combinatie van d.eze
be:tde functies ali~ijà bestal?.n (Kuijpcr, Colijn, .. de Savemin
Lohr-uan). Dij de andere portijen is dit niet het seval. Bij
de oude Vri ~izinnie "Democrnten was het ook m ders. In de oude
Liberale St<:~atspartij was het af'wisselend het geval. Er kunnen
zich omstcndic;hcda1 voordoen, dat een combinatie van d.eze
:func-ties de voorkeur vcrdient en daarom stelt spreker voor zl. eh
in deze vcrgadering op di·t punt nie·t te bindm., en dat de
Pertij zich de vrijheid hieromtrent voorbehoudt. ;ïij klumen
vrij blijven, omdat wij als liberalen onze vrijheifr binnen de
Pertij wel goed ~'Ullen weten te gebruiken (applaus).
De heer M.J). Scheer (Heemstede) zeet zich er van bewusiï
te z~jn gisteren de knuppel in het hoenderhok te hebben geworpen. Dnaram is spreker erkentelijk voor de manier, waarop
de voorzitter hem aan het ber;in van deze vcrBedering heeft
gea.nt:v;o ord op datgene, wat hij gisteren heeft gezegd. Datzelfde
geldt ool\: voor de heer Rutgers.
·
De Af" deling Heemstede heeft met de voorstellen tot vd. :1zicil'lG van de Statuten· en me-t de daarbij behorende· motie
inderdaad het bclë~1 van de Partij voor ogen gehad. De Voorzittor heeft gezegd, dut wij vorleden jaar de mogelijkheid
gehad hebben om em. nnder dan hem tot voorzitter te kiezen en
dut c1.it toen niet is gebeurd. :Danr heeft de heer Oud gèl.ijk in.
"Viij '117istcn toen allemaal, dat de heer OUd tevens fractievoorzitter \"!as,mr':lar wij hebben gemeend, dat een combinatie mot;elijk
was. De proctijlt heeft echter uitge11ezen, dat wij in onze Par•
tij nog nooit voor zulke belangrijke vraagstukken hebben gestaan, als die welke we in hot afgelopen jaar behandeld hebben,
nl. betreffende de Indonesische l~westie. Bij. de behandeling van
deze kv;estie is gebleken, Q.at de doublure voorzitter Partij en
voorá tter Kamerf'ractie tot misverstanden e.d. heeft geleid.
Het is dus de bedoeling van de Ard. Heemstede geweest om der•
Gelijke zsken voor de toekomst te couperen. En dit is niet
alleen de bedoeling van de .A.fdelin& Heemstede geweest, maar deze
bedoelinG heeft ook bij andere afdelingen voorgezeten. De
Afdeling Heemstede verlangt niet anders dan rust in de Partij.
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Het is deze afdeling niet om een rel te doen en het is de
.Af'deling oolt niet om persoonlijke dingen begonnen. Spreker wil·
echter wel zeggen, dat hij hc:t persoonlijk in twijfel trekt,
wat een gunstiger onthaal zal vinden bij onze kiezers, het feit,
dat wij zeggen, wij bedekken de zaak met een doekje en wij gaan
voort of dat zij zouden horen: de partij is op haar achterste ·
benen gaan staan. Zij is het niet met het gevoerde beleid eens.
Deze vraag wlJ. spreker aan het oordeel van de vergadering overlaten.
Gezien de loop van de debatten heeft de afdeling Heemstede
zich nader beraden en trekt thans haar voorstel tot wijziging
van de Statu-'GBn in (L:.pplaus), daarmede niet erkennend, dat haar ·
voors-tel in do ~>tat-utcn 1üet op zi.jn plaats zou zijn. Integendeel..
De fltD:tu"tcn s:.;ijn tie r;:ronélvlet voor onze partij en daarin moeten
de Y.:r'.J:d.irlD.le :punten ·~o·t ui·fjing lwruen. :De t'l.inder kardinale puntm.
kunnen in het; Jlui::houdclijk I~cgler1!ent Herden opgenomen.
Cok over de ir.[_:;r.;riier:dc motio hocf"'G de .A:rdcli:ng Heemstede
zich borr:.ucn en spreJ:cr krrn nar;,o!l..s dezo .A:fdeling verklaren, dat
deze motie wc.rü.t lngctrolJ.::en. De Lf'deling Hecms·tede stolt er echte
iets ·tec;cnover en v:el di-i;, dat vd j at-:n het lioo:fdbostuur als
c;ehocl en uan de lec1cn p~:rsoonlijk vrac;en om deze krJestie in het
kernende jaar d.us vÓÓr de JUGernene 1r'"orcc:dcring Vlel d eeelijk -~e
overwegen en van alle l\Enten te bek:i.jl~:cn m naar wij hopen een
voleend jaar -ten aanzien van dit punt aan de Algemene Vcrgadering
nadere modedelingen te uocn.
Srxcker ;·:-ll no5 op één rnm·t terugkomen. De voorzt ttor ·hee:ft
gcsproken over het porsoonl.ijk cachet, dat er voor hem aan deze
za~Jc zit. De ~féielinG heeft zich wel <iegelijk beraden OV()r het
puntï, dat in deze vercadering a...'1n de orde zal komen, nl. de
vcrldoz.ing van de voorzitter. De ai'd.eling Heemstede heeft met
vcrscheidene prominente. figuren in de .Part;ij gesproken, maar
van alle kanten is een weir;ering ceko!:!on, omdat men geen c a.ndidaat'togcn de persoOl'l vnn OUd wilde zijn. Dit moge u, I·.tl.jnhcer
de Voor~~tt;tcr, als een klein bee·i;je verguldsel opvatten. Het
persoonlijlee clemen-t; hoeft niemand er in willen leggen, het
ging slechts om de practischc kant ve.n de zaak.
Spreker eindigt met het lloo:f<1bestuur nogrnaals te verzooken arm <le kwestie van de cornbinati e van Voorzitterschap
Partij en :Kamcrrractie in het komend jaar ernstige aandacht
te bestcde.Y)..

De heer Ir.J.C.Loman (Baarn) markt op, dat hetgeen de M· ·
deling Heemstede zo juist heeft gezegd, hem niet heeft verbaasd.
Het llc;eft hen bcvreé!ic;d, dat de zaàt op een rustiger peil is
gebracht. Sp.rd:er vr.l.l echter de laatste woorden vnn de vol.~ige
afgevanrdicde no{~. eens nader t;oelichten. I)e reden, dat de J..:Xdelinc J2nrn nat deze za..'1lc !'...::'1ar voren is c;ekom~n is dezEH
~:~nir;e weJcen Gûleden bercik'.;e de ilîd. Bc:arn een uitnodic,ing vo9r
o~n bijecnkonst. Hierbij narm vcrschillende partijleden prive
teGen'Noordic. Spreker is dnnr porooonlijlt: ook heen gccaan. Toen
is gebleken in dit vrij grote gezelschap van vooraanstaande fir;uren uit de FP.rti j, ilat er een gro·tc ontevredenh()id heerste ·
en tevens een grote bezorr;dheid voor de toekomot van de l'arti j.
Op deze bljccnkor:1St v;erd verteld, dc. t de combinatie van de hide
:f:'amcties ·t;ot zullee noodlot-tiE? toestanden aanleiding kon geven,
dat het wenselijJ: was daar ic·ts aan te doen. Sprelrer is toen
ontzet thuis gekOI:l()n. Hij wist niet, dat er zo tn bezorgdheid in
de Purtij heerste en spreker vreest, dat het Hoo:fdbes·tuur dat ook
niet wist, want als het ëli·t VIel had geweten, bad het Hoofdbestuur
op e()n andere Wijze ~eze zaak behandeld. Spreker heeft toen
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wat godaan kon worden. Toen is besloten hierover op deze vergadcrinr;; het woord te voeren~ De J:::fd. Baarn heeft mat veel.
ontevredenheid te kampen geha(i. In de Af doling zaten veel. knappe
intnll.eotuele jonge mensen, die spreker hee:ft meegenomen naar de ·
laatste Algemene Vergadering. Ilfaar na afloop zijn deze jonge mensen uit de Partij gelo}>en; bewerende, dat men op die Vergader1ng·
toch niets kon zecgen. fJprcker had gehoopt, dat deze· jonge
mens~"n de taaie van de ouderen later zouden overnemen. tipraker
gee:ft het Hoofdbest-uur in overwec;ing het oor beter te luister
te locgen bij do vcrschillcn<le s-tromingen in de Partij en niet
al·~i jd op ho"'G perBoonli j:cc t::lement de nacl.ruk te leggen. ·Als er
VfllJ.ÜD.<:~G eon tegcncmüliélr:i.l.rt zou ~~ijn cclw!:!c:n en deze zou zijn
gd:or:~cn, r;çd; zou E:.'-r dan zijn e:ebcnrd? Dprnkcr ver1:iOekii het
Iloo;C'd:Jc::;tu:ur d.e~jo ~:aD.k nioiï nls een brt,sn:tcl te behandelen en
ter;enoet te komen ae.n ac cl.·~nstige bezna.ren, die in de Partij

heersen.

Do hcE::r n.J. van F..a8.1tP. {Amsterdc.m) begint met zijn
excuses aan to bicden betrei'f'ende de k•'Icstie van de Centrales.
Ten E'.nnZi(;'ll vnn het act:tci' en passiei' kiesrecht zegt
Sprclc:cr niet be[;i'o:pen te· hebben, 'Naarom deze IDVestie niet i:a
de Stc:Gu.t en in o PD e:nomen.
ïlt:."G het stcu.raen <ler l:ct'delizl.'scn betreft merkt sprclcer op,
dat hij nu hecf't vt::rnomcn v;at de bddoelinG is Geweest, toen
het rer;lemen·t ~·a:rd samen;_:;esteld. J,;mr h ct bloed kruip·t;, vmar
het r. .i.et gaan kan en per oc,r;clult is vastgesteld, dat de afc;ev&ardiGè.cn stcffi'nen en niet (le a:fdelingcn. Di·t; .is op het
or;enbl~k de prac·ti jln De afcevae.rdigdcn stemman niet unaniem,
maar ieder voor zich, di·t ·is bij de vorit;c Algemene Vergadering
gebeurd.
·
·
· ·
. · Laten wij deze be!)t).lil1.3 ongcwijcied overnemen. men heef't
de mogelijkheid en he-!; recht dit te doen. I-aten vlij dit handhaven
en arlïikcl 39 ongc·~vijzisd overnor..1cn in de nieuv1e Statuten en
t.z.t. als het anders moet, ku.."'lllen
wij. het altijd
nog veranderen.
.
'
.
.

De Voorzitter arrtwoordt de heer van Raalte. De kwestie van ·
het actit'..:f en passief kiesrecht is niet in de Statuten opgenomen,.
omdat men ;_n de Statuten n:lct meer wilde zetten, (lan er absoluut
in moest. Nen r-d.lde do Statuten zo beperkt mogelijk houden,
omdat een wi jzit:;ing in de Statuten aan meer f'orm::üiteiten is
gebonden,. dan een ''lijziti.~ van een reglement.
r;at het -~veede punt vun <1.e heer Yan P.ualte betreft, hiermede
is spreker het persoonlijk eeheel eeno. Hij zou ook het artil{o~
zo VIillon ovornor:·,·:?n. I3 er verschil vnn ui tle.:;ging, dan hebben
wij in hc·t rcgJ.ement daarvoor een procedure.

De heer H.I:. Scheer {Heemstede) merkt op, dat in het AlgemeEn
Heglonen·t gesprokcri wordt over kiose;erechtigden en polltielee ,
delinquenten zijn ge. on k1 eseerechticden.
De

voorzitte~ betoo~t,

êRt hij de

z~~c

niet de moeite

vma.rd vindt om te besr>rcken. Het· spreekt vanzelf', dat wij deze
J'l.lOnsen niet in ac Purtij opnemen.

Spreke:r is dnnkbn!!r voor hc·t feit, dat de Mdeliz',.e Heemstede
haar motie heef't teni..gcenomen. Ppreker _kn.n de vercadering de
verzekerinr; c;even, dat het Hoofdbestuur in deze niet tot een ·
andere meninc zal komen. De P"'o.rtij moet hierin zelf beslissen.
t:len kan nu wel zeccen, dat men deze kNestie. niet persoonlijk
hee:ft bedoeld, maar het is nu ecnrnasl niet anders. De voorzi·tter
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vertrouwen van de Partij hee:f't, dat hij dient te bezitten.
Spreker zegt niets van een onrust, als door de heer Loman
bedoeld, gemerkt te hebben. Het is geen mooie methode om
wanneer de heren geen tegencandidaat hebben kunnen vinden, het
langs de weg van een motie te proberen. Spreker geeft toe, dat·
het voor hem niet aangenaan c;e\:'teest rou zijn, als er een tegEncandj_daat zou zijn gcGteld en deze zou zijn gekozen, want
daaruit zou een c;c:urls aan vertreurven gebleken zijn. J;aa.r gaat
het op het O[~onblik om.
verdor j_s door de hoer Lorna.n go.zegd, dat er mensen waren,
die zich bclclo..a.së.t.cn over het :feit, dat zij niet konden zeggen,
wat zlj \'Tilden zcc;:gcn in cle Ji..::.rtij. Sp:rcl<::tlr ber;rijpt dit niet.
I::r .~d. jn i.."'i:ee vorc~"..éi.oringen g0woest. lrion kon daar niet zo lar:Jg
IJra"'.:;on, daar vlij ucm ti ;jd Haren cooonáen on er een 60 sprclcers
op de lijst ntond.en. ?oen is uit de vcrendering het geluid
·
vel."no~::on., dEl.t r.>on corrrt \'lilde ho:1:-en vm:t Hoo:t'U.bestuur en Ifr:rnerf'rac"ties ·te verbellen hn.<lden. Dit hccf·t de voorzitter toen aan
de vcrc2dcrin.c voorgcleGc1 en de vergo.tleriTI.f~ is er mede accoord
gec;n.:u1. In do vo:rr;auerirl[; in l.;.rw-tïordam hnddcn wij oo1t een
geviüldic;e lijst van sprekers. :Deze sprel::crs hebben Hij in tijd
moeten rantsoeneren wegens cebrck aan tijd. D:"lt zou een andere
voorzi -t;·tGr :p:c.'ccios zo hebben moeten doen, tenzij men liever
een voor~~:l:ttcr ~~ou hebben, die vnn de zaakeen wanerelelijk geheel.
zou I!l.:.'lircn. T::b.ar dnt zal men toch niet vdllen. Men zal toch
vcxl:mgen., d<:.1·t er ienr..tnd voorzitter is, üio er voor kan zorgdragel
dat de beraa<.l.slncinc;cn ordeli jl~ verlo~:pn.
·
Spreker ze[;t nogmals danJ;:bnar te zijn voor het f'eit, dat·
de motie teruggenomen ia,. maar hij blijft toch bij zijn mailing~
dat de· Pélrtij zelf' moet b-eslissen, wanneer de benoeming van de
Voor?i tter aan do orde is.
Mr.J. Rutgers wijst er ifl.za.ke het stemrecht nog op, dat
het op hot oecnblik nnterieel al zo is, dat de afdelingen
atem.rnen. De laatste keer zijn er s-'cemk~en uitt:;crei1.-t en
deze steml:..aarten hebben e;ewoonlijk de doorslag gegeven; zodat
het nie·t nodig was, dat de P..f'delirJ.gen hoofdelijk stemden.
Verder lrrijt;-G niet iedere ai:gevaardicde een stembiljet, nodig
voor do sclu'i:ftelijke stetmnlhng. Men lcri jgt een biljet voor
1, 2 of 3 stemT.en en deze worden dnn door het S~embureau geteld.
Zo is hflt altijd gffiveest en daarop is door geen'enkele af·
gevnardigde aanmerking gemaakt.

