ALGEMENE VERGADERING

NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering
van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie,
gehouden op Zaterdag, 12 Januari 1952 in het
Gebouw van Kunsten en ~etenschappen te Utrecht.
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voorzitter, Mr.p.J.Oud, opent de vergadering en heet

aamu~zlgen

welkom.

Deze vergadering is van een ander soort dan de gewone Algemene Vergaderingen en ia bijeengeroepen voor een zeer SlfCiaal
<lool nl. het definitief vaststellen vsn de candidatenlijsten
voor de a .a. verkiezing van leden van de Tweede Kamer. Hieraan
is een uitvoerig voorbereidend werk voorafgegaan, dat culmineerde in twee vergaderingen van de Verkiezingsraad. Het resulta~t van deze beraadslagingen in de Verkiezingsraad is aan
de Afdelingen en Centrales vertrouwelijk ter kennis gebracht.
Het is nu do taak van deze vergadering zich uit te apreken, of
zij zich met het resultaat kan ·verenigen 9 of dat zij daarin nog
veranderingen wil zien aangebracht. Spreker wil de vergadering
op het hart drukken, dat al dit werk van zeer vertrouwelijke
aard is. Tot nog toe is niet gebleken, dat hier''an iets in de
pers is doorgedrongen. Spreker vraagt de vergadering er voor
zors te dragen, dat ook van het in deze vergadering besprokene,
niets anders :J.n de pers komt, dan wat het Hoofdbestuur meent
officieel als resultaat te moeten mededelen.
Spreker wil zijn openingswoord niet eindigen, alvorens een
persoonlijk woord tot de heer Wendelaar te richten. De heer
Wendelaar heeft nl. op 1 Januari jl. zijn 70ste verja~rdag gevierd. Spreker ia verheugd in deze vergadering de heer V/endelaar zeer hartelijk met het bereiken van deze leeftijd geluk te
kll.nnen wensene In de heer Wendelaar heeft de Partij een zeer
gewaardeerd lid van de fractie in de Eerste Kamer. De Voorzitter
spreekt namens de gehele vergadering de wens uit, dat de heer
Wcndelaor met dezelfde opgewektheid en hetzelfde enthousiasme
het werk voor onze liberale zaak in de Eerste Kamer en ook
elders in de Partij zal kunnen blijven verrichten. (applaus).
De heer Wendelaar dankt de Voorzitter voor zijn vriende- lijko woorden en de vergadering voor haar applaus, waarmede zij
de woorden van de Voorzitter heeft ondersteund.
Spreker dan~~ ook die partijgenoten en Afdelingen, welke
op deze dag van hun belangstelling hebben doen blijken, het
Hoofdbestuur voor het prachtige bloemstuk, en de Redactie van
het Weekblad voor het aan hem gewijde 2rtikel.
De Voorzitter zegt op zijn 65ste verjaardag ook veel
blijken van belangstelling te hebben ontvangen en hij stelt er
prijs op om allen daarvoor hartelijk te bedanken. Deze blijken
~an belangstelling hebben bevestigd, dat er in de vier jaar,
dat de Partij bestaat, een zeer sterke band tussen hem.en de
Partij is ontstaan, waarvoor spreke~ zeer erkentelijk en dankbaar is.

Thans stelt de Voorzitter aan de orde punt 2 van de Agenda:

V'erslag van de Commissie voor de Notulen van de jaarlijkscha
Algemene vergadering van 16 en 17 Maart 1951 te Utrecht.
De heer Mr.J.A.Qverwater (Gorinchem) brengt namens de
Notulenoommissie dit verslag uit:
" De Notulenoommissie heeft met de grootste waardering kennis
genomen van het ontwerp, dat haar werd toegezonden. Behoudens
een paar opmerkingen en een enkele aanmerking kan de commi.ssie
zich met deze notulen verenigen. Wij hebben mededeling gekregen, dat er rekening is gehouden met onze opmerY~ngen en daarom adviseert de commissie deze vergadering de notulen goed te
keuren on
De vergadering verklaart zich hiermede accoord en de
voorzitter dankt de Notulenoommissie voor het nakijken van de
notulen en het Secretariaat voor de getrouwe wijze, waarop het
verhuudelde :i.n de notulen ia weergeecven.
Aan d.e orde in

~nt

3 vnn ge

A~~[ldE_:

Benoeming van de No-

tulencorn.raiosie voor ue :Buitengewone A"'Igemene Vergadering van

12 Januari 1952.

De Voorzitter stelt voor in deze Commiaaie te benoement
Mevrouw M.van J,eeuwen-Hetterachij te Rotterdam,
J .n.sellink te Winterswijk,
Ir.H.J. Yl:ltteveen te Drachten.
De vergadering kan zich met dit voorstel verenigeu. zodat aldus word·t besloten.
Aan de orde is EE_nt 4 van de Agenda :Bespreking van het
Besltlit van de Verkiozfngsrääü van C:f.liêêember 1951 en definit1.eve vaststelling van de door de Volr..spartij voor Vrijheid en

Democratie in te dienen candidatenlijsten voor de in 1952 te
houden periodieke verkiezing van leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
·
De Voorzitter stelt voor over dit beslnit eerst algemene
beschouwineen te houden en het daarna punt voor punt te bespreken.
De heer J.H.van der Burg (Amersfoort) wil het woord voeren
in de eerste plaats namens de Afdeling i~ersfoort en in de
, tweede plaats als candidaat op een van de lijsten. In de Afdeling Amersfoort en ook bij spreker is steeds,~e vraag naar
voren gekomen, waarom men moet vasthouden aan een algemene
lijst van 10 eandidaten, een roulerende lijst van 3 candidaten
en reg:lonale lijsten. Als het getij verloopt moet men de bakens verzetten. Bij een goede propaganda kan het aantal Kamerleden worden opgevoerd. Wanneer het besluit valt~. dat het aantal Kamerleden komt op 150, acht spreker een lijst van 10 eendidaten voor de kopgroep te weinig. Volgens spreker zou dit
aantal 20 • 25 moeten bedragen.
Spreker heeft over zijn eigen candidaatstelling gecorrespondeerd met de Secretaris van het Hoofdbestuur en naar
voren gebracht, dat het de Afcleling Amersfoort speet, dat zijn
naam alleen voorkomt als no.l5 op de lijst in de kieskring
Utrecht. Het hee~~ spreker bijzonder bevreemd, dat hij eigenlijk slechts op een liJst gekomen is. Iemand van de Verkiezings-

_"_
raad heeft hem medegedeeld, dat de oorzaak in de onbekendheid
met zijn persoon was gelegen. Sprekers huis heeft vóór en tijdens de oorlog steeds voor de jongelui·van de Bond van JongLiberalen opengestaan. In de oorlog werd er vaak illegaal vergaderd. Verder heeft spreker een grote reeks van jaren geijverd
voor de bevordering van de lichàmelijke opvoeding van het Nederlandse volk, zodat hij in die kringen zeer bekend is. Spreker
spreekt niet voor zichzelf, maar het is zijn grote gemeenschapszin en zijn liefde voor het Nederlandse vol~ die hem bewegen
te trachten door zijn candidatuur de liberale en de Nederlandse zaak te bevorderen. Spreker heeft een grote ervaring op het
gebied van het onderwijs, van het belaatingwezen en van sociaaleconomische problemen. Hij heeft zich candidaat laten stellen,
hoewel hij er e(m goede functie voor zou moeten opgeven en er
dus niet beter van zou worden.
De heer Ir.w.A.de Bakker {Vlaardingen) stelt namens de
Afdeling Vlaardin~cn de vraag, waarom Minister Stikker nergens
op de candidatenlijsten voorkomt en waarom Mr.Bloembergen geheel van het toneel j_s verdwenen. Dit is een concrete vraag,
waarop de Afdeling gaarne een·concreet en positief antwoord
. zou ontvangen.
De heer A.G.Crèvecoeur (Voorburg) deelt mede, dat het de
Afdeling Voorbt~g is opgevallen, dat op de candidatenlijsten
de eerste 10 personen vrijwel algemeen bekende personen zijn,
van wie de meesten reeds zitting hebben in de Tweede Kamer.
Aan de andere kant heeft men echter de wens uitgesproken, dat
er ook eens jong bloed in de Kamer moet komen. Het is een lastige zaak om lijaten du.sdanig samen te stellen, dat een ieder
zijn zin krijgt. In de afgelopen jaren heeft er zich in de
Partij helaas een zekere oppositie ontwikkeld. Nu is de vraagt
Zijn een of meer van deze tot de z.g.oppositie behorende pereonen, die nog lid zijn, dus meer speciaal die mensen, die wel
liberaal voelen, maar niet geheel accoord konden gaan met de
beslissing van de Partij inzake het Indische beleid,· naar voren
gebracht op een van. de lijsten?
·
.
De Voorzitter, de sprekers beantwoordend, merkt opt de
heer van der Burg heeft een speciale vraag gesteld nl. waarom
maken wij geen kopgroep van 20 - 25 candidaten? De heer van der
Burg meent af te leiden uit de wijze, waarop de lijst is samengesteld, dat wij niet zouden verwachten vooruit te gaan. Spre• ker ziet de verkiezingen echter met groot vertrouwen tegemoet.
~~ is zeker reden om te mogen hopen op enige versterking van de
fractie. Bij de evenredige vertegenwoordiging gaat het slechts
om enkele zetels, maar wij hebben vertrouwen, dat wij sterker
zullen terugkeren. Wij hebben rekening gehouden met de mogelijkheid, dat het aantal Kamerleden tot 150 wordt uitgebreid en dat
na de verkiezingen op de oude lijsten alsnog vier, vijf of zes
nieuwe leden zouden worden aangewezen. De heer van der Durg vergist zich als hij denkt, dat men een kopgroep zou kunnen maken
van 20 - 25 candidaten. Er mogen nl. niet meer dan 20 namen op
de lijsten voorkomen en omdat wij aan dit aantal zijn gebonden,
hebben wij de kopgroep kleiner moeten maken. Als wij een kopgroep zouden maken van 20, betekent dit dat de gehele lijst
uit de kopgroep zou bestaan. Dan zouden in de 18 kieskringen
20 dezelfde namen worden ingediand. Dit zou te weinig zijn.

