ALGEMENE VERGADERING

e. •
5 ~.fA.v.
lJO'l'lJLI:N van de .Algeme-ne Vergadering van -de VOlKspartij voor Vrijheid en Democratie, t;ehouden op Vrijdag, 25 en Zaterdag, 26 April
1952 in het Gebouw voor Kunsten en Vletenschappen te Utrecht.
De Voorzitter, l'Iror .. J.OUd, opent de vergadering met een openj_nt;srede, welke als bijlage I bij de notulen is gevoegd.
Vervolt;ens stelt de voorzitter voor het volt;ende telegram aan
H.M.de Koningin to zenden:
ll.M.de Konincin, Paleis Soestdijko
"De Volkspartij voor Vri jhej_d en Democratie te Utrecht in haar
u jcarli jkse Algemene Vert:;c:.;der:Lng bi. je en betuigt Uwe Ma jes"tei-t haar
"gevoelens van troun en G.mlhc.nkeli j:k.:heid en spreekt de hoop uit
"dat .het Nederlémdsc volk tot in lengte van dagen zijn e eP..heid
nonder he-t; huis van Oranje mo€je bm-varen.
Oud
- Voorzitter
Rutgers - SGcretaris".
l)o vergadering betuigt hiermede haar instemming ..
Hierna spreekt de voorzittor een bijzonder woord van welkom
to·t de Belgische aJgevaardigden .. Dit zijn voor de Belgische I~ibe
rale Partij:
de heer R.Motz, voorzitter, en
I:Tr. V .. Sabb e, ondervoorzitter,
en voor het Liberaal Vlaams verbond:
ff.x.v.Sabbe, voorzitter
l,fr. Vi. de Clerq,
R.Rijckaert, nationaal perssecretaris van de Liberale
Jeugd van België, en
P.Lenain, secretaris.
Het verheugt ons - zegt de Voorzitter- dat U thans weer in
ons midden zijt. verleden jaar hebben wij dit voorrecht ook gehad
en wij hopen, dat wij dit genoegen bij iedere volgende vergadering
weer zullen mogen smaken.
Aan de orde is punt ~ van de Agenda: Verslag van d.e Commissie
voor de Notulen van d.elJUi':fëngewone liTgën ene Vergadering van 12
Januari 1952 te Utrecht.
l'.'Ievrouw I·,1ovan Leeu1Nen-Hetterschij (Rotterdam) brengt namens
de notulencommissie dit verslag uit:
"namens de Notulencommissie kan ik U mededelen, dat de notulen uitstekend in orde zijn bevonden".
De voorzitter stelt voor overeenkomstig di·t verslag de notuler:
goed te keuren en zegt de commissie dank voor de verrichte werkz:.aamheden o
AE:.n de orde j_s nunt 4 van de f;:enàa: Benoeming van de Notulencommissie voor de verbaaerlng van 25· en 26 April 1952.
De Voorzitter stelt voor in de iJotulencommissie te benoemen:
/. L~e j .r·.r.>(.Eardemn
- I s-Gravenhage'
IvTr.H.K.de Langen
- Meppel,
A.J.Torn
- Zwolle ..
De vergadering kan zich met.dit voorstel verenigen.
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Aan de orde is nlUlt 5 van de Agenda: Jaarverslag van de
Secretaris.
Dit jaarverslag is aan de Afdelingen toegezonden, zoda·t; de
Secretaris dit niet meer behoeft voor te lezen (Bijlage II).
De heer H.,J. Stembord (Voorburg} deelt mede, dat de Afdeling
Voorburg reeds vorig jaar heeft verzocht om in het jaarverslag van
de Secretaris wat duidelijker te doen uitkomen, de wens van de afdelingen om te voldoen e.an het verzoek om in het vervolg tot meer
activiteit te komen. Spreker ziet tot zijn spijt uit dit Verslag,
dat van de 305 afdelingen slechts een aantal van 95, dat is 301o,
het ledental heeft opgegeven en slechts 40 afdelingen een jaarverslag hebben inz;ezonden. J..Ja.t is dus nog een geringer :percentage.