J)e Voorzitter is er van overtuic;d, dat dit in de practijk
m~~ hij is het met de heer Va~ Raalte eens, die zich
hcei't a:t'gevraagd, v1aro.-om dan· de redactie van llet betrei'rende
artil:oii ni ct veranderd wordt.

zo 0aat,

Do heer II.J. van Raalte (Amoterdam) merkt noGmaals o:p';r
dat het eenvoudig is wanneer de afdelinGen unaniem stc~n.
Ir~'3r een vorit;e k.cer bij de verlciczinc; vnn leden voor het
Hoofdbestuur is door de .Af'deling .An:sterdam niet unatt.iem, ~ar
individueel eestend. Eet moot geen princii)iele kwestie zijn, dat
een nfdcliD[; unaniem m~et st~mr.1en. Dit strijdt met ons beginse~.
Men heeft het in het Reelament zo gezegd, dus spreker z1 et niet
in, waarom wij hieraan een and~re uitlem;ing moeten geven. In
ieder geval vd~ spreker voorstellen het zo uit to leGGen, dat
:teder individueel kan stemmen.

·- 24De Voorzitter stelt voo~ 1n de Statuten de redactie over
te nemen, zoals deze in het Resl.ement geformuleerd is. Het
Hoofdbestuur zal dan nader in. ovenveging nemen, v1at in de ·
:pncti jk de toa:rnssing van ~ t artikel. za.l moeten zijn. Spreker
persoonlijk is '\.ran oordeel., dat de gang van zaken, zoals de heer
Rutgers hef'..f't uitgelegd, de beste zal. zijn. De afgevaardigden
moet~en persoonlijk hun stem uj-"l;brengen. · S:preker wil er bij·
2er:,gen, da-t hij het p0rsoonlijlc niet juist acht een stembiljet
met een 7 ca:- op af' to geven, \·mnneeJ... een afdeling reoht op dit ·
a::mtal stemmen· heo:ft •
·
Hierop antwoord-t do secretaris, dat ditgetal zich beperkt
·wns:rc1c vnn 3 stcm.rnen. Daarom heef't de .Ai'deling Amsterdam
tlüer biljott;on gekregen.
·

tot

e~n

De voorzi. ttE?r zegt, d.at dus besloten is, dat in de Statuten
d9 oncle redac-cie vnn üa ::n:"GikPlen )8 011 39 van het Algemeen
Her:la:1ont word·i:; overe:;m1omen on dc.rl:i het 1-loo:fdbes·tuur nog mder ·
zijn nandnclrl:; z:wn deze zn~~k zol r.d. jd en en hierontrant op de
volc;cnd.e Algenene Vergadnring verslag zal. uitbrenc;en.
Spreker lw:mt nor; oven t c:t"tlg op do wijzit;ing vnn artikel 25.
Het is nood.z.nl{elijk dat n~cn de ontbindin,::~ vm de Partij niet.
via een omweg toch m.st een gewone mecrc1erheid kan. bereiken,
zoals hot vol;ons de hee:c van Haal te door· ar·t. 23 mogelijk
wo.rcl't ger:adc t. list t\':oede lid vm artikel 2.5, moet dus
ook worden toe 0evoe gd aun artikel 23.
·
De Secretaris, I.x.J.Rutgcrs, deelt mede, dat aan artike.l
17 een alinea zal v1cn..~den toet:;c.:voet;d, luidendel
"De Voorzitter vortcr:-,cnwoorà.ir;t de J?arti j in én buiten rechte
met i .. echt van plaats-vcrvo.n.gi11[.; 11 •
Dit is niet nodig voor de Justitie, maar met het oog op de
bank

0.1 . de

p.!rte;iro.

Do .Voorzitter vran~ de vergaderirig, ofhij mag aannemen,
dat cle Statuten worden e;oedgekcurd. Aldus wordt besloten.
Hierna vraagt.de voor~ittcr de vcrendering of deze àr mede
accoord gaat, dat de Secrotari~, I:::r.J.Hutgers, eemachtigd wordt
het nodir;o te verrichten om do Koninklijke eoedkeuring te
verkrijgen. De vcrgndcril'lb gaat hiermede accoord.
De Voorzitter stel·t thrm.s 'in Df'wijking van de Agenda aan
de orde nunt 11 - ·nenoe::'.i.n0 v~n eon Voor~?,ittor.

T;aa:r geen anl ere candidaas is gesteld, is de heer Oud· bij
enkele candidaatstelling ·tot.voarzitter herk~zen (applaus).
De Voorzitter d::_nkt de vcrgaderint; voorhet vertrouwen,
dat zij opnieuw in hem heeft wil.lcn stellen.
·
Aan da orde is thcms punt 12· van de .Agenda& Benoeming van
een lid va11 het Dagelijks &tdntur.
·
·
De Voorzitter benoemt tot la den van het stembureau da harent
Almelo
·
J .Vl. G·.Linssen
Amsterdam
.
A.lTanijn
Gorinchem
die te zaman met het Secretariaat do s·temmen zullen tellen.

B.J. Breuning ten Cate

.

-25 De Voorzitter stelt hierna am. de orde JZU!lt 10 van de Agent
Behandeling van het Conce~-\'lerltproGr<lJll.
·
Hij deelt mede, dat het onmogelijk is - gezien de vele
amendementen, dia op dit concept-Werkprogram zijn binnengekomen
vandaag een definitieve beslissing hierover te nemen. Daarom
heeft de :Partijraad geadvisoord vandaag uitspradc te doen ten
aunzion van enige principiële punten, die in het advies zijn
opgesomd en de overiGe nmendcnon"t;en te vervd. jzen naar de verschillende co:m....'"lissies, diehet ~ierlrprogram hebben voorbereid,
zoc1a;Y vol{;cnd j3.a.r op de JU.gomene Ve:t:-gndoring dit :program nog
eens in zijn c;c!:wel kan VJCl:·dcn bezien. Spreker vraagt, of
de vcrr;.."lüorin;:; zich hicrnede kan vercni::;en.
Aldus wor6:t boslo·t;en.
Do heer K.H. Brandt

(Koordreclr~)

stelt bij fft.Jnio- m

cl,.,
V""""!''..
.... :._:...,..,..,.....,..,...o,.,.,..n.niets
..
..i..C-...... Uf ,.,."..,,~om 'i'Y\ 11..,
._IJ
""~~.LJ..&.
u...a..~U
wordt 01Y~Gno~::Gn omiïrent de status vm Uieur1 Guinoa. Het
noo:f:'dbectuur dccl·lï r;:;cdc, dat zij een i'm:·r.1tl.lerinr; hicror:rtrent
ni.ct nodig ach·c, n8u.r vermeldt hierbij geen reden. Spreieer
""'i
·l'""·"~!"'·'"lf"•.,.ln
J..l- .,;.1~>(....4.
... -1.~ ·.~"-- """(.,,.o·nt.·nc1o····.r~
. . . ..~ ... .-...l._.. - -..l.L

\•(..t.oC.:,W..

\J

•A

...:...LJ.

wil L;t::.8.rne uit t1 e rn ond van de Voorzi t-tcr do motieven vernemen,
wac~om men dit niet nouig heeft geacht.
.
.
.

Do Voorz1 ttor mcrkli op, da·t het rrcandpunt van de Partij
ton aanzien v~n :acm7 Gu.i.nea- no;r st;cedn hetzel:fdo is on dat de
bevoJJ\:in[; v.::.n lTlcu-;; Guinea t.z.t. zelf over haar status
dient ·te beslissen en haar eigen lot dient te bopalon. Daartoe
. is zij thans ·zeker niet in staat en zolnng dit niet is ver. anc1o~~a,. dien·!; dit cebied onder HederlD.ndse souvcreiniteit te
blijven. Een ande.re koloniale status _lron • niet in aanmerking

komen. ·

.

.'

-

~

De heer nrondt is voor·deze woorden van de Voorzitter
zeer crkent(~lijl:: en is blij, dat dit het stondpunt van de
Partij :i.s. Dit, is. voor velen een erote geruststelling.
Tr..a:nS' is aan de orde het~ Staa.tlnm.dig Gedeelte.
Bij I. J?nr. 1 1ro. 9 ncrkt J.:ej• r:il.... K.L.lïi. Toxopcu.s Pott
{Dcli'zijl) · OJ), ö.at zij meent, dat het niet oppor-rnun is uit
te spreken, dat de Eerste ID:n."ler goen doublure van de Tweede
Iun-Jcr knn zijn. Zoals op het oeonblik de verhoudingen lie;c;en,
mor; en wij blij !üjn, da:i; er oen remmende werking van de
Eerste 1'~1mor ka..YJ. uitga.an.·
·

De Voorzitter antv10ord:t hierop, dat hier blijkbaar een
nisvcrstand in hert spel is •.'2:!: is [;een sprake van, dat de
I<>~rsto Karmr zou moeten vorc1rd. jncn, rr-.:aa:r onderzocht moet
worden, of deze Kamer niot op een andere wijze kan worden
sa.menc;e~rteld.
· ·

r.re j . Toxopeus Pott
zijn toelichting •.

is~e

voor.zi tter erkentelijk voor

De heer Dr.J.c. vnn Zoelen (lu:1sterdam) wil nog een
enkele cl.i;cmcn"'.o opnc;rking ma.ken. Door Ar.Isterdam is een aantal
enendeoenten ingediend op hc·t concept-\i cr1.'"Program en hierover
beert spreker al iets gezegd in de vergudcring van de Partijraad
Spreker zou nu c;r:aaG vdllen vaststellen. dat zijn op..
merkingcn, dia hij in de Partijraad heeft t;cmaakt beschouwd
wordan als te. zijn gemaakt in deze vergadering.
ge~ooft, dat

mj

- 26dit wel mogelijk is, omdat de voorzitter heeft gezegd, dat de
zaak opnieuw zal worden bek~ken en rekelüng zal worden gehouden
met ingediende opmerkingen.
De voorzitter bevestigt dit en zegt, dat inderdaad het
voleend juar het Werkprogram weer in beha.llieling komt en dan kan
men vanzelîsprekend op gern.aak:te opmerkingen, wanneer deze niet
tot hun recht zijn gekomen, torug komen.

II. Pax. 2 No. 4 lilamilierecht.
Mej. ToxopelL~ Pott wil er op wijzen, dat de uitdrukking
ongeneeslijlr k.'t'anl'::zinnie niet juist is. De stam van de medische
wvetcnscbap is op het oge:nblilc zo, dat geen enltele dokter kan
zeu;en, da·t ier.and, die krm11czinnig is, over enkele jaren niet
ccnezen luu.'1. vwrden. Tiaarom heeft de Afdeling Delfzijl voorgesteld ongeneeslijk krankzinrug te vervaneen door krankzinnigheid•
die vijf' jsEJ.l.~ hcet·t geduurd.
·
De Afd. Delfzijl hr.crt met leedwezen gezien, dat de Bartijraad de volledige ontwricht1116 van het huwelijk als grond voor
echtscheiding ontraadde. De 1-:t:d. Del:fzijl vJilde, dat ook bi ;j een
volleclit.;e o:ntv.rrichting vrm het hmvelijk, echtscheiding mogelijk
was, zoals dat in Zwitserland het geval ia. Na vijf' jaar
scheidin~_; van ta:fd. en bed moet elk dor partijen ontbinding
van het huwelijk kunnen vr~gen •.;.if.mneer dit laatste punt zou
worden Clvcrt;cnm1en in het ;,rerl~ro6-r~m, zou het punt b etref'f'ende
de ontvvricht;ing van het huwelijk lronnen vervallen. Ieder
jurist, die in zijn PTakt;j_ jlc echtscheidingsprocedures heeft
gevoerd, VTewt hoe noodzakolijk hr;t laatstgenoerrde punt is om
aan zedelijlc en financieel onhoudbare tee standen een einde te
1.--unnèn maken.
1

. · De Voorzitt~r wijst erop, dat over dit punt in de Partijraad uitvoerig van gedachten is gevdsseld. Spreker is zelf
op het c;ebied van het huwelijk en de echtscheiding ontzaglijk
conservatief' en meent, dat iedere bepaling er nog weer toe zal
bijdragen, dat het n:?,ntnl echtscheidingen nog zal toenemen. ·
Sprclcer is er tegen om de procedure om tot echtscheiding te
komen, ·i;e vert:;emakkel:tjken. I.TPar alle zaken hebben tv;ee kantm..
Wat de k_ra:pJrzinnir;heid betreft, deze geestesziekte stelt
spreker op één lijn met een andere ongeneeslijke ziekte.
·
Volgens SIIt'elcer moet een huwelijk zodanig zijn, dat het hiertegen bestand is. Deze dingen heeft men slechts te aanvaarden.
l}it is een van de grondslagen van onze Christelijke besebaving
en spreker ziet als een van de grote gevaren van de tegenwoordige tijd het f'ei t, dat men er zo gemakkalijlt toe overcant om een huwelijk te sluiten en dit weer te verbreken.
Spreker is van mcnin.g, dat ongeneeslijke krankzinnigheid niet
als srond voor echtscheiding in het Vlerkprogram behoort te
worden op[;enomen, noch volledige ontwrichting van het huwelijk.
De Pnrtijra~.d storJ.d wat het eerste punt betref't aan de andere
kant, mnar was ook van l!lening, dat volledige ontwrichting
van het huwelijk niet als grond voor echtscheiding in het
Werkprot.:;ram moest worden opt;<::nomcn. Indien de vergadering te
dezer zake een ~dere beslissing wil nemen, dan de Partijraad,
dan staat zij daarin volkomen vrij.