~

omdat er dan geen mogelijkheid zou z~jn voor vervanging en er
aan de lijsten geen regionale candidaten toegevoegd zouden kunnen worden. De opzet is geweest, dat wij de eerste 10 plaatsen
op alle lijsten bestemmen voor. dezelfde 10 personen. Dat is nog
niet genoeg, wanneer de Kamer zou worden uitgebreid of zelfs
wanneer de Kamer zo blijft en wij krijgen meer dan 10 zetels.
Daarom hebben wij de volgende drie plaatsen in twee groepen .
ingedeeld, waardoor de mogelijkheid bestaat, dat deze plaatsen
in de ene helft van het land door andere personen wordén bezet
dan in de andere helft. Wij zouden hiermede dus tot en met
plaats 13 een totaal hebben van 16 èandidaten. Ntt heeft de Verk:tezingsraad voorgesteld om plaats 11 op alle lijsten door dezeJ.fdG persoon te doen innemen. Het totaal van de kopgroep
van 16 wordt hierdoor teruggebracht op 15. Hiermede hebben wij
de se.menst&lling van de fractie ongei.'eer in de hand. Dit is van
1)elang, cmdot in onze Kamerfractie allerlei aspecten tot hun ·
recht moeten komen. {,'ij 1."Urmen geen fractie hebben, die alleen
bestaat uit advocaten, landbouwers of onderwijzers. bT moet
variatie zijn en deze kan alleen bereikt worden, wanneer de
kopgroep door de Algemene Vergsderin.g overeenkomstig het voorstel van de Verkiezingsraad wordt vastgesteld.
Er blijven dus nog over dè lnatste plaatsen 14 tot en met 20,
die door iedere kieskrine naar eigen inzicht kunnen worden ingevuld, met de namen van personen, die men regionaal de beste
vindt. li:r is in de vergHdering van de Verkiezingsraad wel verschil van mening geweest, .wie tot de kopg-roep moesten behoren ·
en wie op de volgende plaatsen moeten worden gezet, maar men
heeft op eenvoudige democratische v;ijze door een groot aantal
a temmingen uitgemaak·~, hoe de lijsten het beste kunnen worden
samengesteld. In de vergaderingen von de Verkiezingsraad 18 ~ee~
blekt:lll, dat de heer van der Burg in de Partij niet genoeg· bekend is geweest, maar nu hebben, wij het voordeel, dat. deze vergadering de heer van der Du.rg wel kent.
·
De heer den Bakker heeft twee vragen gesteld' ·
De eerste waa: waarom de heer Stikker niet op de lijsten voorkomt. Het ant·,;voord is, dat de heer Stikker zich geen candidaat
heeft willen laten stellen voor de Tweede Kamer, waarvan hij
ook nooit lid is geweest.
De tv;eede vraag betrof de candidatuur van de heer Bloembergen.
De Verkiezingoroau heeft na verschillende stemmingen beslist
de heer Bloembersen niet candidaat te stellen op een van de
eerste dertien plaatsen van de lijsten.
Persoonlijk heeft spreker zeer betreurd, dat de heer Bloembergen niet op een van de hogere plaatsen van de lijst voorkomt,
maor dat is een besluit van de Verkiezingsraad. De Algemene
Vereadoring heeft echter alsnog het recht met een 2/3 meerderheid van stemmen hierin verandering te brengen. Het besluit ·
van de Verldezingsraad betekent geen diakwalificatie van de
heer Bloembergeu, maar er is in de Partij nu eenmaal een groot
aantal mensen die geschi1."t zijn voor het lidmaatschap van de
T-vwede K.::lmer en men moet de candidélten tegen elkaar afwegen.
Tenslotte wordt het laatste woord door de Algemene Vergadering
gesproken.
De vraag van de heer Crèvecoeur ligt in hetzelfde vlak.
Hij heeft er ziCh nl. over verwonderd. dat op de lijsten in de
kopgroep voornamelijk slechts.zittende Kamerleden voorkom~n.
Dat is zo, doch met uitzondering van een. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de Partij de zittende leden aan het werk

-5heeft gezien. wanneer een zittend lid niet gecandideerd wordt,
terwijl hij ziCh wel bereid heeft verklaard, zal de Partij
menen, dat daar zeer ernstige redenen voor zijn. Men sal het
er over eens zijn, dat het iets anders is of iemand, die nog
geen Kamerlid geweest is, niet op de oandidatenlijsten komt,
dqn dat iemand, die al een àantal jaren Kamerlid is geweest,
niet weer wordt gecandideerd.
Verder heef·t de heer Crèvecoeur gepleit voor jong bloed
in de ~amer. Spreker is dit volkomen met hem eens. No.lO op
onze cändicurtenlijaten, lievrouw stoffels-van Haaften, is echter
nog jong. Spreker had inderdaad gaarne nog meer jong bloed in
de Kamer gezien, maar de Verkiezingsraad heeft anders beslist
en daar mo~lt men zich als goed democraat bij neerleggen.
JJe heer Crtveooeur heeft het woord "oppositie" gebruikt,
een woord dat van buitenaf, zoals b.v. in de Vaderlandse Kring
en Bureerrecht, gaarne wordt seventileerd. Laten wij dat woord
·toch niet gebrull~en. 1.r wordt vaak op gezinspeeld• dat de
rechtse oppositie in de Partij niet aan het woord komt. In Burgerrecht werd onlan~n een vergelijking gemaakt met de linkse
oppositie in de Partij van de Arbeid. Daarin werd gezegd, dat
het grote verschil tussen de Pertij van de Arbeid en de Volks~
partij voor Vrijheid en Democratie ia, dat in eerstgenoemde partij de linkse oppositie wel aan het woord komt, maar in de
Vo V .n. de rechtse niet. ~ ia .echter geen r eohtae oppositie in
onze Partij. In het wezen van de zaak van het Indië-beleid
waren vlij het in de Partij eigenlijk volkomen eens. Toen dit
Indië-beleid uiteindelijk misliep., was het enige pun~ ,dat ons
verdeeld hield, het besluit van de Kamerfractie om voor de sonverQinitcitaoverdracht te stemmen. De Regering stelde ons voor
een afschuwelijke beslissing; wij stonden voor deze vraag&
waarvan zouden nadalieer gevolgen te verwachten zijn, ~an het
aanvaarden of het afwijzen van de souvereinitei tsoverdracht.
Wij v.v.n.-ers in de Berate en Tweede Kamer hebben, alles afwegende, gemeend, dat de gevolgen van het verwerpen nog ernstiger zouden zijn dan de gev9~gen van het aanvaarden. Op deze
grond hebben de fracties voor het wetsontwerp gestemd. Er is
· herhaaldelijk in de Partij over e,esP.roken en niemand ·zal kunnen
zeggen, dat zij, die over het Indie~beleid anders dachten, niet
de gelegenheid hebben gehad aan het woord te komen. Laten wij
nu over het Indië-beleid maar onder elkaar niet teveel meer
praten. La.ten wij liever zeggen; wij zijn practisch als Parti3
bij elkaar gebleven. Enkelen hebben de Partij verlaten, maar
laten wij thans onder alles een streep zetten en het oog richten naar de toekomst. Er is niemand geweest, die gezegd heeft,
dat bepaalde leden van de Partij van de candidatenlijsten geweerd zouden moeten worden, omdat zij tot de oppositie behoo~
den. Hiervan is geen sprake geweest, ook niet in de Verkiezingsraad. Wij hebben twee vergaderingen gewijd aan de samenstelling
van de lijsten en wij moeten nu het resultaat hiervan beppreken4
De heer A.G.Crèvecoear (Voorburg) antwoordt, dat het geenszins zijn bedoeling was eep onaangenaaa geluid te laten horen,
want als iemand het met de beslissing inzake de souvereiniteitsoverdracht eens is geweest, dan ~as hij het. Het ging bij
spreker alleen om de vraag, ·of éen van de leden van de oppositie op de lijsten voorkomt. Hi-j is al bevredigd, want h!.j heeft
gehoord, dat no.l2 in de Oostgroep hiertoe behoort. Hij gebruik
te het woord opposi tie,.als een korte omschrijving, maar neemt
dit woord gaarne terug.

De Voorzitter sluit hiermede de-Algemene Beschouwingen
over de namenstelling van de oandiuatenlijsten.
Thans wordt besproken pnnt a van het Besluit van de Ver•
kiezinesraad:
a. De kieskringen •s-Hertogenbosch en Maastricht zullen worden
è~ecombineerd,

zodat in die kieskringen een gelijkluidende

lijst zel worden ingediend. In alle overige kieskringen zullen afzonderlijke lijsten van eendidaten worden ingediend.
De vergadering kan zich hiermede verenigen •.
Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde punt b van
het besluit van de Verkiezingsraad, luidendel
- .
1). Op alle lijsten zal de eerste plaats worden ingenomen door
MrePeJeOud.
De Voorzitter zegtt indien iemand over dit punt het
woord zou willen voeren, zal ik gaarne de leiding van de vergaderin.{~ aan een van de andere leden van het Hoo:l:'dbestuur overdragen, teneinde de vergadering gelegenheid te geven in volkomen vrijheid te spreken.
Aangezien geen o.er aanwezigen het woord verlangt, wordt.·
punt B von h~t besluit zonder discussie en stemming aanvaardT
(applaus) •
.
De voorzitter dankt zeer voor het vertrouwen, dat de vergadering blijkens deze beslissing wederom in hem heeft willen
stellen.
Thans is aan de orde punt o van het beslu.it van de verkiezingsraad, luidende:
.
Co Op de plaatsen 2 tot en met 10 zullen op elke lij.st dezelfde negen oandidaten geplaatst worden, echter in wisselende
volgorde.
De Voorzitter vraoet of de vergadering zich, los van de
.
. namen, kan ver enigen met dit principiële besluit.
De heer F.Faber (Assen) zou gaarne voorstellen de nrso
2 tot en met 10 te wijzigen in 2 tot en met 11.
De Voorzitter antwoordt, dat dit vanzelf aan de orde komt,
·wanneer over de verschillende namen gesproken wordt. Kan de
Algemende Vergadering zich met de Vérschillende namen, zoals
de Verkiezingsraad die heeft voorgedrugen, verenigen, dan
wordt hetzelfde bereikt, want de heer ~isselink is in beide
groepen no.ll, maar zou ~e, ~ergadering anders besluiten en op
plaats 11 in beide groep(jfie'Verschillende namen plaatsen, dan
wordt de beslissing anders.
· .
Hierna wordt punt o aanvaard en komt aan de orde punt d,
luidende:

!•

-

.

·

-

Voor de plaatsen 11, 12, en 13 zullen de kieskringen gesplitst worden in twee ~oepen en in ieder van deze beide
groepen zullen deze plaatsen bezet worden door dezelfde personen in dezelfde volgorde •.
De eerste groep bestaat uit de kieskringen Den Helder,
Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Leiden, •s-Gravenhage, Rotterdam
en Middelburg.