Spreker meent ö.EJ.aruit te moeten opmaken, dat het contact met de af:..
delill[;en voor een zeer klein deel tot stand is eebracht, en vraagt
zj.ch af hoe een bestuur dE~arrnede genoegen kan nemen. Zelfs bij benadering is niet te zeggen hoeveel leden de Partij telt. Slechts
160 afdelint.:;en hebben deelgenomen aan de candidaatstelling voor
leden van de Tweede Kamer. Jl.ls slechts 30~b opgave doet van het leden
·tal, hoeveel afdelingen dragen dan contributie af? Hoe kan een
penningmeester op deze wijze werken. Spreker zou gaarne zien, dat
wat het vori 0 e jaar werd toegezegd, in het vervolg waar zou worden
gemaakt.
De Secretaris antwoordt, dat het secretariaat en ook het gehele
Hoofdbestuur het met de vorige spreker betreurt, dat zo weinig afdelingen hebben voldaan aan het verzoek de vragen, die door het
secretaria8t zijn t;esteld, te beantv-oorden. Wij he.bben in de loop
van het jaar hierop ook ge\'lezen. Tal van centrales, b.v. Groningen,
en Drenthe, waar speciaal de heer Duti jn Noordberger werlct, en
Overijssel hebben aan deze za:k aandacht geschonken en ook in andere
delen van het land r;eschiedt dit. Het kan nooit aoo het Hoofdbestuur
of aan het secretariaat worden verweten, dat er afdelingsbesturen
zijn, die niet aan hun verplichting voldoeno Dat is zuiver een aangelegenheid, die de afdelingen betreft. Het Hoofdbestuur heeft niet
de macht daarin verandering te brengen. Het zou misschien een taak
voor de besturen van de centrales kunnen zijn hierin verbetering te
krijgen. Spreker weet uit ervaring, dat het buitengewoon moeilijk.
is in de afdelingen mensen bereid te vinden in het bestuur zitting
te nemen. Wij zijn al blij, dat er mensen zijn, die in het afdelingE
bestuur zitting nemen, al komen zij hun verplichtingen niet na.
In de tweede plaatsizi jn er nog tal van afdelingen, die in de
loop van het jaar hun verplichtingen nog nakomen.
'v/at de contributieafdrachten betreft hebben wij niet overmatig
reden tot klagen. Het is echter niet de taak van het Hoofdbestuur
na te §Ban of de opgaven alle volkomen juist zijn. Spreker meent te
mogen aannemen, dat in 99~~ van de gevallen de opgaven juist zijn.
De voorzitter zegt de secretaris dank voor het opmaken van het
Jearverslae.
Aan de orde is punt 6 van de Agenda: Rekening en VeraniwoordiUf
en Jaarverslag van de Pennint.:,rrJleester.
De penningmeester, de heer.S.J.van den Bergh, brengt dit verslag uit (Bijlage III).
Vervolgens is aan de orde punt 7 van de Agenda: Verslag ven de
Commissie van voorlichtinG over-de Rekening en Verantmording van
de Penningmeester over het jaar 1951.

-3De heer ttt.A.A.Swane ('s-Hertogenboesch) brengt namen~
commissie dit verslag uit {Bijlage IV).
De voorzitter leidt uit hèt applaus van de vergadering af, adt
zij zich met het voorstel van de commissie om de penningmeester décharge te verlenen kan verenigen en dankt de commissie voor het door
haar ve:crichte werk. Spreker wil hieraan direct een woord van dank
verbinden voor de penningmeester o Wij weten, dat de taak van de
penninsmeester- zo.is het in het algemeen in een politieke partij een buitengewoon moeilijke taak is en wij zijn de penningmeester
erkentelijk voor de wijze, waarop hij in het afgelopen jaar deze
taak heeft verricht.
Spreker wil zich graag am sluiten bij het beroep van de :penninsmeester op iedereen om de :fj_nanciële po si tie te versterken. V/ij
zijn dat enerzijds verplicht aen de penningmeester, aan zijn vele
werk, maar anderzijéls ook aan c1e zaak, die \'fij voorstaan en al is
die zaak nntuurlijk in de eerste plaats een zaak van beGinselen,
wij weton toch ook, dat vlij zonder behoorlijke financiële midde·len
die zaak niet kunnen behartigen. Spreker doet daarom nogmaals een
sterk beroep op allen zorg to dragen de taak van de penningmeester
·zoveel mogelijk te vereerneJ&:eli;jken, opdat wij volgend jaar hulde
zullen kunnen brengen ean de penningmeester en aan de Partij voor
haar uitmuntend financieel gedrag.