r.rej. Toxopeus Pott merkt op, dat dergelijke bepalingEn
overbodis zouden zijn, indien een ieder een even hoogstaande
opvatting koeste.rde ten opzichte van het huwelijk als de
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voorzitter. Spreekster is van oordeel, dat men krankzinnigheid en een andere ziekte ~iet op één lijn kan stellen,
aangezien bij krankzinnigheid ieder geestelijk contact
verbroken is. Wanneer men d~ pensioengerechtigde leeftijd
heef·t bereikt, acht spreekster het minder erg, dan v1anneer
ieruand dit op jeugdieer lee:ftijd overkomt en dus gedwongen
'ZOU worden de rest van zijn leven ongetrouwd te blijven. De
:financiën moeten natuurlijk goed geregeld zi.jn, zodat de
endere partij d~s.r niet door wc.röt getro1~fen.
Wat de ontwrichting van he.t hu·uelijk betreft, deze :formulering acht spreekster te vaag en zij kan inderdaad leiden
tot vermoerdering van h~d:; aan-l:ial echtscheidingen m daarom
~ou Bprod;:s·tcr de vo-urkeur geven aan he;t amendement van de
Af'dolinL; })ulfzi jl nl. äaJii vmnnoer gedurende vijf jaren de echt•
gcnot;cn geleefd hebben in scheiding vun tafel en bed, de mo•
gelijkheid boGtaat ~::J.n een dei'iniiïieve scheiding op verzoek
van een de:!'.' p~rti jon.
Do VoorziVlic::r heeft hetgeen door Mej. Toxopeus Pott is
mc<legcèleeld m:.Jt on-czetting ac:mc;choorèi. Hij vindt er altijd
nla gevaarlijk elc;;1ent in zitten de moüelijkheid, die bestaat,
dat do ren in die tussentijd zou zijn hcrtrow1d en de vroU'N
na. een at:.nt[;.l jaren genezen is.
Tbans deelt de Voorzittor de uitslag van de stemming
voor éón lid van he·t Dagelijks nos·tuur mede.
.
.Aant~l stemgerechti[;den volgens presentielijst
204
Uitgebracht am tal .sterrunen .
202
UitgcbrG4cht op de hoer Mr.w .Kok
l.87 stemmen
op de he er R. •~!.K;oornnce:r
15
"
Dus gelcoz en I rJr. Vl.Ko:t.
De Voorzitter stolt do vre.ag, welke wijZi[';in.g men wenst
aangebracht te zien in het advies van de Partijraad. Als
spreker hot c;ood bcf:~cpen heeft~ v-iil Mcj. Toxopeus Pott
voor krnnk~innigheid het woord fongeneeslijk" schrappen an
hiervoor in de plaats stellen "krçnkzinnir;heid, die langer
dun vijf' jaren heeft geduurd". Dit punt zal door de Commissie
nader worûcn bezien en hierover zal dan het volgend jaar
rapport worden uiteebracht.
Ook het punt bctref":fenc1e de ontv.zriclrting van het huv elijk
zal door àe Commissie nader worden bezien.

De paragr~af over het nijverheidsonderwijs zal tevens
nog eens· nan de commissie \Vorden overgelegd.

Radio:
Mej. Toxopeus Pott zegt van dit punt geschrokken te zijn
en is bnnr,, dat dit de nekslag voor de AVRO zal betekenen,
welke verenicing toch b:='.B-nbrckEmd werk op radio-gebied heeft
verricht. Heteeen Ucderland heeft gepresteerd op het gebied
van de radio heeft men aÇln de AVRO te danken. 'f!cnneer het zo
zou worden als in het Concept-·,;erkprogram wordt voorgesteld
en er dus se kozen moet worden door de luisteraars, dan zi. et
het er voor de AVRO niet mooi uit. Iedere Katholiek V".ordt
lid van de K.R.o. en ieder lid van de P.v.d.A. ;·.;ordt lid van
de V.A.R.A. en dan heeft de A.V.R.O. geenreden van bestaan
meer, want dan heeft zij niets meer in te brengen.
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Spreekster zegt, dat een duidelijk omlijnd plan haar nog niet
voor de gees·t staat, maar zij zou gaarne zien, dat de commissie
met een zodaniG voorstel zou ko:nen, dat de eenmaa~ door de
A. V.R.O. verkregen rechten niet worden aangetast.
.
I.e.ten wij d a AVRO dankbaar· zijn, dat onze prominente
figuren via deze omroep hun liberale stem kunnen laten horen.
Laten vûj de ~.v.n.o. niet in de steek laten (applaus).
De Voorzitter gelo():ft, d. at Mej. Pott op dit punt het
Proera!n verkeerd heeft bot,repen. Spreker heeft niet de indruk
gekxe~cn, dat de A \Tr.O in de steelc wordt gela·ten. De com.'l11ssia
zal ook dit pu.."lt nog nader moeten bezi. en.

Econorrdscbe Zrucen1
lio heer J.I;Ieijer (Bloe!!lendaal) zegt namens de .Afdeling
.
Bloemendaal, dat deze &i'de1in{.:~ eHn motie had willen voorstellen,
doch later hiervan heeft ai'sczien. De .Af'deling Bloemendaal is ·
van mcr.dng, tl~t de V.V.D. op hot ogenblik in de ero... ste plaats
bohoe.i'te heeft n~n1 het uitoc-:::fenon van een remmende taak. Als
de V. V.]). op het ogenblik v;our haar good'Nill wil verbeteren, rJoet
zij èi<~en, wat de V. V.D. vnn huis uit hco:ft gedaan. ])e lrlberale
s·ta&tS}.')élrtij heeft haar oorsn:ronr.; in de economie. Vlil de V. V.D.,
die tlwns een deel. van de goodvo'ill heef'-!; verloren, in het volksleven
een renr;;cndc tc:1ak vervullen, <1an r.:1oet zij zich keren tegen het
.economisch en financieel beleid, dat het land liünrecht nanr een
mvare economi~che crisis voert. Spreker is van oordeAl, dat de
~.n.o. indruist tege:n de beginselen, die aan de V. V.D. ten grondslag liegen. Hij weut wel, de.t de v.v.D. tegen dit·wetsont?terp
heci't gestemd, n1m- dit was op min of meer incidentele grond geschied. De Pi'<lolinr; Bloomendaal had gnarne gezien, dat de Partij
op meer principiele t:;ronden r.ad tecengesternd •
. Di·tzclfde celd·t ook met betrel::king tot het wetsontwerp over
de financierinc van de IIoogovena. r.~on ziet, dat hier sprake is
van vorlm:pte socialisatie en spreker had gaarne hierover in he"t
Werkpreeram het een en nndcr gestipuleerd willen zien.
I~ moet teecn gewaakt worden, dat de besteding van de tegenrekeningen dor r~rchallhulp het staotskapi·talisme bevordert.
Ook de opd:ri jving der sociale Insten is een gevaar voor ons
land. Niemand zal de sociale la. Eten al a principe verwerpen, ma.ar wi ;I
zijn op het oc:enolik min of meer gewikkeld in een gevecht op leven
en vo~l. Door de opdrijving van.de sociale lasten, stijgt de
kostpr:i. js zodanig, dat wij str~~ks op de wereldmarkt niet meer
zullen kunnen concurreren. ·:,rvnneer men de export- en importci jf'ers
over Januari~en Febrtta~~ bekijkt, ziet men een catastrophale ontwikkeling.
·
Volgens de Reeerine is dit een seizoenverschijnsel, maar dit
acht spreker onjuist. :r.r dreigt een economische crisis in liederland op zeer korte ter~ijn. De v.v.D., die speciaal economisch
geschoold Liftg heten, is niet gebonden door confessionele
beein.c.:;elen, die wel eens strijcliG zijn mut de economische, noch
door P.v.d.A.-beginsolcn. 'i;ij kunnen de werkelijkheid onder de
ogen zien, zoals ze is.
In het .:ork:profll"am moet Uitkomen, dat ten aanzien van economische zaleen de V. V.D. idcolof>'"iëën vcrmijdt en naar het :.nlisne
terugkeert. lo.ls men hat. ·.vcrkpm t;ram beziet, blijk--t, dat economische
zaken achteraan komt en dat is voor spreker een symptoom. Op het
·ogcnblilt dient economische zaken in het begin te staan.
V/anneer de V. V.D. niet een zeer naunkeurig ~: arkprogram inzake
:fiscale en economische aangelegenheden hee:ft, gann wij op de f'les.
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financieel en economisch beleid met redenen omkleed moet verzetten en dat dit in het Uerkprogram moet uitkomen.
Ten aanzien van de P.B.O. merkt spreker nog op, dat deze
organisatie alleen een kostprij.sverhogende functie heeft, reeds
daarom, omdat zij de prijzen van de door haar geadviseerde
artikelen zeker niet te laag zal stellen, waardoor het kostenpeil
in Nederland ~al s·l;ijcen. J.Ten moet niet zecgen, dat de P.B.o. er
nu eenmn.al is en ua-t er niets meer aan te do en is. ·~i ij zijn J.XlS
in het betin en er schuilen nog vele mogolijkheden in. Zij l~n
vele bevoeedheden voorschrijven ten aar1zien van prijzen, s"i'iilleFcing van beö.rl jvcn enz. ~preker bad cuarne in het \'lerlqr.cogram
zien O.Pi..~cr...o1:1en, <lat do v.v.D. zich er OVF:r uitnpreelct, dat
dcrgeli;jlce din(;cn niet in het kaclel.~ van de P.B.O. thuis horen.
De vols<.=;ndc :punten no3tcn in het ·acrkpro~;ram vwrden opgenomen'
a. he·t bewaren van de vri jhcid
b. ccono::J:i.sch moet alles v:orden voorlromen. dat ltostpri jsverhogend
in Ucdcrl.and zou vlerken, anders neemt de crisis een ernstige
vorm aan.
·
·

z,!en zal tegen sociale rmatregelen dan alleen moeten ageren,
wanneer deze niet economisch vernnt~'.roord zijn. In hot Werkprogram
moot uitkor~·;en, dat de sociao.l economische politiek vDn de v.v.D.
zeer positief is, da:l; hE:dï sociale wordt aangepast aan het econo•
misch nogolijke. Spreker zou gaarne 2i en, dat in het economische
beleid duidelijk uitkon1t, d.at de V. V.n. endere beginselen hee:ft
dan die, welke op het ogenblik bij het economisch beleid worden
tocgep::i.st.
·
. ,
Spreker is tegen een "geleidelijke" huurverhoging. Hij
zou deze verhoging sneller ~~llen zlen gebeuren.
De Voorzi ttcr deelt mede, dat de verdere behandeling van
het concept-.~crkprocr&m zal worden uitgesteld tot na de lunch·
en dat nu €erst aan de orde VYordt gesteld 12unt 13 van de Agenda:
Benoeming van vie~eden van het lloofdbestuür.
.

.

De heer A. Willering {Apeldoorn) licht de ca"'ldidatuur van
Dr.·,·: .L • .~·olf'f toe. JJe heer ·.'oli':f hecf't vele jeren in Indië gewerkt
en met het oog op de kwestie vE.n Nieuw Guinca lijlet het de
Afdeling Apeld·oorn gewenst om het Hoofdbestuur met een Indiëkenner
te verstevigen.
·
Mr.II.P. Bec·ts (:r:Iijmcgen) beveelt de heer J.C.J.r,Tens te
Neède zeer warm voor 1?-e·lï lidmaatschap van het Hoofdbestuur am. •
De heer r:r.c. vnn Keule ('s-Gravenhage) v:il gaarne namens de
a:fdelinr.::;E:n lJen Ifuag, Ansterdum en Hotterdam de candidatuurvan
de hoer :1 .Inden aanbevelen. Deze afdelingen zouden h.:t tevens
pretti/) vinden als in cle pl:=-,nts Vf'.n de heer J;Jr.P.W .J .H.Cort vm
der l 1in<1en, :;.elke Groningen vertcgem·:oordigde in het Hoof'dbestuur,
zou \'Vorden cekozen !1Ievrouw J.:r.J,T.Hc:::rtge:rink-Koomans, welke eveneens
in Groninccn woont en wanneer de heer Ir.hl.J .stoel .l!1euerste1n,
v•elke ao.n de beurt van p-:;riodielt:e ai'treding was, weer zou worden

herkozen.

.

De heor Inden zou in de pluats von de heer Korthals kunnen
komen. Rij zou dan ook het Viesten y&n.het land vertegenwoordigen.
De heer P. Blaauboer (13arsingerhorn) zegt, dat de J.f'deling
Barsingcrhorn heeft voo~gedraga1 de heer S.Breebaart uit

- 30Wier1!1Bermeer, omdat deze Afdeling het gewenst acht, dat een
landbouwer zitting heeft in het Hoofdbestuur en het Noorden
van Noord-Holland niet in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd
zal zijn, wanneer de heer Ritmeester uit Den Helder vertrokken

is.
De heer Dr.W.G.J. ten Pas (Heemstede) beveelt de candidatuur van de heer H.J. Slingenberg aan.

De heer J.G.Th. Linssen (Amsterdam) spreekt nu niet als

voorzitter van de J .o. V .n., doch als afgevaardif)de van de af'delillf
ltmsterdam en beveelt de heer W" Inden warm als candidaat voor het
Hoofdbestuur aan.
De heer Mr.J.J.C.H. van der Bilt (Amsterdam) licht de èandida"tuur van do heer ISr. C .Baron de Vos van Stecnwi jk toe en
beveelt deze aan voor het lidmaatschap van het Hoofdbas·lïuur •.
De heer J. va.Yl Holten (Aerdenhout) beveelt de candidatuur
van de heer Ir.P.C.Tirion am.