-7De tweede groep bestaat uit de kieskringen Leeuwarden,
Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Dordrecht, Tilburg,
•a-Hertogenbosch en Maastricht.
De vergadering heeft tegen punt ! van het besluit van de
Verkie~ingsraad geen bezwaar.
.
Thans is aan de orde het belangrijkste werk van de vergadering, nl. punt e Bespreking van het besluit van de Verkiezingsraud betreffentie de samenstelling van de li~sten, in de
verschillende kieskringen in te dienen.
BeDproken wordt aller\~Orst de samenstelling van de gelijkluidende li~st in de kieskringen •s-Hertogenboach en Maastricht
Groninge~Assen,

:ors.A . . H.van Rij (Breda) stelt voor in de kieskringen •s-Hertogonbosch, Maastricht en Til"burg de heer Cerneliasen op de
· tweecle plaats te zetten, omdat hij hier algemene bekendheid
geniet.
De Voorzitter antwoordt, dat de Verkiezingsraad van oordeel was, dat in het algemeen de lijst er uitdrukking aan
moeEJt gevan, dat de heer Korthals de tweede man van de fractie
is en de vervanger van de voorzitter. Er ia wel eens een speciale reden b.v. in J\moterdam en in JI.t'enthe om dit te veranderen, m~3r spreker is van mening, dat er in de kieskringen
's-Hcrtogenbos eh, Maastricht en rpilburg geen dringende redenen
zijn, om hier van af te wijken. In deze uitgebreide kieskringen geniet de heer Cornelissen niet meer bekendheid dan de
heer Ko:t>thals.
·
Spreker geeft de Afdeling Breda in overweging zich bij
het besluit van de Verkiezingsraad op dit punt neer te leggen.
De Afdeling Breda kan er zich mede verenigen>•

Wat no.3 Mevrouw Fortanier-de.Wit betreft deelt de Voorzitter mede, dat hier de volgende overwegingen hebben gegolden •
. Mevrouw Fortenier is de representante van de wuw in de fractie en bovendien een zeer voortreffelijk Kamerlid. Daarom
heeft de Verkiezingsraad besloten Mevrouw Portanier-de Wit
als no.3 op alle lijsten te plaatsen, tenzij er bepaalde redenen aanwezig waren een wijziging hierin aan te brenga.
De vergadering verklaart zich hiermede accoord.
Met het plaatsen van de heren Cornelissen, pen Hartag en
Zegering Hadders op de uo•s 4, 5 en 6 kan de vergadering zich
verenigen.
De heer Mr.J.J.Kamp (Rotterdam) deelt mede,·dat toen de
Afdeling Rotterdam haar candidatenlijst indiende, zij de heer
Bldembergen een vooraanstaande plaats· had gegeven. De heer
Bloembergen is thans geheel uit de kopgroep van de lijst verdwenen en de Afdeling Rotterdam zou nog gaarne hierin een wijziging zien aangebracht • .De heer Bloembergen komt uit·de indue
striële sector, welke in de Kamer niet vertegenwoordigd is.
Wij moeten mensen hebben, die als zij spreken, ook gehoor vinden bij de andersdenkenden. De.heer Bloembergen is in contact
gekomen met andersdenkenden, met vakverenigingaleiders en
middenatandsleiders. Deze luisteren naar hem. Spreker stelt

voor de heer Bloembergen op no.7 van de lijst te zetten. Dit
houdt niet in, dat hij de h~er Ritmeester uit de kopgroep
wil weg hebben, muar de heer Bloembergen moet op een plaats
gezet worden, waar hij kans heeft gekozen te worden.
De heer Ir.v:.A.den Bakker (Vlaardingen) sluit zich
de vorige aproker aan.
~-

De heer

t~.s.IT1llinge

bi~

Gratsma (Wapenveld, gemeente

Hattem) is het in zoverre met de twee voorgaande sprekers vol-

komen eens, d.a·t er mensen in de Kamer moeten komen uit de in- .
dustriële sector; voor-ts acht spreker het van groot belang
dat er jong bloed in de Kamer komt, zodat jonge mensén onder
leiding van de voorzitter een opleiding kunnen krijgen. Maar
fll ia men jong en knap. zoals Oilgetwijfeld de heer Bloem.bergen, wil dit nog niet zeggen üa·t men oen goed