Aé:1n de orde is punt 8 van de Agend~: Bespreking van het beleid
van het Hoofdbestuur.
Jt.Te juffrouw E. Schrijver {Amsterdam) geeft uiting aan het onbehagen in de ledenvergadering van haar afdeling over het beleid van
het Hoo1'dbestuur. Ben van de leden heeft zelf's de vraag gesteld,
die toch wel aandacht verdient: hebben wij wel eigenlijk een Hoofdbestuur en is er wel ·een beleid? Spreekster zou het beleid van het
"' Hoofdbestuur in d:Üreën willen splitsen; dut beleid moet gevoeld
worden in het leven van de Farti j, door pers en propaganda en bij
monde van de Kamerfracties.
·~vat het eerste punt betreft deelt spreekster mede, bijzonder
verheugd te zijn geweest te bemerken, dat er vóór de begrotingen
aan de orde kwrm en, 6elegenheid bèstond om op vergaderingen in het
land de hoofdstukken gezamenlijk te bespreken met de Kamerleden.
Dat is nu de ware democratie. Hier heeft ieder lid gelegenheid om
de problemen op de juiste plaats te bespreken met de grote waarsebi jnli jkheid, dat deze problemen ook door de Kamerleden rvorelen
behandeld. Het spijt spreekster, dat clat dit jaar niet is gebeurd
en dat moest worden volstaan met het indienen van schriftelijke opmerkincen. Er zijn meer dingen, die spreekster heeft gemist. ::C:·x zijr
in Amsterd2.m kaderayonden geweest, maar spreekster is van mening,
dat er voor de opleiding van het kader en vooral van de jongeren
meer gedaan r:Joet worden om deze mensen werkelijk te scholen.
:t:en tweede k\vestie, die spreekster in het beleid heeft gemist,
is de melksaneril16. Voordat Mevrouw Schel tema in Haarlem en de
Vrouwen in Amsterdam deze zaak ter hand hadden genomen, was deze al
enige jaren aan het broeien. Als Vii j niets hadden gedaan, zou de
vrijheid van ,Qt ondernemer en de consument in het gedrang zijn geraakt, zonde~/er in het Hoofdbestuur over zou zijn gerept.
Wat het tweede punt, pers en propaganda, betreft deelt spreekster mede, dat zij op dit gebiea - haar eigen gebied -reeds 4 jaar
getracht heeft iets te. doen. Dank zij de steun van J.levrouw FortanieJ
. de Wit en de heer Korthals is spreekster begonnen aan het blad mede
te werken. Twee jaar geleden heeft zij het werk moeten staken, OI:tdat er geen geld meer was. Spreekster vindt het Weekblad uitges}XCo-
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ken vervelend, en dit telt temeer omdat het niet alleen ons Partijorgaan is, maar het enige, dat ~ij hebben om naar buiten op te trede1
Spreekster heeft ook jarenlang geprobeerd in onze zgn. Liberale Pers
politiek gerichte artikelen voo~ de vrouwen te schrijven, maar dat
mocht niet. Ook hierin ziet spreekster het beleid van de Kamerfractie.
Voor de Kamerfracties, het derde punt, heeft spreekster niets
dan de grootste waardering. Zij werken bard en zijn met werk overladen. Spreekster weet, dat hetgeen in de Kamer gebeurt, niet zo
r~H"~$ationeel is, dat men er nieuwe leden mee kan winnen, als men het
;Bü.i ten ui td.raagt o Maar een van de ere;ste dingen is, dat deze KPmer- ·
-leden geen behoorlijke documentatie achter zich hebben., Het antvo ord
luidt altijd: geen [~eld. ru komt spreekster op het beleid van het
Hoofdbestuur terecht en haalt de uitspraak aan: Jn-en wordt nooit bete:
van minder uitgeven, mBar vt.:n meer vcrdienen. Spreekster heeft nooit
gemerkt, dat er vun het Hoofdbestuur een actie is uitgegaan om meer
inkomsten te krijgeno Spreekster wijst vervolgens op de corruptie in
ons land en betoof;t, dat de V.. V.D. daartegen in de afgelopen 4 ::j.aar
de strijd had moeten aanbinden.