De heer r.rr.H.P.Beets (Nijmegen) deelt nog mede, dat de heer
Meno uit het Oosten v fln hot land komt en sinds Mevrouw Goudswaa.rd•

Knipscheer naar hot Westen verhuisd is, is het Oosten niet meer
in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd.

Hierna gaat de vergadering tot stemming voor vier ledm
van het Hoofdbestuur over en schorst de voorzitter de vergadering
om de aanwezigen in de gelegenheid te stellen de'lunch te
gebruiken.
·Te ruim twee uur heropent de Voorzitter de vergadering.

De heer J. van Holten (Aerdenhout) heeft een aanmerking
op het Werlcprogram VE.:n theoretische aard. Spreker komt in het
Werkprogram regelrratig tegen het woord uschaarste-eoonomie". Deze
schaarste-economie interesseert SIIJ:eker, I!laar hij merkt op,
dat vd. j ruk'lst de schaarste-economie ook nog een periode hebben
van extra schaarste-economie en vraagt, of het niet mogelijk is
dit in hot 'r/ erkprog;rélm llr'.lWikeuriger te omschrijven. Het ia
vo~cns spreker niet nodig om in een periode van schaarsteeconomie prijsregelend op te treden. Dit is wel het geval in
een periode vun extra-sch.:'1arste-economie. Spreker zou d1 t in
het Werkprogrmn G!arne nauwkeuriger omschreven zien.
De Voorzitter merkt op, dat in het algemeen, datgene wat
heden in de vergadering besproken is, onder de aandacht van
de commissies voor het ilerkprogram zal worden gebracht, die
dan voor de volgende Algemene Vargadering het program verder
zullen voorbereiden. Daarom kan spreker volstaan met enige algemenE
opmerkingen. In h2t bijzonder wat betreft het betoog van de heer
Meijer. Spreker -w·d.l de heer Meijer venlijzen mar het Beginsel:progrnm. De h eer Heyer heeft enkele lG"lesties opgenoemd, die h1 j
c;aarne in het ;, arkprogram zou zien opt.;cnomen. 1.1aar wij moetm een
goed onderscheid maken. :i~ij hebben ona Beginsolprogram, dat het
aleerneen principieel standpunt van de Partij aangeeft ten aanzien
van de verschillende onderdelen van het beleid. \'lij moeten
trachten dit Beginselprogram uit te vlerken in een Werkprogram,
maar dit \ïerkprogram kan niet alles bevatten. V:ij moeten ons

·31Beginselprogram 1n het oog houden. De heer Meijer heeft
daa:r.uit zelfs enkele punten aanf~ehaald, waar het in deze
zaak om gaat. Vlij vragen matschapJe lijke verhoudingen, die
sociaal gerechtvaardigd en ~conomisoh verantwoord z1 jn .. IB.t
is het standpunt, waarop wij staan. \'lij hebben dat ook herhaaldelijk toegelicht en uiteengezet. Men kan nu wel een
prachtig ro ciad gebouw optrekken, maar wanneer dat niet op
gOE:}de grondvesten rust, dan stort dit vroeg o:f laat in elkaar.
Dat is het beginsel van onze Partij en daaraan toetsen wij
iedere rraatregel. Hot han&1i echter van de omstandigheden af,
wat men ervan kan vcrwczenlijlten. ~hnneer men leeft in een
tijd van cconom:tsche op;_~ang, ltan men zich op sociaal gebied
meer vcroo::c·lovt::n dm1 wnr.Jlct::r men loeft j_n een moeilijl<:e tijd,
wanneer het bedrijf' sleven moei te hcef·t om het hoo:fd boven
water te houden. Hen moet d1;..,., beoordelen, wat op een bepaald
rnom(:'.n:'G cconornisch verantv:oord en sociaal gerechtvaardigd is.
i'il'tt 1:e.n worcicn verwezenlijkt, trl:',chten wij neer te leggen in
het '.'/erlcprogram. Hierover znl wel vcrschil Vf'n gevoelen zijn
bijv. h~~-t probleem vm de Kindcrbi j~lng. Bij deze kwestie kan
men ook äe vraag stellen, of deze bi jolag oocia::~l gerecht-vamodig
is. De een zal er anders over denken éian de onder. \ianneer wij
het er over eens zijn, dat een n-.a.atrogel sociaal gerechtvaardiBd
is, kunna1 wij toch tot de conclusie komen, dat d.eze economisch
niet vo:rantwoord is, en dan r10et men de maatregel niet nemen,
omdnt men drm ht~t andere dofil, het sociaul. rechtvaardige, niet
bereik"'iï. Wat economisch niet verant'.voord is, kan men op den duur
niet handhaven. Dit punt houde r.:1on in het oog.
De heer J·.·~e1jcr heeft oYcr de P.B.O. eesprpken en heeft
gezegd, dat men dit wetson~7orp in do Kamer op meer principiele
gro11don had moeJGen bestri jc1en.; Spreker moot opmerken, dat de
heer I'1ei jGr c1o.n het Bcr,inselprogram niet goed hoeft gelezen.
Hlcrin io ui teensezet, atón welke be[31rwelen naar de maning van
de Partj_j de bcdri jfsorgnnicatie moet beant\-o orden. Iemand, die
de stelling zou willen verlcondigen, dat de V. V.D. principieel
tegen bedrijfnor[;anisntia is, stelt zich niet op het standpunt
van ons Be[Sinselprogrn.m. fut hebben wij in ons Beginsolprogram
rûet ëüzegd, en lt'leloverwogcn hebben wij dit niet gezegd. In
de rede van cisteren heeft spreker laten uitkomen, hoe de Partij
over het beginsel vn.n de Bedrijfsorganisatie denkt en dat zij
van oordeel is, dat de wet niet op de juiste wijze de P.B.o.
recelt. Het is volkomen onjuist, dat wij het wetsontwerp op
de P.n.o. niet op beginselgronden bestreden hebben. Zuwel.
door de heer Korthals als door spreker is dit wetsontwerp
sterk becri tiseerd op principiele c:;rondcn, · maar wij staan niet
op het standpW1t, dat er geen bedrijfsorgcnisatie zou moeten
zijn e:p. dat zij in beginsel 2:ou moc:tcn worden v e:nvorpen. Met
name z:ren \Ni j voor de bedrijfsorganisatie op sociaal gebied
een belangrijke en t;oede taak weggelegd. Dit m ciale element
hebben wij in het verleden zien groeien. De Stichting van den
.Arbeid is eensterke bedrijfsorganisatie, opgekomen in het
vrije matschappelijke leven. Em samenwerking tu..t:Jsen arbeiders.
en werkgevers, die v-Jij in be{;;insel van harte toe juichen, en
wanneer wij teccn de wet op de publickrechtolij1w bedrijfsorganisatie zijn op,sokooen, .was een van de redenen daarvoor,
dat de Stichting van den Arbeid niet de plaats kreeg; die
haar toekwam.
·
.
Thorbecke heeft ons geleerd, dat in d·e maatscbappi j de
zelfstandige kracht moet on~~ikkeld worden. Hij heeft hier
niet alleen eedaoht. aan de zelfstandige kracht in het individu,

maar ook in de verschillende organisaties, die in de mat- ·
schappij aanwezig zi jnt in de provinciën en in de gemeenten.
In die dagen sprok men niet.over zelYstandige krachten in
bepaalde bedrijfsorganisati·es; daar was de maatschappelijke
ontwikkeling· niet rijp· voor •. In de lijn van ons liberale be•
Ginsel ligt, dat de zelfstendige kracht in de organisatie niet
van boven af wordt cevormd,· maar dat .deze voortkomt uit het
maatscm1.ppelijke leven zelf. Lan is de ontwikkeling van de zelfstandige kracht in ovcreonstecr.u1ng met ons beginsel als-libeJ:nleJ
Dit liberale be(.inscl is onvel."andcrlijk, maar de toepassine van
dat beein8el wij~igt zich mot de genijzigde ontwikkeling van de
maatschappij.
.·
Toen in 18!.8 zich de vraag voordeed, of de varkiezingen
rechtstreeks o:f getrapt moesten zijn, heeft Thorbecke gezegd:.
Het is niet meer de vrae.g, o:f rechtstreekse verkiezingen
de bost·e vorm !"01 jn; het is de vraag, of nog em. andere vorm
goed is. Als ce n:ict zorgt;, dat ge mee caa·t n10t de ontvd.kkeling
van de 1iijd., dan [1lat· de tijd voorbij en dan raakt ge de goe·de
organisatievorm lw:ijt. Hot is de vraag, of nog ero andere vorm S'
is. :De zo v;oorden van Thorbecke wil oprek er oolt: in dit verhnnd
gaarne aan de vcrg:1dcrir.,g voorle[:;gen. \'iij kunnen wel zegL~en,.
dat het g(Wienst zou zijn, dat we de oud.e maatschappij hadden
van 100 jaar geleden, mnar èie ~~atschappij hebben wij niet
meer. >l'ij hebb(.m oen m...~atscha:opij, 1i'Jau:rin de organisatievormen
zich in sterke m:rlie hebben ontvlikkeld en daarmede moeten vd. j
rekening houden en zorgen, dut \·lij ons best doen, dat het gaat
overeenkomstig onze inzichten en overeenkomsti.g ons liberale
bet;inscl. Dm doen l:'li j vrucl!tbour werk. Anders scho.kclen wij
alloen onze eigent invloed ui iï on gaan wij vertroebelen. J:;an zijn
wij ~en conservatieve portij geworden en wat daarvan overblijft
heeft onze eigen Lcschiedenis ons duidelijk geleerd toen de
·
.-.. ~ COt:lfJervutievcn geleig~ijk zijn ingekrompen, totdat in 1887 van
die ~~ij nog naar een lid in de K~m~r over was. Wij houden·
dus het ooc; cericht op de maatschappelijke ontwikka li11g, maar
er di ent· al tijd rekening te worden cc boud en met . l'l..et ·liberale
ber~nsel. Dat is onze leidrnad bij al ons werk en dat moeten
wij voor ogen houden.
De h~cr l.~eijsr brcn_rrt nu verschillende punten van
practisch :poli·t;iek beleid ter sprake en beweert, dat het wetsontvmrp over de :fi~ncicring vnn d_e Hoogovens niet moet worden
aanr.;cnomcn. Het is mogelijk, dat hij eelijk hoeft, maar spreker
kan e>r nog ceen oordeel. over uitspreken, da:·r het plS is ingediend. Spreker zegt toe, dat dit wetsontrvverp nauwkeurig zal worden ond0rzocht. De heer Kcrthnls :ts rapporteur, dus wanneer
de heer ~.'lei jcr bez~·;'Bar hee:ft tegen è.at netsontwerp, moet hij
zich met zijn bèzwaren tot de heer KOrthals wenden, die er ongetwijf'el<l alle nnnd.D.cht e.nn zal schenken.
De heer vnn Holten heeft gesproken over extra-schaarsteeconor.1io en heeft gezer;d, dat het wel nodig is in een periode
van extra schcnrste eniGe maatregelen te .treffen, zoels distributievoorf:lcbri:ftcn en prijsbeheersing" maar dat in een gewone
schnarste-econonie de pr.ijs~eheersins moet verdvdjnen. ~preker
is ook van oordeel, dat de prijsbeheersing moet verdwijnen,
maar dit kan niet in eens 6eschieden.
De heer Ileijcr heeft ook t.;a:praken over. de huurverhOGing
en beef't bezwaar GC.nuakt teccn het woord "geleidelijk".
Wanneer men zeGt, dat de huurpolitiek van de Re5ering een
onrechtvaardige politiek is ceweest, is spreker het er mede
eens. De fout is ccweest, dat de ReGering een politiek heeft.
gevolgd van beheersins van de prijzen en lonen. Men heeft
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gedacht, dat wanneer men in tijden van schaarste de lonen en
prijzen zich vrij laat ontwikkelen, men in de spiraal van·
de inflatie komt. De Regering heeft gedaoJ:rts er zal e~.n tijd
komen, dat de prijzen dalen en als de. lonen inmiddels sterk
zijn verhoogd, dan komen wij in een periode van deflatie, welke
wij in het jaar 1930 eekend hebben. Toen zaten wij voor de
moeilijkheid, dat de lonen naar beneden moesten, terwijl de
prijzen uog niet to·t hetzelfde niveau waren gedaald, en wij
bovendien te worstelen badden met werkloosheid.
Ifn è..e lae.t ~3t e oorlog heef·ti de Regerine gem end de pr1 ;jz en
en de lonen in de cers·l;e jv.ren te moeten beheersen, omti dan
later de loonstop te k1.mnen opheffen. Deze gedachte op zichzel:f
vms niclï vcrket•rd.
~!en e.anzlon v2.n de hu.ren l:ee:t:t men een voor de Reeer1ng
wel zeer [;crJ.é~:itl::cli jke weg t;t>koz en. !.1cn hee:ft de eenvoudige
poll ti el: gevoerd door üe hu:ren te bevriezen. Deze poli ti.ek
is n.~<::x sp:reJ:.:crs ove:rt;ui!~ir~; et::n :foute poli tick geweest.
\~'ij moeten üun nG!.er ä.e ti.jd toe, dat hc·t weer zo zal zijn,"
da:t-; vlillen ui j ·acf::·r in cezonde verhoudingen komen te leven,
er evenwic!rt is -t;u..sscn 1)ou:akoatcn on huren en tussen hu:ren
en lonen. J...'i t is oen ?.oer mosilijk a~npassin{;sproces.
Do heer :i.=oijer hcoft voorts cesproken ovnr de kosten
van de ·indus . liric
.
en c;ozcgd, dat -.·t:tj moeten zoreon, dat (la
la:Jten van de ind1..wtrie niet verhoor;d worden, maar aan de
;::ndcre Jr..ant plni·t de boer J:~ei jcr voor oen snelle verhocing
van de hm.:tr. Kaar ~.ls de huren naar boven [;aan,. moet men de
lonen verhoge:!l en als de lonen verhoogd worden, stijgen de
l~s·ten ·van de ir.d.ustrie. ])~ze tv'fee <l.i.neen lrunnEn wij niet
eclij~~-c doen en de.arom is geleidelijkheid hier een volstrekt
vcrcinte. In d.e pructische politiek moet men daarmooe rekening
houden en ook rn et de noodzank, dat de arbeidsrust in Nederlar..d bewaard blijft. Tot n.oc; tos zijn wij daarmede zeer
gelu..'ldcig ceweest;, in tegAnstelling tot Frankrijk. Men kan
de?.e zaken niet alleen behandelen op <.le grondslag van
een theoretische politiek. Wij als politici hebben rekening
te houden m8t wat in de maatschappij practisch doorvoerbaar
is. Men caat daarbij niet buiten onze geginselen om. Integendeel. Men zoekt de weg in de practische politiek om te probere
deze bet;inselen zo c;ocd mogelijk te verwezenlijken. De
leider van de K;:;merfractie en van het Hoofdbestuur zal in deze
lijn zoveel mogelijk de politieke en economische ontwlkkaling
moctE:n bevorderen volé::ens het éne bet;l.nsel: sociaal gerecht- .
".aarèigd, economisch verantwoord.
Spreker t;elooft, dRt wij in het licht van deze basehouwin
de verschillenoe amendementen en opmerkingen rog eens aan de.
Comnri.ssic mo·:ten t;even, die ten slotte tot een resultaat zal
moeten komen, waarvan wij het volgend jaar z1.ülen zet;genl Zo
is het toch wel 5~edl