v. V.n.-er

is,

dus als Kamercandidsot geschikt. In verband daarmede heeft
spreker nagegaan, \·:at de heer Bloembergen heeft gepu.blic€erd.
Spreker wil niet beweren, dat da heer Bloembergen een dirieist is, iemand die niets liever zou doen dan in ons land de
geleide economie invoeren. Maor wanneer men zijn publicaties
nagaat, in de eerste plaats zijn proefschrift, waarin hij een
etult achrijft over de naamloze vennootschap in ons land• zoals deze nnar zijn mening moet worden sewijzigd in verband
rnet de tijdsomstuudighe.den, dan ziet men dat dit gebaseerd
is op een vergelijking tussen onze naamloze vennootschap en
ds Duitse Aktion Gesellsohaft in 1939· Wanneer spreker als
voorbeeld aanhaalt, dat bij de liquidatie van een naamloze
vennootschap deze eerst aan de staat der Nederlanden zou moetc~n worden aangeboden, voordat zij wordt geliquideerd, dan
strookt dit niet met de beginselan van de v.v.D. Men moet bedenken• dat er in de T~eede Kamer een grote meerderheid van
personen is, die weinig weerstand bieden aan het ~treven naar
de geleide economie. 't':ij moeten er dus op kunnen rekenen, dat
onze kleine fractie uit mensen bestaat, die pal etaan voor
een zo groot moeelijke vrijheid in ons be~ijfsleven. Spreker
ka.."l zich 111denken, dat de heer Dloembergetl""dit proe:fscbrift
dergelijke denls:beelden heeft gehuldigd. L!en bedenke, dat hij
25 ~aar oud was en dat zijn studietijd viel in de Duitse bezetting.
t!aar in 1947 heeft hij een prae-advies geschreven voor
de Nederlandse Juristenvereniging, waarin hij de berechting
van de economische delicten heeft behandeld. In die tijd lag
de berechting van allerlei economische misdrijven in handen
van v erschillende coller,çs en het was juist gezien deze te
oombineren en hiervoor een wet te maken. Om dit enigszins
voor te bereiden is dnarover gesproken in de vergadering van
de Nederlandse Juristenvereniging. In het prae-advies van
Dlocmbcreen gaat hij e:r."van uit, dat er een grote mate van geleide economie in ons land zal moeten blijven. &~reker wil
niet beweren, dut de heer Dloembergen hiervan een voorstander
is, maar hij legt er zich bij neer, dat de geleide economie
er is en blijft. Zijn opvattingen zijn rigoureus en in strijd
met onze beginselen. De heer Bloembergen stelt het zo, dat de
rechtspraak het sluitstuk moet z1jn van de economische overheidspolitiek.
.
In de tweede plaats is er in de oorlog een economisch
sanctiebesluit geweest, omdat de Nederlandse Rechter de eco-
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Daarom werd van Duitse zijde een wet ingevoerd, waarin de
Rechter werd opgedragen-in dergelijke gevallen een minimumstraf op te leggen, b.v. in geval van clandestien slachten .
bedroeg de minimum straf zes maanden. Het principe van minimum vrijheidsstraf opleggen bestaat in onze rechtspraak niet.
De heer Bloembergen zegt, dat dat economisch sanctiebesluit
zoveel nut heeft afgeworpen.
In de derde plaats stelt de heer Bloembergen in zijn
prae-advies voor, dat wanneer iemand een ~armele overtreding
heeft beBaan, zondor dat hij in feite schuld heeft, betrokkene toch in de kosten moet worden veroordeeld. In het strafrecht komt het alloen in Duitsland voor, dat men bij een dergelijke veroordeling kosten moet bGtalen.
Dit alles ia naar sprekers overtuiging de reden, dat de
heer Bloembergen niet geschikt is om als candidaat voor de
·v.v.n. op te treden. Ook volgens de heer van Wu.lfften Palthe,
die met de heer Bloembsrgen heeft samengewerkt in de Hoofdgroep Industrie, en van wie hij het Secretariaat heeft overgenomen, is de heer Bloe~bergen volledig dirigist in zijn manier ven doen en denken.
De candidatenlijst moet zijn de grootste gemene deler van
onze gemeenschappelijke verlangens. Men moet niet doordrijven,
dat een bepaalde persoon danrop voorkomt. \7ij doen verstandig,
de lijst, die·de Verkiezingsraad heeft vastgesteld te handhaven.
De heer T.J.Twijnstra (Bilthoven) zegt het begin van·de
rede van de heer Gratama met instemming te hebben gehoord •
. Het is juist, dat in da Tweede Kamer de Industrie beter zal
moeten worden vertegenwoordigd.
·
In de ttï'eede plaats heeft de heer Gratama gezegd, dat het
nodig is, dat in de Tweede Kamer jong bloed komt. Hiermede is
spreker het eveneens eens.
Spreker kan zich echter niet verenigen met hetgeen de
heer ~~atama verder liet volgen. Het is misschien goed de ver. gadering mede te delen, hoe de heer Bloembergen op de voorlopige candidatenlijst is gekomen. ·Er was reeds lange tijd in
de Partij en speciaal ook in de Industrie het gevoelen, dat in
de Tweede Kamer de Industrie zeer onvoldoende was vertegenwoordigd. De Minister van Economische Zaken heeft dit op een
gegeven ogenblik eveneens medegedeeld. Wanneer·de Minister
nl. zijn Begroting in de Kamer moet verdedigen, spreekt hij
voor het grootste gedeelte over de Middenstandsbelangen, en
waar het de Industrie betreft, zijn het hoofdzakelijk dè werknemersbelangen. die. aan de orde komen. Dit is niet juist,
volgel:.8 · de Minister. ·De "Partijen zouden er voor moeten zorgen, dat bekwame Industriëlen lid worden van de Tweede Kamer.
In dit betoog van de Minister heeft spreker aanle,.ding
gevonden een grote groep leden van de Partij, industrielen, samen te brengen om zich te beraden, hoe in deze leemte kon worden voorzien. Het unanieme. gevoelen was, dat de heer Bloembergen de meest geschikte candidaat zou zijn. Dit gezel~9hap
bestond niet uit ordenaara, ~aar uit fabrikanten, die voor de
vrije economie zijn. Spreker kent de heer Bloembergen persoonlijk zeer goed; hij is niet de ordenaar, die men van hem
pooet te maken, maar een man, die de belangen van het vrije
bedrijfsleven zal :voorstaan. ·Degenen, die in de Partijraad
geweest zijn, waarin de heer Bloembergen een voordracht heeft
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gehouden, zullen onder de indruk gewe.est zijn van de buitengewoon bekwame wijze, waarop deze jonge man het economisch
leven van Nederland heeft gescbtst en de dingen. die wij hebben te doen, heeft uiteengezet.
·
·
Spreker wenste dit toe te voegen aan hetgeen de· heer
Gratama heeft gezegd en hoopt, dat de vergadering zal willen
aannemen, dat de heer Bloembergen niet is een ordenaar. maar
een man, waarin de Industrie groot vertrouwen heef·t •
. ·· De voorzitter wil van zijn kan~ nog graag even ingaan op
enkele punten van de heer Gratama. Spreker wil er op wijzen,
d:Rt hij het proefschrift van de heer Bloembergen, waarop .de
he.er nratama een beroep deed, ook heeft bestudeerd. Wat is nu
het-.. karakter van dit :proefs chri:ft? Het is een zuiver juridisch
proefschrift. De heer Bloeml>ergen is als jonge man uit juridisch oogpunt het probleem van de naamloze veennootschap in
tijd van ordening gaan onde1·zoeken. In het proefschrift komt
eon passaee vo01•, \vaaruit bli;jkt, dat de heer Bloembergen niet
zo'n voorstander ven ordening is. Spreker ate~t er prijs op ·
deze passoge voor te lezen:
·
" ••• na beëindiging van de huidige oorlog zal, naar het ons·
"voorkomt, in besinsel beatetldiging van de thans bestaande,
"zij het vereenvou.di.gde, organisatie met de daaruit voortko"mende_gebond6nheid voer de ondernemingen noodzakelijk zijn"•
Daarover . zijn wij het allem.aal eens.
Dan vervolgt de heer Bloembergen:
"Niettemin zal de Overheidsinvloed sterk moeten worden beperkt,
••waarbij de organisaties en uiteindelijk de individuele onderfinemingen even sterk aan zelfstandigheid zullen winnen .• Be..;
"noemingen, verordeningen, regeling van arbeidave~houdingen,
·"lonen en salarissen, en vele andere maatregelen moeten niet
"alle van Overheidegoedkeuring afhankelijk zijn''.
·
De heer Bloambereen verzet zich dus tegen het systeem, dat
alle salarissen en lonen door de Overheid worden vastgestel~
De heer Bloembergen gaat voortz
·
"De practische toepassing van deze gedachte zal t.z.t. een
. "wijze zelfbeperking van de overheid vragen, die des te zwaar"der zal vallen, naar mate de Overheid zich thans door de oor"logsomstendigheden genoodzaakt ziet om dieper in het bedrijfs"le·ven in te grijpen".
De heer Bloembergen voelt de bezwaren hiervan volkomen.
Het is een grote fout van de regering om teveel vadertje te
willen spelen, daar zij met de zorgen voor het bedrijfsleven,
de eigendom en de vrijheid ruïneert. Deze gedachte ligt ten
grondslag aan ons eigen beginsel-program. De problemen, welke·
de heer Bloembergen behandelt in het door de heer Willinge
Gratama genoemde prae-advies,moeten eveneens uit een juridisch
ooep,unt worden bezien. Men staat nu voor de vraag, ~at voor
onze tijd de meeat doelmatige reChtspraak is. Men moet zich
als democraat houden aan hetgeen de Overheid voorschrijft,
ook al is men het er niet mee eens. Anders geraakt men in een
anarchie. Wij hebben een regeling van de rechtspraak, die in
het algemeen nog berust op de beginselen, die in de Napoleontische tijd aan de rechtspraak ten grondslag zijn gelegd. Wij
hebben de onafhankelijkheid.van de rechter en die algemene
regelen gesplitst. De heer Bloembergen stelt in zijn praeadvies de vraag& Wanneer dat ~conomisch leven zich nu zo ontwikkeld heeft in de loop van die 150 jaar. moet de rechtspraak
zich daarbij dan niet aanpassen? Men krijgt dan het probleem
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respect voor de Nederlandse-rechtspraak heeft men op sommige
terreinen toch liever een deskundige rechtspraak. Men zoekt
dan de oplossing in een arbitrage-regeling.
De heer Gratama heeft gezegd, dat de heer Bloembergen
in zijn prae-advies voor minimum-straifen heeft gepleit. Dit
is geen eenvoudig probleem. Vroeger, toen wij leefden onder
het Franse rechthoek, had men ook minimumstraffen. Toen zijn .
wij in 1886 overgegaan op het systeem van het algemeen strafminimum. Dit vraagstuk van de al dan nietwenselijkheid van
·
minimum-straffen is in Nederland al aan de orde geweest tijdel
het Kabinet Cort van der Linden, een zuiver liberaal Kabinet.
al was het extra-parlementair. De Minister van Justitie meende, dat in die tijd, toen er zoveel overtredingen op het gebied van de distributie werden begaan, men tot hogere minima
voor bepaalde delicten moest komen. Men mag dus niet zeggen,
dat iemand die deze vragen opwerpt, niet zou thuis horen in ·
een partij met democ:t•atiache beginselen.
Wat de clandestiene slachtingen betreft, merkt spreker
op, dat deze zowel voor de volksgezondheid als voor de distributie achadelijk waren~ Men mag ~an iemand, die door het
oplegeen van hogere straffen, deze overtredingen de kop heeft
willen indrukken, niet beweren, dat hij niet liberaal is. De
voorzitter wil de vraag stellen, of de heer Bloembergen een
goed aanhanger van onze beginselen is. Spreker heett het praeadvies en het proefschrift goed doorgelezen, en is op dit
punt volkomen gerustg0steld.
Thana komt nog een technische kwestie aan de orde, n.l~.
dat wij er ons goed rekenschap van moeten geven, dat wanneer
men verandering gaat brengen in de lijst, dus wanneer de haer
Bloembergen alsnog in deze vergadering met de reglementair
vereiste meerderheid onder de eerste tien candidaten zou worden geplaatst, dit zou betekenen, dat van degenen, die thans
tot deze eerste tien behoren, iemand zou moeten afvallen.
Spreker ziet daar echter moeilijkheden in, maar misschien kan
er een uitweg gevonden worden. Spreker zou als voorzitter van
de Kamerfract:i.e nl. de heer Bloembergen gaarne op een hoge
plaats op de lijst zien. Spreker stelt als volgt voor: de eerste tien plaatsen aanvaarden zoals de Verkiezingsraad ons
heeft voorgele&d• Vervolgens voor plaats no.ll een splitsing
te maken in twee groepen en wel voor het Noord-Oosten de heer
Wisselink en voor het Zuid-Westen de heer Bloembergene Wanneer de heer Bloembergen thans niet terstond in de·xamer zou
komen, dan zou dit in de toekomst - wanneer het aantal Kamerleden tot 150 wordt uitgebreid - mogelijk zijn.
De heer P.E.Salverda (Enschédé) betoogt, dat de voorzitter gezegd heeft, dat de heer Bloembergen een goed partijlid
ia, maar spreker heeft vernomen, dat de heer Bloembergen
slechts lid van de Partij geworden is, om candidaat gesteld .
te worden.
De voorzitter antwoordt, dat hij niet gezegd heeft, dat
de heer Bloembergen een goed partijlid ~s, maar dat hij een
goed aanhanger van onze begiriselan is. De heer Bloembergen is
nog jong, en heeft na de oorlog geruime tijd in het buitenland
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der als lid van de Partij aan te melden. Toen de heer Tw13nstra ouggereorde de heer.Bloe~bergen candidaat te stellen•
hebben wij hem niteenodigd op de partijconferentie in woudachotcn to komen. Toen heeft spreker gelegenheid gehad persoonlijlc mot de heer Bloentbergen te apreken en een indruk van zijn
OJ;>vatti.n.gcn te krijsen. Vcr·11olgena hebben wij hem uitgenodigd

op de vergadering van do Partijraad zijn denkbeelden uiteen
te zetten, opàat de Partij hem zou leren kennen. De heer
Bloambereen hee:f'-t ons toen een. schildering gegeven over de
gang van. zukOil van alle Raden, en gezegd dat daarvan. reeds
tevE>el waren. Al die colleges ~ijn sm:1engesteld op het begin•
sel van pariteit. De werkgevers moeten er ook bij zijn. Dit
~woteem achtte hij oen c,root beznaar. De heer Bloembergen
11.~ ;·:,ofi..~t" wat zijn ol~derdngu-ideeën betreft, zeker bij ons thuis.
De heer M.c.vun Keule (•s-Gravcnhage) heeft ook altijd

geplei·t voor zwaardera straffen voor clandestiene olachters.
Jki bcl!1r 43loe:;"11Jel'Gt>U staat in de Afdeling 1 s-Gravenhage als een
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te book. Hij is door de Afdeling 'e-Gravenhage

oorsr.ronlwlijk nls no.7 op de onnditlatenlijot gepl~atst.
Tijder....o:J een ·~heemiddog mat de Af doling • s-Gravenhaae heeft de
heer Bloembergen SJ?itsroeden moaten lopen in gezelschap van
vooroanEltaDnde lGuen, üiG goed liberoal waren. Voor de .Afdelins
• s-c:raveiiliage ·is het niet bevredigend geweest, dat de heer
Tlisaelinlc op plaats no.ll r;erd geplaE,tst, maar niettemin heeft
zij gcmeend zich hierbij te moeten neerleggen.
Nu. ochtar .ljli;ikt, ctat er in de vergaàering toch een groot.
aan.tal leden vóor da candidatuur van de heer Bloembergen is, ·.
komt aprekE:r er op terug. De Afdeling 's-Gravenhage zou de
hee-;r Bloembergen indcrduad eaarna op no.ll zien geplaatst, maar
ook bereid zijn de heer nloembergen naar voren te b~eneen op
no.l3 in de plaats van de heer l~erkhouwer. die op de Haagse

l1jot op no.20 otond. !>preker wil niet de verdiensten van de
heer Bloembergen verdedigen. mnor wil er wèl op wi~zen. dat
. het argument van het korte lidmaatschap voor hem weinig geVT1cht in de schaal leg'.;. In Den Haag zijn er veel mensen, die
wel v.v.n. stemmen en geen lid vnn do Atdeling zijn, hoewel
zij goede liberalen zijn. voor deze mensen zijn er nl. vaak
zoor persoonlijke en ~akeli.jke redenen, die klemmend geacht
moeten worden o~ niet als lid van een politieke part13 toe te

treden.