De heer J.KoLa1ting (Bloemendaal) stelt namens het Bestuur van
de Afdeling BloemendaDl van de V. V.D. voor om het besluit van het
Hoofdbestuul.~, genomen in zijn vergadering van 20 Maart 1948, dat bepaalt, dat de tekst van de door afdelingen en centrales zelf' ontworpen pamfletten, eod. steeds ter goedkeuring aan het Algemeen ·
Secretariaat voor te leggen, alsnog door deze Algemene Vergadering
te laten bekrachtigen. De democratische verhoudingen zullen hiermede
gediend zijn.
De heer B.Geraerds (Amsterdam) is van oordeel, dat de par~ij op
het terrein der cultuur belangrijk werk kan verrichten. Indertijd
had hij bezwaar tegen de desbetreffende onderdelen van het Werkprogram, doch nadat nader overleg was toegezegd, trok hij zijn moties
ino Later bleek hem, dat de behandeling vnn dit onderwerp was overgedragen ean de Vereniging van Staten-en :Raadsleden, hetgeen hij
niet juist acht. In de door die vereniging ingestelde commissie voor
Kunstzaken hebben 13 leden zitting, waarvan 9 uit Den Haag, 3 uit
Amsterdam en 1 uit Rotterdam. Amsterdam als kunstcentrum van Neaerland was dus wel matig vertegenwoordigd. Bovendien telde de co~~issi1
weinig scheppende kunstenaars; in hoofdzaak bestond zij uit kunstminnaars en belangstellende buitenstaanders., De kunstenaars krijgen
hier te lande nergens gelegenheid ~eh te uiten. Het uitgebrachte
rapport draagt dan ook sporen van grote tekortkomingen; het bevat
veel algemeenheden en is daardoor nietszeggend. Voor de vele acute
problemen, zoals die betreffende de orkesten, de musea, de balletten
en het toneel, geeft het geen concrete oplossing. Het vindt dan ook
bij de kunstemars weini.g weerklank. Spreker kondigt een motie van
afketrrins van zijn afdeling aan, luidende als volgt:
De Afdeling Amsterdam van de v.v.D., in vergadering bijeen op 17
April 1952, spreekt er haar afkeuring over uit, dat bij de samenstelling van de, op instigatie van het Hoofdbestuur, door het bestuur van de Vereniging van Staten-en Raadsloden ingestelde Commissi
ter bestudering van de vraagstukken de lrunst betreffende,
a., in onvoldoende mate rekening ~·vcrd gehouden met de belangrijkheid
· van Amsterdam als Nederlands Kunst.centrum,
b. in het geheel geen bij onze pa:r:ti j am gesl oten deskundigen werden
opgenomen, die scheppend in de kunstwereld werkzaam zijn;
en betreurt Ni:flr:t het, dat het door deze corunissie gepubliceerde rapport van vorenvermelde ernstige tekortkomingen de duidelijke sporen
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draagt;
.
verzoekt derhalve het Hoofdbestuur:
de san en stelling van de genoemde commissie in de door haar bedoelde
zin te wijzigen en deze gewijzigde commissie opnietn'll rapport te doer
uitbrengen, hetwelk in veel sterkere mate dan het huidige rekening
houdt met de acute problemen in de kunstvtreld en de practische rea]_j
seerbare mogelijY~eden aanduidt om tot een oplossing van deze problemen te geraken.