Thans word.t

ovcreee;a.E~n

tot de behandeling van de para-

graat· betre:t'fende cle Landbouw.

lJej .J:tr. J .L.I.!. Toxopeus :Pott (Dolfz1 jl) heeft in het.·
Advies van de Pr..rti jruad onder "Lo.ndbouw" gelezen, dat vermcldint.i vr.n hot principe YDn de vrijhandel gewenst wcr dt
geacht. Het wekt .enit;c bevreemäinr;, dat, terwijl het woord
vrijhandel in het gehele concc:pt-':~erlcprogram niet is voorgekomen, het nu vermeld wordt onder het hoofdstuk LandboUN,
waar de vrijhandel de grootste moeilijkheid oplev(.rt.
·

- 34S!X'eekster vraagt,· hoe vrijhandel mogelijk is, wanneer de .
lonen beschut zijn. Zij gelooft, dat dit alleen mogelijk is,
r.anneer alles vrij is, ook de arbeidsmarkt. De landbouw zal
niet kunnen concurreren tegen het buitenland. In ons land
hebben wij een intensieve 'productie. De lonen zijn gestegen
en de sociale lasten stijGen nog steeds, zodat het~gelijk
wordt met landen als Amer1101, te concun:eren. Hoe zeer spreek•
ster zelf' voorstandster is c;eweest van de vrijhandel, tl:Jans
zal. men op het punt van de landbomv daarmede zeer voorzichtig
moeten zijn. Immers, op een gegeven moment zal een bepaalde
talc van de landbouw niet meer rendabel kunnen zijn. Bi·j het
principe ven de vrijh."'l.ndel zou deze tak dan verdwijnen. Het
zou toch n.:i.Bt goed zijn, dat men voor datgene, dat nodig is
voor de primaire levensbehoeften volkomen afhankelijk zou
worden van ht:r'G buitenland. I:1en kan toch worden af flesnadenvan
de aanvoer uit hot buitenland. i.'Jprcekster geeft -ter oplossing.
aan de Corru:nissie clc vraag, op welke ·wijze men in dit geval
uit de moeilijkheèl.on zou k1.mnen konen. De landbouw moet
zich behoorlijk knnncn bedrtlipen, d s.n kan bijv. een gr:-ote
natuurramp in Amerika hier geen honcer~nood geven. Spreekster
geef't in ovcrmJé~irghet principe van de vrijhandel bij het
Hoofdstuk landbouw niet op te nemen.
·
'.ïat betreft do pc."1chtprijzen ID(:)rkt spreekster op, <lat·
hierdoor de oudendagsvoorziening voor de boeren in het gedrang korrrt. Als een boer gunt rentenieren, moet hij zijn
bo erde1:·i j verhuren. Al~ lnsten komen ten laste van de verpachter, maar .zij zi;jn'·vo"rdisconteerd in de prijzen, die
de pachters moc·ton betalen. Decene, die de la_sten betaalt,
profiteert niet van àe prijzen en degene,· die pro:fi teert van
de-doorberekening, betaalt de lasten niet. Dit punt moet zeer
goed in ogensch01.rlv worden genomen.~
Wat de no ts 12, :6 en l4 betreft; daarmede is spreekster
· het eens.
De Voorzitter deelt mede, dat de opmerkingen van

)~ej.

Pott onder de aandacht van oe commissie zullen worden gebracht,
maar hij wil een algemene opm0rkinr; maken. In de eerste
plaats,wat hier gevraacd wordt in het advies van de Fartijraad, is vcrmolding van het principe..,yan de vrijhandel, dus
vermcldint:. van het becinsel. Altt er een ding een liberaal
beginsel is, is het het becinsel van de vrijhandel. Dat wil
niet zeggen, dat wij èlaarom de boerenbedrijven ten gronde wUl~n laten r;a.an. Wij moeten trachten onze landbeUNpolitiek
zo in te richten, dat het beGinsel van de vrijhandèl zoveel
moc;clijlc wordt. cer...andhaafd.
l.Icj. Toxopeus Pott heeft de vraag gesteld, wat er zou
moeten ecbeurcn in het seval, dat wij van hot buitenland
worden afsesneden. Dit zou dus zijn in geval van oorlog. ·
Inderduad hebben wij ondervonden, dat er in dergelijke omstandigheden r;cbrek ontstaat, maar spreker meent, dat men in
he:t algem.een een vredeseconomie niet moet gaan opbotrRen met
de geda~hte aan oorlog. Dm zouden wij aan de landbouw een
andere structuur moeten geven. Als de mogelijkheid bestaat,
dat landbouwbedrijven kunnEln worden omgezet 1n bedrijven,
die werken ac.n een veredeld product, waarmede wij wel kunnen
concurreren op de bui tenland~e na.rkt, dan is het beter, dat
deze landbouwbedrijven datveredeld product maken, dan dat
men blijft werken aan het oude product, terwijl men dat veel
beter uit het bui t~nland kan importeren. Viij moeten zoeken
-
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- 35 naar een weg om met zoveel mogelijk handhavinB van het
principe van de vrijhandel een zelfstandige boerenstand op te
bouwen, want dit is een noodzakelijkheid voor het welzijn van·
het gehele volk. Als wij aan de ene kant zeggen de boer, di~
gaat rentenieren, moet J.evon van de pacht van zijn land, dm
betekent dit aan de andere kant, dat de boer, die zijn boterham
moet verdienen, onder de druk van de te zware pacht leeft en
onder to zware bedri j:fnonkosten. Hoe moet dit ·evenwicht worden
cevonden? Aan de ene kant is het nodig de pachter te beschermen,
éJ.j.c ó.e hoge pachten rüo·i:i meer kan opbrengen en aan de andere kt::mt
staat de oude boer, die van zijn pachtopbrengst moet leven. Dat
is het dtl.alisme.- è.at men altijd in crisistijden tegen komt. Daar
stsm ·.-,;ij tol:t~ens weer voor. Iüon kn.n deze dingenm eonl'rk'1.al nooit
siuplistisch be~~ien. Zij zijn moeilijk, maar wij moeten trachten·
àc1ze in het licht vo.n ons beginsel zo r;oed mogelijk op te lossen.
Hot liburale beginsel van v:ri jb;.indol is het beste middel om niet
in IWeilijkhoden te ger-aken.
1\Iej. Toxopeus Pot;t, b etoo 0 t, dat het haar nog niet duidelijk
is gevvorden, waarom het :principe v<=cn de vrijhande-l, niet als ale;omeE~n bec;insel, doch alleen onder het HooÏdstuk Landbouw is
opgenomen. Het kan mognlijk zijn, dat <.1e landbouw zich gaat
specialiseren en äus pEu~aat kan blijven om in tijden vm nood
in te· r.;ri jpen, mao.r daar heeft de Overheid niets mee te maken.
Do boPren moeten daarin vrij wordon gelaten en de Overheid moet
niPt gaan zer;gcn: J:iu moeten jullie op de Verenigde Staten overschakelen.
Onder de boe.rcn wordt tellwns de grote oneerustheid uitgesproken, hoe het moet gaan, wanneer alles weer vrl j wordt, terwijl de lonen beschut blijven en zij moeten ~aan concu~eren.
De Voorzitter merkt op, dat het niet de bedoeling is om de
boerm aan hun lot over te laten. Laar denkt niemand aan. Wij
wensen een 1::-:tnàbouwbevolking overeenkomstig ons program. Wij
moeten dit doel trachten te bereiken rnot zoveel mogelijk
.
handlmving van het beginsel van de vri jhail.del. Het spreekt van. zelf, dat de boeren zelf' moeten beslissen, wat zij verbouwen.
Als niet rcnda.bele bedrijven kunnen worden om,::;ezet in bedrijven,
die veredelde producten mrucen, dan zou de reflering een volkomen
averechtse politiek voeren, als zij een beschermende politiek ging
voeren. ne scheJ:"'!ling kan noodzakelijk zijn, maar wij weten
.
voorbeelden, die illustreren, dat bescherming er toe kan leiden,
dat men zlch behaaglij1c gaat voelen en zi eh verder weinig
·
inspanning t;etroost. Spreker heet't er zi oh niet over uitgelaten,
welke concrete maa~regelen noàie zouden zijn en hoever deze
zouden moeten gu~:m, aangezien hij op het gebied van de landbouw
volkomen ondeskundig in, maar spreker io er van overtui[';d, dat
het becinsel van de vrijheid zoveel mogelijk moet praevaleren.
Spreker is het er mede eens,. dat het beginsel van de vrijhandel een meer centrale plaats in het Werkprogram moet vinden.
De heer Th. van Woerkom (Scbiedrun) Wil een opmerking maken .
over punt 12 vnn de Middenstandsparagraaf. Spreker \vil het verbod
voor Ovcrheidsbedri jven tot vcrkoop van gebru.ikstoestellen aan
particuli~ren ook uitstrekken tot huurkoop en verhuur van deze
toestellen aan particuli~xen.

De Voorzl. tter onderbreekt thans de behandeling van dit punt
om de uitslag van de verkiezing van leden van het Hoofdbestuur
mede te delen.
·
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zodat geko!~en zijn de heren Stoel Feuerstein m Vrij •.
Een he:r·stem"'~il".e moet plaats hebben tussEn : S.Brecbaart,·
rJievr.Dr.li.P. .r:rtgcrtnl;;-Koorr.ans, iV .Inden, J .c .J .Mens en Dr.

"i'I.L.i'Jolf'f •

De Voorzittor deelt hierna nog mede, dat het punt betreffende de Middenstand a..'ln de Connnissie ter nadere ovenveging
zal worden get;evm.
- P:rof.Mr.A.If.!r1olenaar (Waasenaar) wil in het licht stellen,
dat he·t nodig is om de I,..~ragraaf Sociale Zaken van het Vlerkprogram door de Commissie nog eens te doen bezien.
Wij vragen een ·wetboek ve.n den Arbeid, iets v1at naar s:prc>.kers
overtïliging ce n onvervulbare wens is. In deze punten is
samengeveeed privact- on publiek recht, de unificatie van
de sociale verzekering en de w$ op de minder valide arbeidskrachten. !,:en lro..n van een zo heterogeen t;eheel wel een wetboek
maken, maar dm ho1..u1cn do hoo:t'dstukken in vele gevallen ook .
geen enkel vcrband ~t elka~r.
Nu iets over de vo:.r lopige maatregelen. Puht 3 spreekt
bijv. vm1 volledige unificntio v<:tn alle sociale verzekeringen.
Spreker lmc~t zich de laatste tijd afgevraagd, of het wel zo
verst0.ndig zou ~i jn de zi ckenfo~sregeling in de unificatie
te bet-rekken. Is dit ondor het oog c:ezien?
I.n dé:n volc;t unificatie op het verzekerin:::.s-technisch
terrein. ··'Iut o-;;vnt deze? in elk geval sluit het unificatie
vun de ui tvocringsorganen uit, n.aar sprekers menillG ten
onrechte ..
In hetzelfde punt 3 volgt dan de herziening van de
arbeidsvcrzcl::crinc, handhaving van de autonomie van het
bedrijfsleven. Spreker vraagt zich af, waarom land- en
tuinbOU1l-OnGevullenverzekeriUB hierbij niet worden eenoemd.
sr~eker zou ze~gen, dat ook de industrie-oncovallenwet
álthans voor een e;root deel wat de ui tvoertng betreft, aan
autonome organen van het bedrijfsleven kanworden overgedragen.
In punt 4 en 5 wordt over de ouderdomsverzorginG g~
sproken. In beide t;evallen \•:oi:dt ui te;egaan van het stelsel
van verzekering. Spreker heeft juist onla.IlGS in de Kamer aangetoond, dat er van die verzekcrincscedachte niet zo he~~ veel
meer over is en vraagt z1. eh dus a:f, o~ de oommissie niet dient
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overheidswege haar gedach~cn te richten.
Ten slotte wordt in punt 5 van de uitvoering van een
werkloosheidsverzekering gesproken, die inmiddels al tot
stand is gekomen.
Spreker gelooft te hebben aangetoond, dat deze paragraaf
ze«?.r luchtig in elkaar is gezet en spreekt de hoop uit, dat·
. de voorzitter ook wat deze paragraaf betreft, zal -.villen
toezeu:;cn, dat de commissie eet en ander nog eens goed onder
. de ogen ziet.
Wil men daarbij van sprekers advies gebruik maken, dan
.staat hij Gaarne ter beschikking.
·