·

De heer w~.s.Willinge Gratama (Wapenveld) is het niet eens
met het betoog vnn de voorzitter inzake de persoon van de heer·
lUocmbereen. spreker leest ter staving van zijn beweringen,
dot in 1947 de heer Bloembergen niet iemand was, die bij ons
thuis hoorde, enige passages voor uit het bewuste prae-advies
van do heer Bloembergene
·
"liict eenoog kan men zic-.h realiseren, dat rechtspreken geen
ttafzonderlijlm :functie ia, een "art pour 1' art•,. maar 1n wezen
"het sluitstuk is van de overheidspo11tiek en daarmede als .
"zodanig onv:e1fbrekelijk mee verbonden • .Een loa "gemaakte"• dus
•weltfre~deff rechtspraak zal enerzijds de overheid dwingen om
"naar andere middelen om te.zien zoals tuchtrechtapraak en
•strafbevoegdheid dor administratie, terwijl particulieren
"naar arbitrage en bindend advies wordea gedreven, en ander"zijds geen bescherming tegen onrecht bieden, hetzij ven over-
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"heidszijde aangedaan, een reeele mogelijkheid b13 geleide
"economie, hetzij van andere kanten"•
En verder gaat de heer ~loembergen in dit prae-advies
door 1
.
"Bij de oplossing behoort d.e eenheid van de geleide econo"mische politiek van af haar wettelijke vormgeving tot aan
"haar handhaving in rechte gehandhaafd te blijven"•
nu heef-t de voorzitter voorgesteld om op de lle 'plaats
een splitsing door te voeren en de heer Bloembergen een plaats
te geven in de Westelijke groep en de heer Wisselink in de
Oostelijke groep. Spreker weet niet, of dit een goede oplossil::tg i.s. Hij is er nie·t van overtuigd, dat de heer Bloembergen een goed v.v.n.-er is. In dit verband denkt spreker
aan het gezegde van een Engels staatsman, nl. dat wie op
jone;e leeftijd geen socialist is, geen hart heeft, maar wie

op oudere lcef"'t:ijd geen conservatif is, geen verstand heeft.
Spreker wil gaarne aannemen, dat de heer Bloembergen inm.id<1els van de dwalingen zijns weeg:J is teruggekeerd en stelt
voor hem de gelegenheid te c::even àit in de komende vier jaren
te tonen. De heer \'lisselink, dj_e voor beide eroepen op de

lle plaats staat is O'..ld-Inspecteur van de Belastingan'en een
bijzonder goed spreker, die uitermate geschikt wordt geacht
om een tegenspeler te zijn van de heer Ho:f'stra in de Tweede
Kamer. S:prelcer is van mening, dat de heer 'l!iisselill.k alleen
zal ~~nGn worden gekozen, ala hij voor beide groepen op de
lle plaat a staat. Wij moeten ook mer.J.sen uit de provincie in
de Kamer hebbanco De heer Ankersmit :!.s vorige maal door het
lot afgevallen. Deze ~s·bijzonder bekwaam op industrieel gebied. Wat de Industrielen betreft; zij zullen dus zeer behoorlijlc in de Kamer vertegenwoordigd zijnt wanneer de heer
Ankersmit gekozen wordt.
Hierna wordt de vergadering gesohorat om de aanwezigen
in de gelegenheid te stellen de lunch te gebruiken •
•

dering.
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De Yoo.rzitter heropent te ruim twee uur de verga-

De heer Ir.M.J.stoel Feuerstein (Goes) is om twee redenen huiverig voor de candidatuur van de heer Bloembergen.
1. ia het hem niet duidelijk dat iemand die jong is en
voelt voor het liberalis!·~~, zich na Ae bevrijding niet direct heeft aangesloten, zoals velen hebben gedaan.
2. de kwestie van zijn scl~ifturen. Zijn proefschrift heeft
hij in de oorlog geschreven en het prae-advies kort na de
oorlog. Spreker betreurt de passages, die hij heeft ho1•en
voorlezen zeer. Als iemand een proefschrift sChrijft, doet
hij dit met zijn volle hart en schrijft over de problemen,
zoals hij die zelf ziet. Zij moeten dus uit het hart komen
en niet uit de maatschappij naar iemand worden toegebracht.
Door de oorlog en de Duitse bezetting heeft spreker geen
vertrouwen in jonge mensen tussen de 25 en 35 jaar, omdat deze,
in hun studententijd te veel en vaak op de verkeerde wijze
beïnvloed werden.
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~of.nr.H.J.Witteveen (Rotterdam), zelf een der jongeren.
wil een opmerking maken ter ondersteuning van de candidatuur
van de heer Dloembergen, Spreker wil niet in juridische mérites
treden, wat betreft de opvattingen van de heer Bloembergen,
maar deze in het algemeen bezien, om te komen op zijn bijzondere terrein: de economie. De heer Gratama heeft als bezwaar
naar voren gebracht, dat de heer Bloembergen tamelijk stringente 3uridische sancties heeft willen aanbevelen op afwij- .
kingen van voorschriften, die in het geheel van de geleide
economie passen. Spreker meent, dat wij allen tegenstanders
der geleide economie zijn,·maar vraagt zich af, waar wij onze
tegenstand op moeten richten. Spreker ia van mening, dat een
van de ergste bezwaren van geleide economie is, dat de bepalingen niet worden nageleefd en de rechtsstaat in verval raak:'t.
Wan.neer wij ons daartegen verz::::·':ttr, moeten wij dat doen tegen
de geleide economie zelf, die altijd ingrijpen wil.
Het is dus van belang, hoe de heer Bloembergen nu over
de economische politiek zelf denkt. Daarover zou spreker een
opmerking willen maken en wel betreffende de conjunctuurpolitiek. Daar gaat spreker op in, omdat hij daarover met de
heer Bloembergen een kor·te discussie heeft gehad.
In de eerste plaats omdat spreker op dit punt deskundig
is en voorts, omdat de conjunctuur-politiek voor de gehele
ontwikkeling der geleide economie van.de grootste betekanis
is. Deze politiek heeft de laatste tijd zeer in het middelpunt der belangstelling gestaan en wordt zeer verdedigd. Men
wil de totale vraag naar goederen en diensten handhaven, opdat alle arbeiders werk kunnen blijven vinden. Het is sprekers
overtuiging, dat de aard van de conjunctuur-politiek uiteindelijk beslissend ia voor de gehele economische politiek. Deze ·
conjunctuur-politiek is ·een zeer fundamentele factor. Het gevaar, dat er in schuilt. ia, dat men daardoor tot inflatie
komt. Dat wordt ons steeds duidelijker. Door voortdurend de·
uitgaven van de Overheid op te voeren, wordt de vràag naar
goederen en diensten ook opgevoerd, en daardoor komt men tot
eon situatie, waarin tekorten ontstaan, waardoor zich een
· neiging tot loon-en prijsstijging voordoet. En dat is een
situatie, waarin geleide economie zich zeer voorspoedig kan
ontwikkelen.
Wanneer deze tekorten ontstaan en de consumenten worden
getroffen door stijgende prijzen, dan wil de bevolking dat
dit wordt tegengegaan door gedetaileerd ingrijpen. Dan wil men
tot diatributiemaatreeelen en prijsbeheersing komen. Men gaat
dan allerlei gedetailleerde maatregelen treffen, die de kern
vnn het dirigisme uitmaken. Daarom geloof ik, dat die conjunctuur-politiek belangrijk is, want een politiek, die tot ·
inflatie leidt, leidt ook tot geleide economie. Daarom hebben
wij een politiek nodig, die niet tot inflatie voert, die tii·et de
gehele conjunctuurbeweging wegneemt, maar een schommeling in
het economisch leven doet ontstaan.-Dat is een liberale politiek, want dàt ia een politiek, die het spel van vraag en aanbod de kans geeft succesrijk te werken, en die aan het economisch leven een grote ontwikkeling kan geven.
OVer dit belangrijke fundamentele onderwerp heeft sprekermet de heer Bloembergen een discussie gevoerd, waarbij hem is
opeevallen, hoe buitengewoon s.terk de heer Bloembergen zich
tegen deze inflatoire eonjunctuur-politiek verzet. De heer
Bloembergen meent, dat wij een lichte terugslag in het economisch leven moeten hebben, opdat er een zekere sanering kan
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niet duidelijker kunnen zijn. Een dergelijke conjunctuurpolitiek kan het klimaat scheppen, waarin een vrij economisch
leven zich kan ontwikkelen zonder inflatie. Dit belangrijke
punt wil spreker nog eens naar voren brengen om duidelijk te
maken, dat de heer Bloembergen zeker niet voor ge~~ide economie is; integendeel, hij wil deze bestrijden en daar aan- .
tasten, waar de werkelijke wortel van de moeilijkheden ligt.
Spreker voelt voor hetaantrekkelijke voorstel van de voorzitter, en geeft in overv:eging een van de plaatsen 11, 12 en 13
vrij te maken voor iemand. uit de industrie. Wij hebben twee
mensen, die daarvoor in aanmerking komen, n.l. de heren Ankersmit en Bloembergen. Spreker zou voorrang willen geven aan de
heer Bloembergen~ die unaniem, juist door de wetigevers, naar
voren i.s ge bracn·t;.
Spreker stelt namens de Afdaling Rotterdam voor, om de
heer Bloembergen op plaats 9 en de heer Ankersmit op een van
de plaatsen 11, 12 of 13 te stallen.
Ir.n.w.van der Voort (Wassenaar) merkt op,. dat bij het
voorstel van de voorzitter nog sen andere kwestie een rol
speelt dan alleen het al of niet naar voren schuiven van een
exponent van de industrie, nl. de wens van de Noordelijke en
Oostelijke provincies om een zeker aantal vertegenwoordigers
van deze landstreken in de Kamer te zien. Dit is de reden geweest,. dat door de Verkiezingsraad de heer Wisselink zowel in
het \Iesten als het Oosten candidaat is gesteld, ondanks het
voorstel van het Hoofdbestuur om hem alleen in het Oosten op
de lijsten te plaatsen. N'u heeft de voorzitter opnieuw een .
voorstel gedaan voor een splitsing. Indien nu de Kamer inderdaad wordt uitgebreid t.ot 150 leden, is het duidelijk, dat
de heren Bloembergen en V/isselink beiden verkozen worden als
ieder van hen op plaats 11 in een van de beide groepen geplaatst wordt. In dit geval wordt dus zowel de wens van het
Oosten des lands alo van de industrie verwezenlijkt. Nu heeft
de vorige aproker voorgesteld om de heer Bloembergen op de
plaats van de heer Ankersmit te zetten. Het lijkt spreker niet
verstandig hierop in te gaan, omdat ook de heer Ankersmit door
het Noorden en Oosten naar voren is gebracht.
Spreker zou het voorstel van de voorzitter willen ondersteunen, mits het Hoofdbestuur van mening is, dat bij een uitbreiding van het aantal Kamerleden tot 150, beide heren verkozen worden.
De voorzitter zegt als antwoord op hetgeen de heren
Willinge Gratama en Stoel Feuerstein hebben betoogd:
De heer Willinge Gratama voerde als bezwaar tegen de candidatuur van de heer Bloembergen aan, dat deze van mening was, dat
de rechterlijke macht de sluitsteen is van de· overheidspoli- ·
tiek. Spreker kan dit bezwaar niet onderschrijven. Het is
toch juist, dat in ieder systeem de taak van de rechterlijke
macht is om zorg te dragen, dat de voorschriften van de overheid worden nageleefd. De·rechter zelf behoort ten opzichte.
van deze voorschriften objectief te zijn.
De heer Gratama heeft het woord van een Engels staatsman
aangehaald, doch deze uitapra~k ia van Treub en luidt& Wie op
zijn twintigste geen,aocialist is, heeft geen hart, maar wie
op zijn veertigste nog socialist is, heeft geen verstand.