De Voorzitter stelt de opm~rkingen van Erof.Molenaar
zeer op p:ri js en zegt toe, d~:t de Commissie ook deze para&-raa:f nog eens acndachtig zal bezien.
De heer J?.E. van Renesse (Voorburg) mist in het
er.tkele pluTten betrci':fcnde enige van de voornav.nlBte vraag;;:rt-;;ückcn van c~ eztl ti jc1. Spreker bedoelt het
vraaGstuk van de overbevol:kinc, het v1~8acstuk van de gedwongen
saman·:;onirlf; en het vr.:?f-'-t:Stuk ven de winstdeling.
.
De overbevolkiD,:,--; is em. algeu::een beltend probleem en
vcrschillcl!de economisten zijn van oordeel, dat deze overbevolking moet leiden ·t;ot een verminde:ring van de consumptie.
De socialistische vc.kbewcgingen zijn hier sterk tegen in
cegl:~m1. !.Icn hce:f·t sezee;d niet vcrr;1indering van consumptie,
m'U.lr vcrmccrdcrinr; van arbeid8prestn.tie. Maar voor deze
vr':rmeerdHring vt:.n arbcidspres·t;atie moet kapitaal. aanwezig
zi"jn, en dat is er niet. De Industrialisatienota van Prof.
v .c1. B1i. nlc stelt di·t; vrna[js·tuk t'Lfhankeli jk va.n tal van
voornaarden, die ieder op zichzelf oen probleem opleveren.
SJ.Jrekcr h ceft è.a indruJr, dat er van r:en vermeerdering van
industrieproducten niet veel zal komen. Het zal in de
toekon:nt wel zo zijn, dnt een vcrrr.indering van consumptie
niet vermeden zal kunnen worden. Dit kë.\n op twee wijzen
Geschieden. r.~cn kan de con:Jum:ptie van iedere :persoon verlagen,
maar rr.en kan ook het aantal consumenten verminderen. Dit
laatste wil de Regering bereiken àoor de emigratie te bevorderen. Dit kntste is weer een moellijk probleem, omdat mm
in de landen, die daarvoor in aarJ.Icerking komen, wel geschoolde
ma.ar geen onc;eschoolde arbeiders wil opnemen Dit zal dan ook
niet leiden tot een aanzienlijke vcrmin,1er1ng van het aantal
consumenten. Dit zou alleen te berci'Y..:en zijn door een daling
van het gcboortccijf~x. De uitbroid1~1 van de bevolking is
feitelijk aan rnee oorzaken toe te schrijven&
1. aan de sterke vcrbetering v nn de gezondheidszorg, waardoor
het aantal s·tcrf gevallen vermindert J
2. aan de toene.'Ylill[; van het aantlü geboorten.
Spreker \'iil er in dit VE:rband op wijzen, dat alle
maatregelen, die genor.:en worden om het aantal geboorten op
te voeren, ~,ouls lcinderbijslat; en vermin.dering van belasting
enz. uit den boze zijn.
Spreker is van oordeel, d~.t inlmartiering vah jong
gehuwden bij andere mensen zoveel mogelijk moet worden tegenGegaan.
·
.
Ten annzion van de winstdeling merkt spreker op, dat wij
te dien aGnzion ons standpunt moeten bepalen, anders wordt
er straks van Katholieke á jde een voorstel over gedaan.
W!':rkpl.~oe;r-.s:n

-. '8Spreker stelt voor een oommissie te benoemen·, die het vraagstuk van de winstdeling in studie neemt en op korte termijn
. hierover verslag uitbrengt.·
·
De heer M.J. Harteerink (Groningen) acht mt hoofdstuk
"Volksr;ezondheid" niet voldoende deskundig belicht en vraagt
of de Commissie niet met meer deskundige voorlichting tot
nadere formulering hiervan zou kunnen komen.
De heer B. Leyds Uiaarden/Huizen) w1 jst op een kwestie,
die hoe lc-:-.nger hoe ~eer een principiële k\vestie wordt voor
Iiodcrl::tr:d, nl. de ovcrbevolkin.;-::. :r..r is te weiniG terrein, ·
dat gccchilrt is voor rccroatier;olegenhcj_d, daar de belangen
moeten werden b(·:hart:tt_;d ?ovrel vm c1e t;ero ndheid van de stadsmen..s, van de i ndtlatriE>, die ten:-cin nociie heeft, van de landbouvv, d:!.e ontH.s.tr:r.i:n.c; nodi{; heeft en voorts .toch het natuurschoon beschermd dien-t tic ·worden. Ten slotte heef1; :tll het verkeer vcrJn~e:rtlVTe::cn nodip:. V::rder ~ou spr~ker in het Werkprogram
een b0}Y1.U.n~~ V'.'illcn ?.i en opr;m omm, c1~:t de Pe.rti j is voor
bezuinicinG en versobering. Voorts is Sl!t'eker van oordeel.,·
d~t hErt ~,icrkprocram n:if't moc:t ~:j. jn een propagandaseschri:ft.
In verband h i cr~edc Vf,rwi jst spreker na~1r de eerst~ allnes van
de ..Middenstt:mdsparacraaf.

De voorzitter stelt thD.ns aan de orde '!'llnt 14 van de .Agenda
Bespreking van het beleid van de I<amcr.eract! es.

JJe heer D. Zijp (Sliedrecht ) wil een enkel. woord wijden ·
aan hc~t vrPagstulc van de Volksgezondheid. Spreker vindt,
<lat ·door de Kc'l.rnerf'ractie te weinig aandacht wordt besteed am.
de volkscezondhoid. Dit geldt niet e.lleen voor onze Kamer·
fractj_c, dit geldt voor .alle ID:1ner:fracties •.Maar, daar de V.y.D.
zich in een op~::.:•anö.e li;Jn bevindt, mootm Wij ook paraat blijver
en dan is het wel eens goed opr.1erkir1[;en te plaatsen. Op het
gebied van üe vo1ks~e.7ondhûid hcc:f·t 1-!'ederland een naam te
verliezen. Denerrarkon is ons o:p he·t ogenblik al voorbij gestreefd. Het peil V[.m ae volks~czondheid is juist thans voor
Nedcrl:1nd zo bel2n;.:;rijk, omàa.t alleen een gezond volk hard
kan werken nn w:t j nu eenmaal als v~rarnd volk hiertoe wel zijn
gedwon~en. Sprc::er betooGt, dat bij het wetcont'.;;erp houdende
e-en vcrhot.:inc; vë.n ëte· wclstr~nds[7ens voor ziekenfondsen vm
f. 3750.- tot f.4500.- door geen enkele Kamerfractie is gereageerd.
De heer Molenaar interrumpeert en ze&~, dat hij er in de
Eerste K.e.oE.r een k;mrtier .over heeft r,esproken.
De heer Zijp bied-t hierover zijn excuses asn en zegt,
dat hij door een l<m8durige ziekte niet in staat is geweest
geregeld de politieke zaken te volc;cn. Er is echter weer
een kvmnd ceschied met het gevole, di:t de doctoren worden
la.sti~ r;ev2.llen door nll0rlci patiënten, met de meest onbetekenende kJE.chten. Wij mo8ten bij· ons verzekeringasysteem
rekening honden met de m~ntoliteit en do fouten van de mens
en een van de hoo±'di'outcn is zijn egoisme. Er is een methode
om de st:r:oom v~~n 1~onospatienten te beperken nl. het systeem om
iedere fondspatient iets te laten betRlen bij het consult,
gelijk tb..'lns in LncEüand iedere patient een shilling betaalt.
Men is ool': hier ternceekomen van het kosteloos behandelen van
:fondspatiënten.
Sp.:t·cker adviseert de Kamerfractie om bij de behandeling vall
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doar enige doktoren.
Thans gnat spreker over tot de bespreking van het Werkprogram.
Door de a:fdeling naarden/Huizen is voorgesteld om de Groene
Kruisverenit.;:int.:;cn te laten vervál.len en daarvoor in de plaats
te stellen: Particuliere verenicingen. Spreker zou dit ten zeerste
betreuren en op historische gronden \'iillon ontraden. De volksgezondheid vcrkeert in Nederland nog e~tijd in uitstekende staat.
D~t is te danken aan de samenwer~<ing van het :rnrticulier initiatief
in de vorm VËlll de Kxui sverenigingen en de Overheid.
De heer 11r.».H.Staverman (Deventer) wil in het bijzonder
eni,se opmerkirlf~cn mn.l-;cn over de houding van onze fractie ten
OU!"dchto van l.ini.Biier Lic:.t'tinclc. Licftinck heeft gezegd, dat hij
dë belastinepoli·ciek dienstbaar wil rn:"lken aan een socialistische
politiek ven Sl>::Ceid.iil[; van i n}{omen en Vî-1rmogcn. Vandaar de enorr!le
procressiviteit. Het gevolc daarvan is een uitroeiing van de beter
gesitueerden, nie·t alleen van de rijke mensen,. maar ook van de
mic1den::rtand. JJcd:; is oon bui tcnc;mvoon inuri jpcnd maatschappelijk
proces. He·tï Viest Romeinse rijk is door een dergelijlce politiek ten
srond.e gccann. B:prekors bezwaar is, dat onze :fracties deze socialistische politiek s·teunen. Zeker, zij hebben scherpe critick, maar
ten slotte wordt de bet;rotinG zonder hoofdeli jl{e stcrmning aangenomen. ·onze f'rncties sJGell0n zich mede-verantwoordelijk voor deze
begroting, dus voor deze soclalistische pol~·ticlt. Dit is ook het
geval geweest met de loonsverhoging van 5 5~. Het schijnt spreker
toe, dat lieftinck alleen fi.scaal. denkt en niet econominch. Van
bezuini,L;int; van zijn lmnt markt men niets. De Killister heeft zelf
beweerd, dat hij zulke hoc;e bel~stingen heft, om het geld uit de
oircula·tie te houden, rr.aar hij zou het weer in de circulatie .
brengen door een lom.:;vcrhoc:inr;;. He·t geld wordt door de fiscus er
uit [;epomp·t;, maar de HegeriP..g verzuimt voor aanvulling te zorgen.
Deze met~ode zal funeste gevolGen hebben: vertrouwen, spaarzin en
ondernenungslust verdwijnen. De laatste lening was, in tegenstelling tot de o~ficielc berichten, niet overtekend; er ltwan
l2 milli_~en te kort en zij deed terstond disagio. Toch heeft
de hem- l'lendelaar gezegd, dat de fi!inister een flinke man is.
Onlangs nog heeft de I;linister ons land zeer geblameerd door naar
Zvdtserland inspecteurs der belastinGen te zenden, die daar
onhoffelijk zijn opt;ctrE:Jden.
Het is voor de V. V.D. zeer moeilijk om arbeiders tot zich
te trekken, aangezien hun wantrotrl'ien te diep zit. Willen ze niet
socinlist;isch en ook niet kerkelijk stemmen, dm stemmen ze in
wanhoop toch weer c.u.
.
·
De heer Mr.F.G. van Dijk ('s-Gra.venhage) s:rreekt namens
de Afdeling •s-Gravenhage en tevens namons de Afdelingen Rijswijk
Voorburg en Wpssenaar.
'
1. Er r;orden in sommige kringen nog altijd vragen gesteld over de
annexatie van Duits gebied. Naar sprekers persoonlijke mening
is dit punt min of meer uitgepraat, maar hij zou er toch prijs op
stellen het st~ndpunt _te vernemen, dat de Partij hiertegenover

inneemt.

.

·

2. Het vraagstuk Verenigd Europa-Benelux. ·
Uit verschil.lende publicaties is.gebleken, dat van de zijde van
de P.v.d.A. en K.V.P. sterke propaganda hiermede wordt genaakt.
~it l.l.Qtgeen de voorzitter gezegd heeft, is gebleken, dat ook onze
partij daarvoor voel.t. Spreker zou nu gaarne vernemen, hoe de fracties over deze problemen denken, zodat wij dit punt in onze p:ropasanda kwmen opnemen. Deze problemen leven in het volk en onze
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P-artij moet een duidelijk standpunt propageren.
' · P.B.O. Indien sprekerhet goed begrepen heeft, zou h13
willen zeggen, dat d-e P.B.O.,. zoals deze voor ons lAg , ons
niet \Velccvallig was. Wij hebben op diverse gronden tegen het
wetsontwerp cestem, maar nu is de wet er en zal worden toet;epast.
Annvaarden wij dus de con...'?eq_ucntics daarvan?
4. Stna·cssccrctarissen. Spreker hee:f·t tot zijn groot· genoegen
gezien, di.::.t P.ro:f .;.~olcna.ar hierover heef't gesproken. Hèt is ·een
feit, dat 1/:ij langzrunorh:.mrl een soort devaluatie van het begrip
r;xcellentio 1..-ri jg:m, door hot [?-"Ote ann tn.l. Moet hier niet tegen
geageerd Horden? Op het ogenblik lai jgt men de indruk, dat een
benoe2:--J.n,t:; van s·taatssccretaris een soort bevordering v::n hoge
amb·toru::trcn is • .Ee.n ambtcm.a::-:.r is :politiek niet verantwoordelijk
en oen 8taatssecrctaris i::: dat wel. Spreker vraagt, of het niet·
nodir; is, dèdï de Pcxt;i j hier telkcnmnle een duidelijk standpunt
i!'..nee:r:l:;, zoda"û dezn f'iruur niet ontaardt.
5. Spreker is r;esch:roldcen vaJl de voleend a passage in het Voorlopig
Verslag van de Bcc:roting va.n Justitie in de :Eerste Karnrt
"7:o ziet men, dat; bopa.:.:.lèlc soorten van economische delicten
worden bc:Jtr~f't op e E~n wijze, wclko in sen0rlei verhouding staat
tot do economioche vocrà.clen, met de overtreding behaald. Zij
erlccnc1en, cl.<:l.·li de l.linistor niet bij mach·t;e is, ·t;o ·dezen andflrs
naar ve-rbetering te streven dan door een beter b enocmingsbeleid,
al ths:'ins Ymt de zittende ma,:;istréltuur bctre!·t. Vele leden
spraken in hst algemeen de hoop uit, dat do Ili.nis·lïer bij het
bevorC:.ercn van benoemi:tJ.Gen. bij de rechterlijke macht in toenemende mn·te a.~ in zou slnt:en, aan da onderscheidene bevoJ.l9_n.gsc;roep8n hier te ).,"C:mde recht te doen wedervaren" •.
Na.~u- ~1prckers meninr,; mogen bij de benoeming tct roch·tsprekend'
functies er rr.aar enkele zeer bcpa2.lde faotoren zijn, die door·
slage;cvcnd zijn nl.: rcchtslcennis, eerlijkheid en rechtvaardigheid
Politieke en naatschappolijke verhoudingen mogen hierin niet .
meetellen. Spreker meent, clA.t hij hier een zuiver liberaal
beginsel. verêteLiigt en het hee:ft hem doen schriklcen, dat hij in het
VoorlopiG Vcrslag geen leden hoeft gevonden, die zich scherp hiert·cgcnovcr hebben gestold.
6. Indië-beleid. Over dit ondervlerp spreekt spreker mede·namens
de Afdclinccn Am~>tordum on 11otte.rdnm. De .Ai:'deling 's-Graven.t:Lage
heef't het \!crltproc;rc.m besproken m-:t deze A:fdelint;en en de vraag
gesteld, of oen nog moest nakaarten. Tijdens de behandelins van
de Indische kvvcstie hebben ni j steeds het standpunt verdedigd,
dtdï r·iij midden in deze st-.rijd onze :fractie niet in de rug mochten
aanvallen. Lbax nu is de k<Jestic afgehandeld en nu dunkt ons,
dut het goed is na· te gaan, o:f all es zo hud moeten loïe n, zoals
het eegaan is, of .dat het ook anders had gekund.
In de laatste vt:rgndcring van de Partijraad heeft spreker
het cevoel gehad, dat al. do n&nwezigen met volle insta~mins vm
hun t;eweten LCZoclr',; hebben naar een oplossi:rlB en dat wij niet
vcrder hebben kunnen komen. Wij moc::rten een bepanl.de beslissing
nemen, mae..r \''Jat da::lrvoor (;obeurd is, blijft een open vraag.
Sprekm- neemt aan, dat er diverse zaleen zijn, die men niet stuk
voor stuk kan b ehandelen, maar wij staan voor het feit, dat wij
wederom lijsten zul.len moeten opmaken voor de verkiezingen van
· leden voor de Tweede ID:1mcr. Vii.j zouden het op prijs stellen,
als wij onze fractie zouden kunnon steunen, r.aaar daarvoor moeten
wij ·weten, wa·t; er ·ge b el.U"d is • 7i e.nne er men b ohoorli jk op de · •
hoogte is, staat run sterk, ook ·al kan men niet alles zeGGen.
Spreker vraag-'.:;, oi: het niet mor.;elijk is een ~ntal mensen uit
de .Pa:rtij· bijoen te rC?epon,. om de E,;ehole la7estie nog eens ·te .
bespreken. Deze mensen kunnen dan deze wet~nschap overbrengen

-411n hun afdelingen. Dit zi·jn wij verplicht tegenover onze leden
en tegenover onze kiezers.
hen tvreede k\'ies·t;ie is t wat gebeurt er :m1 en wat gaat '
er gebeuren.bet;re:f:f:'ende de financiële debacle in Indonesië•
Spreker zal de laatste zijn om de Regering in Indië een ve11v.ijt
to mrucen over deze maatreöelcn. Dcval~~tie is in de economie een
min of meer t;ebruilcelijk middel [3CV'lorden. Maar spreker vraagt
zich af, of er eeen reden voor oru-~e .Partij is om bij de Regering
aan te dringen op maa·trecclen, ten einde de Nederlanders·, die
cetroi'f'en worden, zo veel mogelijk schadeloos te stellen. Deze
n~ensGY.l zi :in in I:t:dië r:eblevm, htL"l plicht vervull.end en zij
!\:omen nu in l"'!~.)eili jl:>:~ucn.• S~_"Jrekc~.. meent, dat het op de weg ·
W'.J.:l i!r;dcrland J.i;;i; om voo:r dcza r.:"..::?nscn e-en lans ta breken en
h11t li,~ ?.c1:cr.OJ) de rre;:;vÇJ.n onzG r.·a:rtij.
1l1n ko:1i.i do J::rw~:ri;ie v.:~n de ~k;<J.erlr.nda-rs in Indië. Wat
wo:rél:t er t;cdr::. :'.:n ter:cn de t;oenmcc:ra.le rccht.:1onzckerheid van deze
l:lndr;cnotïcn? Hot op·ii::o<ien van do vncllt::>h.:.)bers "'.;ogen de jour...
r.J.:üist Ri tr-:-u1. e.a. rmn chudeli jk :ln ztri jd met art. 14 van
cla Gronëi--:;ct van <10 R.I.s.
'.'lo."t de k1os·i;ie van h·:rt zcl:ft)c:;ch11::.lci.l'l.Gsrecht bctre:rt,
spreker heaf't des-tijd~ met c;r:o·t;e vrev.::::~do kennis genomen van hat
door de heer Oud vool·sestcld.e amendement op de goedkeurinsswet vm
de n.T.c., i:.t1J1oudendc de plicht voorde Hogering om zorg te dragel
dat bij de o1.~r:nn:tsntie dar Veronic;dc H::xlïics alle stappen ztûlen
worden GCd3.an, die bevorderlijk lru."'D.cn zijn aan oen voJ.lcdig
tot zijn reclrii komen ven hst zeli"bcschi1::lcingsrech·t. Dit is voor
spreker en voor vele anderen een pleis-'Gcr op de wonde geweest,
m-•lar wat is er van terecht gckorr.cn? Iemand heeft eens tegen spreker cczecd, dia Oud van jtUlle is een handige jóneen, die heeft
heel bal1diB een amcnà.ement; voorgesteld, dat iedereen mooi vindt
en ~~o komen ·wij over het dode punt hoon. JJit heeft spreker
toen tcgengesprolmn, omdat hij or van overtuigd was, dat ons
r;ewoten op het spel s·tond on dat dit amenden:ent vras voorgesteld
om het geweten gerust to stellen. Da.::rrom Vrtk.,.[;t spreker of het
niet mogelijk is, dat de :fracties vm de V. V.D. ernstig w1 jzen
op de po sitie van deze minderheden.

De heer nr.r: .G.J. ten Pas (lleem~tede) spreekt in de eerste
plaats een woord van dank uit je,:_;Gns de Kamerfracties voor het
vela werk, dat zij hebben verricht. Spreker heeft echter altijd
het cevoel gel1c"ld, dat de stem van de V. V.D. VI as als een roepende
in de woestijn. 1?ro.ctischo resul·tatcn zijn er vrijvvel niet ge\'veest en üam·üoor is de indruk gewekt, also1' onze fracties eigenlijk n1et de Het;:erinr~spoli·t;iek r.teoliepen.
Ondanks clle. vcrzekc:rin.gcn zijn de Dinderheden ter R·.T .c.
niet behoorlijk t_;ehoord en hcd; protes·l:ï daartegen v1as zwak.
Vervolgens wijst spreker op de slechte ·wijze, waarop in
de laatste tijd onze Uederlandse staatswetten e;eredigeerd worden.
Dit is zelfs zo erg, dat een van onze hooGste regeringsambtenarcn tegen s-preknr zei, d.at hij se en uitspraak meer kon doen,
want dat hij ûie wetten niet meer kon lezen. Spreker zou de
Kemerfracties willen vcrzoeken hieraan meer aandacht te besteden,
want wij lopen teru.g met de ktmliteit der wetten.
Bovendien wordt steeds m.eer overgelaten aan een A.M.v ,B.,
waardoor de volksvertegenvvoordigi.Zl6 zich zel:f uitschakelt. ·
Voorl:is komt spreker op de kwestie von he·t beroepsrecht.
In verschill.:::nde wetten v~ordt liet beroepsrecht in handen gelegd
van de l1'dnis·t;er. Dit a.~ht spreker onjuist. Dc?.ar, waar het gaE1t
om zeer gro·te financiele bela:1gen, wordt de Raad van State ingeschakeld. Spreker vEXzoekt de K!merf'raoties hier sterk de nadruk ·
op te legsen.
·

- 42 De Voorzitter maakt thans de u:ttslag van de herstemming
bekend.
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De Voorzitter sproekà een woord van dank tot de·scheidende
leden Vt:m het Hoof'c1bcstuur, o.e heer Iq::s.H.A.Korthals Cll de heer
1/tr.P.::-'r.II.Cort VR..'1. üer Linden voor d·e wijze, vvaarop zij hun .
taak hebben vc:rv-rüd ~:-:n voor de prettige rr.anier, waarop met hen
irt hot Hoo!'dbcstuur is samengewerkt.
De heGr Molenaar spreekt namens de Eerste K.amt1rf'ractie.
Hij Viiil alleen bem twooräcn die opm.erkingcm,- die betrekking hebben op het beleid v~n de l'.erstc Kc'l.nerfractie. wat over de.
Tv:ee<1e K..'lmcrfractie is o:p;:;emerkt of in het alsemeen betreft het
richtin.L; geven aan de poli tic:ke lijnen in Nederland, zal door
de heer Oud vmrdcn bHmtwoord.
Spreker wtl begj.nnen met de heer ten Pas te drolken voor
?.i jn woorden van htüde. Spreker heeft toen r:e<lncht aan het
voorstel, clat hij het vorige jaar heei't eedaan oin een Indische
.com.~ssie in te stellen. De poli tick hcef't er echter een rol bij
gespeeld en zodoende hebben alleon de C.H. er voor gestal!Xl.
De A.R. vonden, dat het toch al·slccht c;inB met Indië en stemden
tegrm, vmaruj:t v1cl bli jJct;, welk8 een won<lerlijke opvatting
deze pa.rti j van Vf!rEmtwoordeli jkheid voor het bele-:id heeft.
Spreker komt op dit voorstel teXU8 om van de activiteit vP.n de
:fractie te doen bli jlren, naar ook, omdat men biet alleen de
splinter in het eigen oog moet zien, maar ook moet. zo eken naar
de balk in andere pB.rti j~:n.
Hot \'Ietsontwerp inzake de Indische ambtenaren zal vermoedelijle op initio.tic1' vnn de heer Vlendelaar, die lid is van de
Comrnissie ven Rapporteurs nog niet wort"tm behandeld. Basloten is,
dut eerst overleg met Minister GÖtzeu zal.. worden gepleegd, daar
onze îractie in de gelec;enhe:I.d is geweest a1lerlei fouten in
dit \':etsontwcr:p a.cn te tonen.
r:at betrc:ft de opmerkin,s van de heer ten Pas, dat de wetten
slecht t;crediceerd worden, hiexmede is spreker het geheel eens.
Spreker heef't hij de behandelil:'l[; van het vvetsontwerp op de
plililiekrechtelijke bedrijfsorsanisatie zeer nadrukkelijk in het
licht c;esteld hoe slecht die wet r.;oredigeerd nas. :tloor
de RegerirlG is toen toesezegd, dat de redactie door een ambtelijke commissie zou v.orden herzim, maar hiervan is nog niets

r:;el{omcn.
ïiie z:ich

int~:;resseert voor de grote macht van de Algemene
Ma.atreGd. vm Bestuur wil spr~ker verwi jz€n naar de Handelingen
van <Je vorige weck vvn de Eerste Kamer, we.aruit blijkt, da.t
spreker een eroot deel v~ zijn rede heeft gewijd aan de Arbeidswet, waartegm onze fractiè protest hec:rt aange·tekend.
De heer Staverman hee.ft zlch afGevraagd, of !rJ.nister
Lieftinck op zijn eisen dep1rtement bezuinigt en druk uitoefent
op andere dep1rtementen om dit ook te doen. Dat dit gebeurt,

- 43komt o.a. tot uiting in het feit, dat het Hoger Onderwijs
a:f'ha.nkelijk is van de credieten, die het Ministerie vm
Financiën verleent.
· ···
·
Het wetsontwPxp rechtsherstel in bezettinsstijd wijkt
af van het standpunt van de Hoge Haad,- omdat Financiën de
financiele gevolgen niet vd.l dragen.
·
.
De heer Van Dijk heeft gesproken over de onafhankelijkheid
van de rechter. De door de heer van Dijk aangehaalde alinea's
komen natuurlijk van do zijde van de P.v.d.A. Vlij zijn mE:Jt
onze :fractie over 5 nfdclingen verdeeld, waarin dat voorlopig
vcrsl~g werd opgesteJd. Als deze opmerkingen gemaakt worden
in cm efdeline, waarin wij geen zitting heb:t>en, heboen Wij
ook c;een gelegenheid er iets aan te wijzigm, maar tijiens de
beraadsl<J.bincen znl spreker er iets over ze1.:men.
De he er Ltaverman heeft de opmerldng gemaakt, dat de heer
·:.·:endelaar vnn Vi11istcr Lie:ftinck gezeed zou hebbm, dat deze
toch eon f'linlte vent is t rraar de heer ·,~iendelaa.r hee:ft dat niet
zo geze~d. Hij heeÏt en ti ok -geoef'end op de IIJinister van
l!1 iP.anciën, ma~).r, bi:&lijk als rvi j al tijd ::~1 jn, is in het
voorlopig verslag Ol)gemerkt, dat hij voor een moeilijke taak
staat, end a:t dit een I.Jinister is, die staat voor zijn
Depa.rtement. Ds.t zegt spreker ook en dit blijft hij volhouden.
Men krijgt al tijd volledig antvmord en er is al.tijd een o'pen
discussie mogelijk.
Spreker komt nu tot de beschom~ing van de heer Zijp. De
heer Zijp 1!.> vol[;ens spreker het slachtoffer geworden vm het
feit, dat, toen de Ber~oting was afgehandeld, er nog een
Vletsontrwrp op de J'.c.;enda stond, dat met niet a~ te veel
bele.r..gntelling door de Kamer is gevolgd. Het betrof het
· we~sontv:erp inzake de verhoging van de \-'llelstandsgrens bij
verzekeringen. ~preker is toen bec;onnm aan te tonent dat dit
misschien rechtvaardigwas voor de ongevallenwet en de
ziektewet, maar vooralsnog niet vanzelfsprekend was voor de
verhoging vm de loonf'Xcns bij verplichte vcrzekering en
spreker heef't aangetoond, dat er ook nog andere belangen op
het spel stonden, dan alleen de belangen van de arbeiders.
Spreker heeft in overweginr; gegeven overleg te plegen met de
r:~~atscbappij voor Geneeskunde. De I.linistcr heeft toec;ezegd,
de nadelen, die aan het wetsontwerp kleven, ro wel voor de
medici als voor de verplicht-verzekerden, tot zo klein mogelijke proporties terug te brengen. Spreieer deelt mede opgebel:l
te ?.i jn door de heer Cibaut, socialist, die hem verzocht
aandacht nbn het adres van de Maatschappij voor Geneeskunde
te sch.enken, daar hij dit zelf niet am zijn :fractie wilde
vracen. Alles, wat de heer Zijp over b~eland beeft aangehaald,
heeft spreker ook ter sprake gebracht, maar dit is een
ondervierp, dat niet zo cemakkelijk is. De Minister heeft echter
toecezccd, dat dit in het overleg met de !tiaatschappij zal
worden be-t-rokken. Spreker vindt het zo jammer, dat, indien mm
zijn best heeft f;cd&r.m, ier..and de indruk vestigt, alsof men
ni0t voldoerlde aunëach·t; &an de zaak heeft geschonken. In h.et
werk vr:n de Kamerfracties J.igt de propaganda van onze Partij.
Daar vo rdt het inzicht van onze partij vertolkt •

.