Spreker trekt uit deze opmerki~g van de heer Gratama
de conclusie, dat deze de heer Bloembergen wil rangschikken
onder de socialisten, want anders had deze opmerking geen zina
Onder instemming van de vergadering merkt de heer
Willinge Gratama op, dat dit.geenszins het geval is.
Ook de heer stoel Feneratein heeft ean aanvàl gedaan op
de jeugd. Het spreekt vanzelf, dat de jeugd wel eens op een
verkeerd spoor is, maar men moet goed begrijpen, dat het
juist de jeugd is, die zoveel bijdraagt tot de vooruitgang.
Ook ten tijde van Thorbeoke waren het reeds de jongeren, en dBl
speciaal de studenten, die de ontwihlceling van ons land in de
·
goede liberale richting hebben bevorderd.
Spreker meent, dat het van zeer groot belang is, dat het
jongeren-element meer op de voorgrond wordt gebracht. Dè heer
stoel Feuerstein heeft gewaarschuwd tegen jonge mensen in de
Partij. Prof.Witteveeu, die ook tot de jongeren behoort; heeft
ondanks het feit, dat hij nog zo jong ia, als reator magnificus van de Nederlandse Economische Hogeschal een voortreffelijke rectorale rede gehouuen over de conjunctuur-politiek,
die in alle opzichten gedragen is door onze liberale overtuiging. Spreker heeft in de Kamer ook uit deze redevoering geciteerd en was erg gelu.l&..ig dit te kunnen doen. Wanneer de heer
Witteveen zegt, dat hij een discussie gehad heeft met de heer
Bloembergen en verzekert, dat deze volkomen onze beginselen
aanhangt, moet dit voor de vergadering toCh een aanwijzing
zijn.

·

·

Spreker ia van mening, dat, hoe gaarne hij de heer Bloem.bergen op een hoge plaats op de candidatenlijst zou zien, het
toch verstandiger ia aan de eerste 10 namen niet meer te tornen. De heer Witteveen heeft voorgesteld, namens de Afdel~ng
Rotterdam, om de heer Bloembergen op plaats 9 in plaats van
de heer Ankersmit te zetten. Daaruit wil spreker afleiden, dat
de Afdeling Rotterdam de heer Bloembergen niet st~lt tegenover plaats 7 van de heer Ritmeaster en plaats 8 van de heer
van Leeuwen. Spreker vraagt de vergadering of deze er mede
i.rurtemt, dat o:p de plaatsen 7 en 8 van de lijst • s Hertogenbosch. Maastricht de namen van de heren Ritmeester en van
Leeuwen gehandhaafd blijven.
De heer S .Breebaart (r.tiddenmeer) vraagt, waarom de heer
Vonk niet op eh candidatenlijst
voorkomt.
.
.
.
.
De voorzitter antwoordt, dat de Verkiezingsraad de li~s~
heeft vastgesteld. Daar is Uitvoerig over deze ~vestie beraadslaagd en men heeft gemeend, dat het beter was. in plaats van
da heer Vonk, de heer van Leeuwen op de lijst te zetten. Verder kan spreker geen toelichting geven.
·
··
Spreker vraagt of de vergadering ziCh kan verenigen me~
de plantsen 7 (Ritmeester) en 8 (van Leeuwen). ·
.
·ne vergadering gaat hiermede accoord.

De voorzitter vraagt, wie het voorstel van de Afdeling
Rotterdam, om in plaats van de heer Ankersmit~ de heer Bloembergen op plaats 9 te zetten, ondersteunt.
.
Aangezien uit de stemming blijkt, dat slechts een min•
derheid voor dit vooratel gevoelt, blijft de heer Ankersmit,

op plaats no.g van de lijst 's Hertogenbosoh-Maastricht.;
De vereadering gaat tevens aocoard met de plaats
van Mevrouw ·stoffels-v.an Ha~ften op no.lO.
De heer van der Voort antwoordend op zijn vraag, hoe·
het staat met de kana van de heer Wisselink om gekozen te
uordev., wor..necr hij n:t€:t :in beide groepen op plaats ll komt,
maar slechts in een van die groepen. deelt de voorzitter
mede, dnt dit slechts eon rol speelt, indien de Kamer tot 150
leden zou uorden uitz::ebrei<lo Dlijft de Kamer op 100 leden,·
dan is bij G:vcnredigo ver·teeenwoordizing de winst van l zetel.
reeds veel. Het allergrootste succes zou zijn, wanneer wij
lO zetels ?.ouden kt.. tjr;en, maar aan 11 komen wij niet toe, zode·!; do kcns vm1 de hE)t.n~ Wissel:tnk om gekozen te worden in dit
govfll hetzelfde blijft. of hij in beide groepen of slechts
in één eroep als no.ll op de lijst staat. ~Janncer de Knmer
zon worden ui'tge1)rcid tot 150 leden en <le heer Wisselink zou.
in beide groepen op no.ll staan, dan zou hij in beide groepen
ook v:ordcn c;el~ozen, en zul daarna door loting worden uitgemnalct;, ~oor wellee ~Toep.· Staat do heer Uisselink echter slechts
voor een groE:p op no.ll, dan znl hij voor die ene groep gekozen r:ordcn. Wat dat betreft, rnaokt het geen verschil. 11aar
aangezien apreker er prijs op stelt de ver(Sadering uitvoerig
in te lichten, wil hij hieraan nog toevoegen, dat het wel
verschil uitmaakt voer degene, die op plaats no.l2 staat,
omdat, '\":annecr de heer Wisselink tweemaal gelrozen wordt,
no.l2 aan de beurt komt. Staat de heer Wisselink no.ll voor
de eno groep en de heer B~oembergen voor de andere~ dan worden èn de heer Wioselink en de heer Bloembergen gekozen, zodat no.l2 niet aan de heurt komt, tenzij het aantal zetels
groter wordt, maer dan geldt hetzelfde verhaal voor no.13.
Als voorzitter van de Kamerfrnctie zou spreker het zeer·
op prijs stellen, indien de lijst zo zou vrorden samengesteld,.
dat de heer Tilcernbergen in de Kcmer zou komen, omdat hid een
zeer bekm~me kracht ia. Niet alleen zal hij de 1ndtlstrielen
goed vsrtegenv:oordigen, maar spreker ziet in hem een sterke
aanwinst als jo.rict. Op het ogenblik zijn er slechts twee
juristen in de fractie, nl. de heer VOnk en spreker, en de
fractie is zo zwak op dit gebied, dat er in de Commissie
voor Privaat- en Strafrecht geen v.v.n.-ers zitting hebben.
OVerigens laat spreker het aan de vergadering over te beslissen.
De heer J .K.Fredcrilr.ze (Arnh~m) betoogt dat er ~én pun't
over het hoofd is gezien. ~.vanneer na de verkiezingen - en
apl~eker de11kt hierbij in de ecrtJte plt"lats ann de voorzitter - ,,
een van onze leden in de Tweede Kamer het Y.iniaterachap zou
.
eann bekleden, doet zich automatisch een opschuiving voor.
De voorzitter heeft gezegd, dat v1ij toch wel kans op 10
Kamerleden hebben, dus bij een O:?achu!.ving zou de heer Bloembereen daarin zitting kunnen nemen, althans wenneer hi~ de .
enige is, die op de lle ~laats zou worden gesteld.

De voorzitter antwoordt, dat de suggestie was, dat men
in een van de twee groepen de heer Wisselink zou vervangen
door de heer Bloemher gen, ma~ dit komt op het ogenblik niet
ter sprake voor de lijst •a Hertogenbosoh-Maastricht, omdat
deze lijst behoort tot de Oostelijke groep,. waarin in ieder

geval de heer Wisselink op no.ll zou moeten bli~ven etaan.
Spreker stelt voor om ten aanzien van de lijst •s- Hertogenboach- Maastricht de· heer Wisselink op de lle plaats
te handhaven.
De

vergadering gaat hiermede accoord.

De vergadering gaat tevens acooord met de namen
die op de plaatsen 12 t/m 20 van de lijst voorkomen.
Thans gaat de voorzitter over tot bespreking van de
lijst Tilburg.
Besloten wordt conform het besluit van de Verkiezingsraad.
De voorzitter deelt mede, dat wat betreft de lijst
Arnhem, de heer Ritter op no.l8 vervangen wordt door de
heer Blijdenstoin.

De

v~rgadering

gaat met ueze lijst accoord.

Lijst-Nijmegen: de heer Feringa heeft zijn bereid-verklaring inge-trokken en wordt dus van de lijst geschrapt.
Er ia geen vooro·tcl tot vervanging ingeàiend.
De heer Mr.R.P.Beats (Nijmegen) zegt, dat het·hem be•
vreçmdt, dat de heer Willering hoewel niet candidaat gesteld
door de Centrale Nijm~gen in de plaats van de heer Mens op
no.l2 gekomen ia. Hieraan ia echter niets meer te doen.
enigen.

De vergadering kan zich met de lijst Nijmegen ver.

.

Lijst Rotterdam: de voorzitter betoogt~ dat de beslis~
sing van de lle plaats de principiële beslissing is voor
de gehele groep. Wanneer de heer Wisselink op deze plaats
gehanffi1aaf'd blijft, dan staat dit voor de andere lijsten van
die groep ook vaat. Wanneer beslist zon worden de heer
Bloembergen op deze plaats te zetten, dan geldt dit eveneens voor de andere lijsten.
De voorzitter vraagt of het denkbeeld van Rotterdam
om ten aanzien van dit punt terug te keren tot de oorspronkelijke gedachte van het Hoofdbestuur, nl. op de plaatsen
11, 12 en 13 verschillende personen te zetten, ondersteund
wordt.
Besloten wordt bij mondelinge oproep te stemmen
over de vraag of de heer Wisselink voor beide groepen de
lle plaats zal innemen, of de heer Bloembergen voor de
Westelijke groep op no.ll zal worden geplaatst.
De uitslag der stemming isa
Wisselink 142 stemmen
Bloembergen 95 stemmen.
De heer Wisselink zal dus voor beide groepen op de
lle plaats komen.