De Voorzitter stelt er prijs op om dit ogenblik aan te
gX"ijpen om een leert ~\0 ord van. herdenking te spreken aan de
nagedachtenis van de heer Biorer:a. welke woorden door de vergadering stnande worden aangehoord.

• 44 Spreker behoeft niet te zeggen, wie de heer Biererna was.
De heer Biererna heeft jarenlang, eerst in de Liberale Staatepartij De Vrijheidsbond, daarna in onze v.v.D. een zeer belangrijke rol genpeeld. ·Voor spreker tot het lidmaatschap van de.
ICa.'Iler werd cero epen, ·was de heer Biererna leider van de Kamerfractie van de P.v .d. V., later van de V. V.D. De heer Biererna
heeft in deze kv.rë1li teit dikvd jls moeten ant'.voorden op dezelfde
soort beschouwi.ngcn, waarop s1>reker zo dadelijk antwoord zal
noetcn GOVen, over het beleid von da lillmerfractie. Spreker
heeft de hoer Bierenla zelf jarenlang in de K..runer gekend, toen
spreker voor de V .J). zitting in de Kamer had en de heer Biererna
voor de Liberale Stae:tr.zpartij. ·:dj zijn misschien ook wel eens
r:en keer in een of e.ntlere r;edachtenwisselii"'..g geweest, waarbij
r;ij het nic·t; eens waren, maar spreker hee:tt de heer Bierena
al tijd een bui tencerx:> on Lrote uch lïing toegedrai_;;en en spreker
t'J<:ls :;-~ckcr niet de enit;e. \'dj droeGen hem in de .Kane r allenaal
een r;rote actd;int~ ·t;oc. Hij was een m.;.n vm grote bekwaamheid~
Hij zei de dingen, zoals hij meende, d a·t zij naar zijn eer11j1~o ovnrtuic~in;._ç 0ezegd moeston worden. De heer Biererna heeft
de Tweede KDrncrfructie vcrlr1ten bij cle lo.utste verkiezingen
en do P~rtij heeft h0m Onr.Jiddellijk da<::.rm een plaats c;egevon
in de Eerste Kamer. In deze i~unctie heeft hij niet kunnen
doén, wat hij heeft willen doen. llij is lang ziek geweest en
is ons ten slotte ont;vollen. J.~en kan gerust van Biererna
zeggen, dat hij in het harnas gcstorven is. Op den dag van zi. jn
overlijden had hij ~~ich opc:;cmafik:t om nnar de Eerste .Kemer te
gaan om da vergaderir~~ bij te wonen, maar de dood heeXt hem het
VE'rvullen van dit voornemen verhinderd. t!ij in de V. V.D. zullen
aan hem blijven terugdenken als een eerlijk eu trouw partijgenoot, een man van óvertuigd liberale bogin3elen, die veel
voor dit beginsel en veel voor hot lard heeft gedamt, die wij

zeker in onze kring nooit zullen vergeten.

Thsns wil spreker antwoorden op de gemaakte opmerkingen
over ret beleid van de Karner:fractie en in de eerste plaats
iets zeggen naar aanleiding van hetgeen de heer Staverman heeft
opgemerlct. Laatstgenoemde had grote 2ezwaren tegen de financiele
poli ti ck van de Minister van .Pinanci en. JJeze hebben w.L j ook en
daarvan hebben wij in de Kamer bij herhaling doen blijken nl.
bij de Algemene Beschouwingen over de Begroting en bij de behandeling van allerlei belastingwetten o.a. bij de benzinebe•
lasting en de dividendstop. Onze fractie heeft duidelijk doen
blijken, op welke punten wij v cm gevoelen verschillen. Nu
zegt de heer Stayerman, dat wij nog nooit tegen Hoofdstuk VII B
hebben gestemd, maar dit zou betekenen h ct rechtstreeks opzeggen
van het vertrouwen in do Minister van Financiën. Alen moet dit
bezien in het àlgemem vcrbard van het gehele·Kabinet. In
1948 hebben vd. j onze medewerking verleend, dat er zou komen
een Y~binet op bredere basis dan er tot 1948 was. \'Jij hebben
in de Partij dit r;ezi.en als een vooruitgang. Het is niet goed
en ook niet juist, wanneer er een Kabinet zou wordEn gevormd
zonder socialisten; dat brengen de partijverhoudingen op het
ogenblik niet mot zich. ·:aj hebben er groot belang bij, dat
er Socialistische 1tlnisters in het Kabinet zitten om de arbeidsrust te bewaren. Spreker heeft gisteren al t;ezegd, dat
het van groot belang was, dat er 1 emand van ons in het Kabinet
zit. Wanneer wij zouden stemmen tegen Hoofdstuk VII B, dru mu
dit nog niet met zich brengen, dat deze Besroting zou warden
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- 45verworpen. Tegenatemmen zou betekenen, àat w1 j niet langer
willen samenwerken met de ~tlnister van Financiën. Het gevolg
daarvan zou zijn, dat wij weer terecht zoudEn komen bij een
Rooms-Rode forrratie. Het zou ~eel eenvoudiger zijn in de oppo- ·
sitio te gaan, dm zouden de belane;en van de Partij misschien
beter gediend zijn. V:áar wij hebben onze Partij niet opgericht
om alleen het Partijbelang te dienen, maar om het algemeen
belang te dienen, en dat zal naar sprekers overtuiging niet
gediend zijn, wanneer wij een houding zoudEn aannemen, waardoor
wij teruckeren tot de Roons-Rc~e formatie.
~e heer Staver.rran heeft de opmerking gemaakt, dat wl. j voor
de 5 ~ loonsverhocitlb gestemd hebben, r..iet omdat wij het zel:f
gewennt vonden, dat de lonen verder omhooc gir..gen, maar omdat
de orr.standi[;11edcn zo l. gen, gezi. en het fci·t, ·dat de guldm was
eedevalueerd en het leverillor.dcrhoud duurder was. Deze 5 %loonsverb.oL;ins was onvcrr.:ijdclijk, juist omdat de levensstandaard
aantoonbaD..r .ho,:Er was seworden. Ook de .A.R. hebben voor gestemd.
Wij zullen er ecl~cr op n~cten toezien, dat de hieraan gekoppclü.e productievcrhoging ook tot stand korat. Lant men niet
vcrgo·i;en, dat A.'ii. en C .E. de moed misten voor het amendementUi tmecster inzake ophef1'ir..o der dividendstop te stemmen, hoewel
'zij het eigenlijk met ons eens waren.
De heer Van Dijk heeft een aantal vragen gesteld.· In de
·
eerste plauts ons standpu4'1t inzake de annexatie. Spreker betoogt,
dat dit hetzelfde stunclpunt is, dat hij verleden jaar heeft
ineenomcn. De zaak log zo: De Hegering r~d nu cmmaal na langdurige onëlerhnndelint;en zekere grenscorrecties gekregen. Wij
hebben toen gcmeend onder die omstondic;heden voo;r die grenscorrecties te moeten stemrnen. De Eerste Kamer voelde er nog
minder voor en alleen om een crisis te vermijden,hee:ft zij haar
stem nDn dit ontwerp betreffende de grenscorrecties gegeven.
Wij hebben geen verlangen naar annexatie van Duits gebied. Dit
is ook volstrekt ui tGeslotcn.
Vervolgens heeft de heer van Dijk aan de arde gesteld de
kvvestie van het Verenigd ruro:ra ·• Spreker wU in dit verband
vervd jzen naa.r zijn redevoering, <lie hij ten vorige jare heeft
gehouden, ·toen het wetsontwerp betref1'ende de statuten van de Raaë
van Europa werd behandeld. Spreker heeft toon uiteengezet, dat
wij natuurlijk voor een Verenigd Luxopa zijn, als dat te bereiken
is, maar spreker heeft tevens gewr~arschur:d t·egen de illusie, d.at
men dat nu zo direct maar zou kunnen k:i:-ijgcn .. .AJ.s men het doel
wil bereiken, moet men zeker niet te overhaast te werk gaan.
Deze dinc;cn raceten groei on. Dit }!)s ook ons standpunt ten aanzien
van de staatsrechtelijke constructie. Dit heeft spreker vorig
jaar uitvoerig uiteent,ezat en dit is het standpunt, waarop hij
nog staat.
.
De heer VP.n Dijk heeft· verder gevraagd, of wij nu tm
aanzien vc..."l het wetsontwerp op de P .B.o. de consequenties daarvan
aanvaarden. natuurlijk hebben vd j deze te aanvaarden. De wot is
nu ecnma.a.J. tot stEmd gekonen. Wij zijn democraten en wij zouden
er niet aan denken een stnking te doen uitroepan en tegen onze
mensen te zeeGen de wet te saboteren. De meerderheid heeft de wet
aangenomen tegen onze zin. Daar moeten wij ons bij neer leggen;
dus wij moeten medewerken om een loyale uitwerking daarvm. mogelijk te maken. Viij mc;>eten trachten. te bevorderen, dat de wet zoveel mo&clijk wordt uitgevoerd in de eeest van ons beginsel.
Spreker wil nogmaals duidelijk in het licht stellen, dat, v.ranneez
eenmal langs deroocratische weg de beslissing is gevallen, \'d. 3
deze beslissing heboen te aanvaarden.
---------~-------
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- 46 Spreker heeft hetzelfde bezwaar als de heer Van Dijk tegen de
ontwikkeling van het instituut der staatssecretarissen. Spreker
acht het ook ongewenst, dat het gaat op de manier, zoals het nu
is. Maar er zal ongetwi j:f'eld gele genbeid zijn om daarover iets
bij een wetsontwerp of bij de begroting in de Kamer te zeggen.
Vlnt de heer Van Dijk heeft opgemerkt over de moeilijkheden,
die zijn ontstarn ten bevolge van de geldzuivering in Indië, dit
voelen wij allcn:!.o.l aan en r-.-ij voelen het als onze plicht, datgem
te doen, wat vd j als Kcmerleden kunnen doen, maar, als er vandaag
iets gebeurt, kan men morgen al niE)t in de. Kamer een interpellatie
aanvragen. Alle dint;cn moeten hun tijd hebben en moeten op hot
r;ep.s.ste mon0nt in de Kamer in bch·z.ndeling kom.a1. Als men de zaak
gnnt ovorha[.;_stcn, kan rn~n veel bedervm. Men moet niet denken,
dat do lCn.::~.er:J:'ra.ctics niet actief' zijn, wanneer 'men hiervan niet
altijd iet~ merkt.
. .
:5prckcr vra.agt zich af, of het nuttig ?al zijn weer een bij•
eenkomst over het Ind.iÖbclcid te hebben. Iclen kan zich er niet ..
over beklagen, dat er geen voorlich·lïing Gerweg is geweest. Dit
.beleid is i~ àc vorigEJ .Alcemono V€~rca.dering besproken, in de
bijecmlcom.st te Utrecht en in do Buit;enc,ev;one .A.lcc::nena Vergadering
van October 1949. J:r zijn redovo eringen in de Kr::mer gehouden.
Vlij hcl1ben artikelen gc:public~eord in ons weekblad. Spreker heeft
voor zichzelf niet het eevoel, da~ er nog meer over deze kv;estie
zou kunnen worden t;ezer,d. Wij weten niets méér; het enige, dat
wij misschien weten en de Fartij niet, is dateene, wat in het
Comté Generaal is eezegd, en daarovermogen t"1ij niet spreken,
en dat heeft in het c;eheel ni e"'G b1 jeedrar~en tot extra verheldering •
.Alles wat wij hebben kunnen vertellen, hebben wij verteld. Het is
in het belang vnn de Partij, dat over deze zaak eindelijk eens
rust zal komen. Iedereen is het niet met onze houding eens,
maar wij he-bben naar onze eerlijke overtuiging gehandeld, en·
sp.reker is nog van mening, dat als er vnd.ers gehandeld was,
de ellende nog groter zou zijn geweest. \lij weten niet, wat de
gevolGen zouden zijn geweest, indien de resultaten van de R.T.C.
zouden zijn venvorpen. De slag is· nu gevallen, dat was een zwaar
ding, dat wij niet licht genomen hebben. Wenneer iemand beweert,
dat het amendement betre:ff"ende de minderheden een truc zou
zijn gc-Neest, dan heeft hij het bij het verkeerde eind. De zaak
is zwaar ovc:.rwoeen en vdj hebben gezegd, dat wij op de uitvoering
van he·t amenGement zullen blijven lct~l.ien. Spreker zou nu willen
voorstellen zich maar bij de zaak l!eer te leggm. Er is toch
niets Iri:ler aan te veranderen en hoe meer wij daarover blijven
pra·tcn, hoe meer de onrust in de 1:~artij blij:f'-t bestam en dat
moeten wij vermijden. 'idj moeten vooruit. Spreker is van mening,
dRt wij er c,oed voorstaan, ma;.;tr wij neeten in eigen kring er mee
oph()Uden te zecgen, dat dit niet he-t; gPval is. Verleden jaar
hee:f't iemand gczet;d, dat hij de Gcmeenteraadsverkiezillben niet
in durîde. Deze verkiezingen zijn echter een succes geworden.
Spreker ziet t;cen reden, dat het met de a.s. verld.ezingcn voor
de Provinciale Statm nnders zal zijn, maar dan moetEn wij onze
eenheid vasthouden en dan moeten wij niet zer,een, dat het er niet
goed voorstnat met de Pm·tij. 'i.'ij hebben altijd onze eenheid
weten te bewaren • .Enkelen zijn uit de ~Partij gagRal. Da.t spijt
ons. Laten wij de afgelopen moeilijke periode vergeten en laten
wij ·op Grondslag van de nieuwe basis a~.n het werk gaan. Dan zien
wij, dat do velden wit· zijn om t~ oogs·ten. Men krijgt meer en meer
ooe; voor onze beginselen van Vrijheid en Democratie. Spreker denkt
dat het met de Partij best zal gaw. on daarmede wU hij eindigen.

- 47 De Voorzitter gelooft, dat hij mag aannemen, dat men niet
wenst te repliceren en, nadat dit juist gebleken is, sluit hij,
de vergadering rr~t enige woorden van dank tot de aanwezigen
voor de wijze, waarop zij voor hem de leiding van- deze Algemene .
Vergadering tot een aangename taak hebben gemaakt.