-19De voorzitter deelt mede, dat.ten aanzien van de 13e
plaats door de heer van Xeule is voorgesteld de heer Berkhouwer te doen vervangen door de heer Bloembergen.
.

De heer van Keule desgevraagd handhaaft dit voorstel.
De heer s.Prins (Den Helder) herinnert eraan, dat bij
de besprekingen in de Verkiezingsraad de heer Bloembergen
te licht werd bevonden om in de kopgroep te worden.geplaatst.
De stemming heeft reeds uitgewezen, dat de heer Wisselink in beide groepen op de lle plaats komt. Thans wordt
voorgesteld om äe heer Berkhonwer, die op de l3e plaats
staat, te vervangen door de heer Bloembergen. Het is onoirbaar te veronderstellen, dat wanneer de heer Bloembergen
niet geschiirt is om op de lle plaats te worden gesteld., hij
wel geschikt zou zijn voor de 13e plaats. Spreker wil er
met lclem tegen protesteren, dat de heer Berkhouwer zou worclon wogeewerkt.
De voorzitter zegt, dat de heer Prins niet moet spreken van onoirbaar. De heer Prins wil de Algemene Vergadering
tot een ledepop maken.. Het besluit van de Verkiezingsraad
behoeft niet zo te blijven. H6t is niet onlogisch, dat men
verschillende stemmingen heeft. Het voorstel komt van de ·
Afdeling • a-G-ravenhage en alla voorzitter ia spreker verplicht dit voorstel in behandeling te brensen. Men moet
geen onzuivere elementen naar voren schuiven.

/

De heer M.D.Scheer (Heemstede) heeft zich erover verbaasd, dat het voorstel is gedaan om de heer Berkhouwer zo
maar ter zijde te schuiven en te vervangen door de heer
Bloernbergcn, die is gewogen en te licht bevonden. ·na heer
Berkhouwer l;shoort ook tot de jongeren, is nl. 29 jaar oud.
Spreker heeft een en ander van de heer Berkhouwer gelezen,
en dit heeft hem aanleiding gegeven, thans een lans voor de
heer Berkhouwer te breken.
Spreker geeft de vergadering klemmend in overweging
niet weer de heer Bloembergen naar voren te brengen.
De heer M.O.van Keule ('s-Gravet1hage) wil een en ander
rechtzetten. Toen de Centrale 's-·Gravenhage nl. haar eerste
oandidatenlijst indiende, stond hierop de heer Bloembergen
op no.l2 en de heer Berkhouwer op no.2o. Hieruit blijkt dat
de heren Bloembersen en Berkhouwer b:;d.den door de Centrale
• s-(;ravenhage worden gewaardeerd; maar er is een gradueel
VfJ:rschil. Spreker wil nogmaals tot uitdrukking brengen, dat
ze,"; el • s.;.Gravenhage als Rotterdam begrip hebben voor het
werk van de Verkiezingsraad, maar hij is van mening, dat
elke Afdeling het recht heeft te pogen een kleine wijziging
in de lijst te brengen.
De voorzitter betoogt nog eens, dat de vergadering
niet moet denken, dat er niets veranderd mag worden·in hetgeen de Verkiezingsraad gedaan heeft. Dit lichaam is uitermate nuttig geweest voor de voorbereiding, maar ten slotte
moet de Algemene Vergadering· beslissen. spreker wil aan de
Algemene Vergadering een vraag voorleggen nl. of het oor-

-2odel van de Kamerfractie en van de voorzitter daarvan helemaal geen gewicht in de schaal legt. Dit gaat niet tegen
de heer Berkhouwer, die een voortreffelijk :e~rtijgenoot is,
maar men moet in deze kwesties nu eenmaal voor en tegen
tegen elkaar af\Vegen.-Als de voorzitter van de Kamerfractie~
die toch met de fractie moet werken, nu met nadruk verzoekt
hem op dit punt zijn zin te geven, kan de vergadering ziCh
daarmede dan niet verenigen? Dit punt kan voor de vergadering niet zo belangrijk zijn als voor hem. Het is moeilijk
geweest deze besprekingen te leiden en spreker weet ook,
dat hij geen druk op de vergadering moet oefenen.
Thans wordt bij mondelinge oproep gestemd over het
plaa·tsen van de heer Berkhouwer of Bloembergen op plaats
uo.l3 van de lijsten van de Uestelijke groep.

De uitslag van de

2/3

11':

ste~~ing

ia: Bloembergen 145
Berkhouwer ~Totaal
234·

156.

Aangezien voor verandering van het besluit van de Verkiezingsraad een meerderheid van 2/3 der stemmen vereist ia
en deze niet behaald is, zal dus de heer Berkhouwer de l3e
plaats blijven innemen.

Met de overige plaatsen van de li3at Rotterdam

kan de vergadering zich verenigen.

Lijst 'a-Gravenhage.
De vergadering gaat met de samenstelling van
deze lijst aocoord.
Lijst Le:i.denó
De heer A.E.J.Modderman (Leiden) stelt namens de Afdeling Leiden voor op de 20e plaats Mevrouw Elema-Bakker
te doen vervangen door Dr.van Houwei'ninge Graftdijk. Dr.
van Houwe.àinge Graftdijk isneen bekende persoonlijkheid in
Leiden en zal ongetwijfeld meer stemmen trekken dan Mevrouw
Elema-Bakker.
De vergadering heeft hiertegen geen bezwaar, zodat aldus wordt besloten.
Lijst Dordrechtt accoord.
Li~st Amsterdamz accoord.
Lijst Den Helder: accoord.
Lijst Haarlem:
Ir.A.Stoffels (Haarlem) deelt mede, dat de heer
Feringa ook voor deze lijst afvalt en stelt voor in zijn
plaats de heer Blaauboer uit Barsingerhorn hierop te.zetten.
•I,--, v-J->:o·r·c.'··1~"'''':'
:::·q!:tt h..L·'c,~·r~,_;,dc, accoorà
e.L
.L.........
Lijst Middelburgt accoord•
.:.Jv
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accoord.
Lijst Utre.cht t
Lijst Leeuwarden: accoord.
accoord.
Lijst Zwolle a
Lijst Groningen; accoord.
accoord.
Lijst Assen:
Hiermede zijn de lijsten dus vastgesteld.
Aan de orde is p_Ent 5 van de
de te voeren propaganua.

.A_g~nda1

Mededelingen over

De pennin~eester, de heer S.J.van den Bergh, betoogt,
dat de financiele toestand van de Partij niet gunstig is.
Aan het einde van het vorige jaar waren wij nauwelijks in
staat de vaste onkosten, die het partij-apparaat nn eenmaal mcdebrengt, te betalen en bijzondere maatregelen zijn
noodzakelijk geweest om de salarissen en andere vaste kosten
te kunnen voldoen. Spreker is van mening, dat op het vaste
apparaat niet veel bezuinigd kan worden, maar na afloop van
de verkiezingen zal hierop dieper worden ingegaan. Verder
is eobleken, dat gelden alleen maar in belangrijke mate binnenkomen in een verkiezingsjaar en dat een gedeelte van deze
gelden gereserveerd moet worden om in de niet-verkiezingajaren het apparaat in stand te kunnen houden. Ook de kosten
van propaganda zijn gestegen en liggen ca.30 tot 40% hoger
dan in de vorige vcrkiezingsperiode. Toch zal energiek propaganda gevoerd moeten worden, willen wij de invloed van
onze partij niet alle·en handhaven, maar ook versterken. Daar .
reclame een speciale vakltennis vereist, zijn wij van plan
onze reclame in handen te geven van een bureau, dat op dit
gebied deskundig is. De belangrijkste factor bij net voeren
van propaganda is datgene naar voren te brengen dat die bevolkingsgroep, waaronder wij onze nieuwe kiezers hopen te
vinden, als het meest belangrijke bschouwt.
Een tweede beginsel, dat men bij de propaganda in het
oog moet houden, is dat men zich bij de verkiezingsreclame
moet concentreren op die éne bepaalde dag, waarop de verkiezingen gehouden zullen worden. Het ia dus van het grootste
belang, dut de hoofdreclame valt in een tijd, die zo kort
mogelijk ligt voor die dag. Dat wil niet zeggen, dat men niet
thans reeds voortdurend moet werken aan een verbetering der
organisatie.
Maor tenslotte draait de mogelijkheid om onze verkiezinescampagne behoorlijk te voeren en onze beginselen voor
de kiezers te brengen om de beschikbaarheid van de nodige
middelen. Verschillende leden van het Dagelijks Bestuur zijn
reeds op stap geweest naar verschillende delen van het land
om te trachten de inzameling van gelden te organiseren, maar
tot ntl toe ia het veelal bij schone beloften gebleven.
Onderdie omstandigheden ia het niet verantwoord om nu
reeds te voldoen aan de ~erschillende vragen voor gelden,
die uit alle delen van het land binnenkomen. Wij zien volkomen in, dat naast de centrale propaganda ook plaatselijke
propaganda gevoerd zal moeten worden en wij zijn gaarne bereid uit de binnengelt:omengelden, in onderling overleg een
bepaald percentage voor locale propaganda af te staan. Er
zal een centraal geleide adveratentie- en plakkaatpropaganda

-22gevoerd moeten worden. en hiervoor is· veel geld nodig. Wij
zullen zoveel moge~ijk aan plaatselijke verlangens tegemoetkomen, maar de grenzen worden bepaald door de bedragen, die

binnenkomen.

·

Spreker ia van mening, dat het mogelijk moet zijn, indien wij ons allen tot het uiterste inspannen, niet alleen te
bewerkstelligen, dat de Partij van de Arbeid het door haar
voor haar plan voor de vrijheid gewenste succes, nl. hun.zeteltal met twee te verhogen, niet bereikt, maar dat wi~ deze.
extra ·twee zetels er bij krijgen.
Wij zullen binnenkort in ons weekblad een oproep plaatsen voor het bi;jecnbrengen van gelden. Laat ieder trachten
in zi~in onu__sHving zoveel mogelijk bijeen te brengen. Wij van
onze kan·t zullen trachten rr.et de middelen, die ter beschikking zullen kornon, lw·i; maximum te bereiken wat mogelijk is.
Vlij rekenen op U aller hulp en medewerking in deze.
De heer s.J.c.van der Woude Venema (Appingedam) acht
het gewens·t in da komende verkiezingsperiodo het weekblad

Vrijheid en Democratie een speciaal propagandistisch cachet
te geven. Het lijkt spreker goedkoper om enige ciuizenden
exemplaren van een bestaand blad extrl:f te drukken, dan nieuw
propagandama·t0riaal te laten drukken.
Spreker ia verder van oordeel, dat het weekblad te·geleerd is, en de betogen~ die erin voorkomen, zijn vaak dusdanig, dat men het blad terzijde legt. Volgens spreker is het
toch de bedoeling de lezGrskring uit te breiden.

De heer Mr.D.E.Kno.~.. (Voorburg) deelt mede, dat enige
weken eeleden de voorzitter van de Christelijk Historische
Unie zich op grond van bezuiniging heeft uitgesproken tegen
een uitbreiding van het aantul Kamerleden tot 150 •. Het wil
spreker voorkomen, dat men van de zijde van de c.n.u. hier
een verkiezingsstunt van wil maken en dat men daarvan gebruik
wil maken om diegenen, die daarvoor eigenlijk wel geporteerd
zijn een verkiezingswinst te ontnemen.
Spreker zou gearne vernemen, hoe de houding van de Kamerfractie en van het Dagelijlts Bestuur tel.f aanzien van deze
k\vestie ia, en vraagt of het onder de huidige omstandigheden
niet verstandig zou. zijn di·t standpunt eveneens te huldigen,
waardoor wij niet het verwijt zouden krijgen met 's lands
financiën niet zuinig om te springen.

De heer B.J.J.Hovens (Venlo) spreekt als vertegenwoordiger van een corresponuentschap. Spreker heeft van Maastricht
tot Venray verschillende besprekineen eevoerd, speciaal met
de middengroep, waartoe spreker zelf behoort. De steun, die
men in JJitnburg wil geven, zal uitsluitend bestaan in het geven van stemmen voor de v.v.D. Voor het lidmaatschap gevoelt
men heel weinig. Spreker heeft verzocht om enkele exemplaren
extra van het weekblad ·t;e zenden naar personen, waarvan hij
een lijst had ingediend. Het antwoord op dit verzoek luidde,
dat men aan deze wens gevolg zou geven, maar tot op .heden
had niemand nog iets ontvangen. Dit is niet bemoedigend voor
de pogingen, die spreker in het werk had gesteld om de gedachten van de v.v.n. ingang_te doen vinden. Spreker wil onder de aandacht van het Bestuur en de Propagandacommissie
brengen, dat Limburg niet vergeten mag worden. Er ia daar
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stelt zich persoonlijk volledig beschikbaar de propagandaactie in Limburg tot de verkiezingen te leiden.
De voorzitter, de heer van der Woude Venema beantwoordend, deelt mede, dat het weekblad meer bestemd is tot voorlichting van de partijleden, dan tot ia massa-propagandamiddel onder de kiezers. Het gaat thans over de verkiezing&. propaganda, die wij moeten voeren, om de grote massa der
kiezers te bereiken. Het aantal stemmen, dat wordt uitgebrccht, is vele malen ~xoter dan het aantal aangesloten
·
leden. Het is in de allereerste plaats onze taak, om de nietao.ngoslotenen. te bereiken en vooral degenen, die bij vorige
verkiezingen niet op onze Purtij gestemd hebben.
Thans moeten wij zorgvuldie overwegen, hoe dit op de
beste vrij~:e kan geschieden. Het weekblad kan hierbij nooit
een rol spelei.l, omd.Dt het alleen geschikt is voor de interne
proracanda. Spreker zegt g[Jarne toe, de wenken door de heer
van dor t:oudc Venema gegeven, onder de aandacht van de Redactie te zullen brungen.
\7at de opmerking vnn de heer Hovens betreft inzake het
niet-zenden van het weekblad, zal de Secretaris deze kwestie
gaarne onderzoeken. Het kan inderdaad v;el nuttig zijn,
mensen, die wellicht lid van onze Partij willen worden·, het
blad te zenden. Wij zullen het zeer op prijs stellen als de
afdelingen eens willen naeaan wat de meest urgente onderwerpen zijn, die onder de kiezErs leven.
De heer Knol heeft de kwestie van de Kameruitbreiding
naar voren gebracbt. ~preker heeft ook gehoord, dat de
c.n.u. hiermede propaganda wi.l maken. Op het ogenblik kan
spreker nog piet zeggen hoe de houding van de Kamerfractie
terzake zal ~ijn, ,t;r i~~èeen voorlopig verslag vers-chenen _
over de Grondtvetsherziening. :Oe fractie zal zich echter in
geen geval laten leiden dcor zuinigheidsoverwegingen, om
tegen Kameruitbreiding te stemmen, wanneer zij tot de conclusie zou komen, dat zij beter zul kunnen werken met een
groter aantal leden. Dit zou "penny wise and pound foèlish"politiek zijn. Wij zortden echter niet nalaten er een antwoord
op te geven, als de c.H.u. zich op een dergelijk standpunt
zou s·tellen.
Aan de orde is thans punt_j) van de Agendat Sluiting door

de voorzitter.

De voorzitter is van oordeel, dat het na deze vermoeiende vergadering niet V('rstsndie zou zijn thans nog over het

onderwerp: de huidiee politiek, te spreken. In April a.s.
zullen wij onze gewone Algemene Vergadering hebben en deze
zal in alle opzichten staen in het teken van onze verkiezingsactie. V!:i.j zullen het Verkiezingsmanifest moeten vaststellen en spr0ker zal dan over de politieke aspecten
gaa~ne het zijne zeggen. Het werk echter mag niet worden u~~
eesteld tot April. Vfij -staE<n aan de ingang van een ..zeer belangrijk jaar. Wij hebben daarvoor een zeer belangrijk werk
verricht, nl. het vaststellen van de lijsten, waarmede de
Partij de verkiezingen ingaat. Deze lijsten voldoen niet tn
alle opzichten aan het verlangen van ieder onzer; het zou
verwonderlijk zijn, als het wel zo was. Spreker had ook op
sommige punten de lijsten gaarne anders gezien. Dat is ook
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deert het echter, dat ook in deze vergadering die moeilijke
vraagstukken op buitengewoon rustige wijze en in een aange-.
name sfeer zijn behandeld. Wij zeggen nu allemaal zonder uitzondering: Dit is nu onze lijst en daar gaanwij als een
eenheid de verkiezingsstrijd mee in. Deze verkiezingsstrijd
is een uitermate belangrijke strijd, omdat het over de vraag
zal gaan, of het bewind in Nederland nog meer in sooialistise
· richting znl warden geleid, of meer in onze richting. Wij
hebben gezien, dat men in Nederland meer en meer naar de
vrijheid verlangt. Dit heeft de J?artij van de Arbeid geïnspireerd tot het uitgeven van een boek. In dit geval hebben zij
veel goleerd van Goebbels, die de leuzen van zijn tegenstanders overnam, b.v. de beroemde v-actie. De Partij van de
.Arbeid heeft gemerkt, dat er in het Nederlandse volk een grot
dr8ng noor vrijhetd heerst en heeft nu geprobeerd de leuze
van vrijheid zijn teeenstané1er uit ue hand te nemen. Zij
heef·t een boekje uitgecc:ven, waarvan de kleur van de omslag
en de ti·t el lijnrecht met elkander in strijd zijn. De kleur
is rood van het socialisme en de titel is: De Weg naar de
Vrijheid.
Het feit, dat de Partij van de Arbeid dit heeft gedaan,
acht spreker zeer hoopgevend, omdat hieruit blijkt. dat men
goed bggri~jpt, dat het grote verlangen in Nederland in het
algemeen gericht is op meer vrijheid. Wij zullen echter duidelijk maken en tonen wat onze opvatting van vrijheid is en
wij zullen de tegenstelling laten zien van wat in naam en
wat inwerkelijkheid vrijheid betekent. Dat is onze grote
taak.
·
De v.v.n. bestaat nog maar vier jaar, maar wij hebben·
elkaar goed leren kennen. Wij hebben grote moeili~kheden
doorgemankt met noma ten aanzien van het Indonesie-probleem;
wij hebben echter daarover uitvoerig kunnen spreken, onze
opini.cs tegenover elkaar kunnen plaatsen en zijn· ondanks
alles toch bij elkaar gebleven. Een partij, die onder dergelijke omstandigheden haar eenheid bewaart, kan naar sprekers overtuiging, ook met een 03rust gevoel de verkiezingen
ingaan. Hocwel wij met ons stelsel van evenredige vertegen-r
woordiging nooit een grote zetelwinst k~nnen boeken, zal men
aan de uitalag wel kunnen zien, welke kant het Nederlandse
volk uit wil gaan. JJit is van ontzaglijke betekenis voor de
Kabinetsformatie na de verkiezingen, omdat de verkiezingsuitslag een aanwijzing is, van wat er in het Nederlandse
volk leeft• Daarom is het belangrijk, dat wij ons best doen
om vooruit te gaan. Hieraan moeten wij nu reeds gaan werken~
ieder in eigen kring. \lij moeten onze beginselen uitdragen
en op deze wijze allen te zamen ons voorbereiden op de grote
taak, die ons deze zomer wacht. Spreker ziet in de geest,
Wfwrin deze ver;_-;aderine verlopen is, een aanwijzing, dat
hoewel er uiteenlopende meningen geweest zijn, wij in naam
en daad een liberale partij zijn, d.w.z. een vrije partij,
waarin ieder eerlijk voor zijn mening kan uitkomen en waar•
in wij sAmen over de pröblomen kunnen spreken, een partij,
waarin verscheidenheid heerst, maar dat geeft rijkdom.
In deze verscheidenheid beleven. wij toch altijd onze eenheid en daarom gaan wij atr~ks de verkiezingen in als een
eenheid in verscheidenheid en zullen v<ij er voor zorgdragen,
dat ons niet verweten zal .kunnen worden, dat wij de liberale
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Men voelt aan alle kanten, dat de mensen meer oog krijgen
voor de grote levenwekkende kracht, die er in het liberale
beginsel is gelegen. Het socialisme wordt in het buitenland
algemeen teruggedrongen. Laten wij daar ook in Nederland
het onze toe bijdragen.
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van
dank aan allen voor de getrouwe opkomst en voor de wijze,
waarop het werk voor de komende verkiezingen is verricht.
Laat dit een voorbode zijn voor het grote werk, dat ons
voor de a.s. verkiezingen wacht& wij zien elkaar in April
bij de Algemene Vergadering weer terug.
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