De heer ~;Jr.J.c.c.R.v.d.Bilt (.Amsterdam) niet als afgevaardigde,
doch voor zich persoonlijk sprekend, deelt mede, da-t hij als a:fdelir.
voorzitter zal aftreden wegens gebrek aan medewerking van het Hoofdbestuur .. Spreker vraagt zich af waar het Hoofdbestuur de moed vandaa
haalt om hier aan de orde te stellen bespreking van het beleid van
het Hoofdbestuur, want er is rr.caotisch geen beleid .. Ook van het
seoret2riae.t wordt te wej.nig steun ontvane;en. Wanneer de Afdeling
Ams-terdam met een denkbeeld naar voren komt, gebeurt het vaak,_dat
het door het Hoofdbestu:ur 'No rdt afgekeurd, m'lar men stelt er niets
anders voor in de plaats. De verkiezingen hebben op 25 Juni a.so,
dus over twee maémden, plaats en wij 1N eten nog niet onder welke
leUEe wij de verkie?.ingen moeten ingaan. Het is spreker bekend, dat
de voorzitter veel besognes op zi. eh hee_ft genomen. Het verheugt hem
in zekere zin, dat een van de zwaarste· besognes spoedig van zijn
schouders zal worden genomen en als aftredend voorzi-eter van de
Afdeling Amsterdam spreekt hij de hoop ·uit, dat het de voorzitter
gegeven mo{Se worden meer tijd en meer leiding te geven aan de Partij
opdat het deze ten goede moge komen.

De heer D.W.Dettmeijer ('s-Gravenhage) beantwoordt namens het
Hoofdbestuur de heer Geraerds en verklaart, dat er wel degelijk contact met de Afdeling Amsterdam is opgenomen, doch dat de heer
Geraerds op het aanGeseven tijdstip verhinderd was en later niets
meer van zich heeft laten horeno
Ook op de studieoor'...ferentie is van de zijde van de heer G·eraerà
geen enkele opmerking gemaakt. Bij de door de oommissie gehouden ve::r
gadering kvvan Amsterdam evenmin opdagen en werd er evenmin een s chri
telijke uiteenzetting van haar standpunt ontvangen. ·
In de commissie hebben drie zeer deskundige personen uit Amste::r
dam zitting, die enkele formuleringen naar voren hebben gebracht in
het rapport. Er is minder gelet op de plaats van herkomst der leden
dan wel op hun deskundigheid en gezag. De v.v.D. is de eerste politieke partij, die richtlijnen voor haar politieke vertegenwoordigers
met betrekking tot kunstaangelegenheden heeft gegeven.
Spreker betreurt het, dat er op zo weinig waarderende wijze
door de AfdelinG Amsterdam over deze commissie werd gesproken. Het
door de oomr.:1issie ui tgebraohte rapport heeft niet alles kunnen omvatten, maar er is naar gestreefd datgene vast te leggen, wat in
brede kringen leeft.

De voorzitter wil thans enige opmerkingen maken ten aanzien vat
de andere naar voren gebrachte~: punten inzake het beleid van het
Hoofdbestuur.
l\lejuffrouw Schrijver was·niet tevreden over het Hoofdbestuur,
omdat door de }Camerleden geen vargaderinr;én werden gehouden naar
aanleiding van de Begroting .. Dat is echter geen grief tegen het
Hoofdbestuur, maar tege·n de Kamerleden. 1\·Iaar het is voor de Kamerled
·volstr.ekt onmogelijk hun toch al te zware taak hierdoor nog me er te
belasten. Het is dus het beste de opmerkingen aan het secretariaat
te sturen. Ieder jaar wordt door het secretariaat aan de afdelingen
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gevraagd eventuele opmerkingen in te zenden en de Kamerleden kunnen
daar dan hun voordeel mee doen.
VJat het punt van de melksanering betreft deelt spreker mede, dai
dit een zaak is, die ligt op het terrein van de gemeenter~den in de
betreffende gemeenteno Onze vertegenwoordigers hebben behoorlijk mede
geblazen en vooral mevrouw Scheltema..;.Conradi heef't zich op dat punt
zeer ve1·dienstel ijk c.;emaakt.
Vl'at de pers en propagandajbetreft: Er is inderdaad geen geld genoeg om de bijdragen van I\Te juffrouw Schrijver te betalen, en daarom
moetenwij die missen. I'Jejuffrouw Schrijver heefti:gezegd, dat het
Weekblad vervelend is, maar wi.j hebben een enquête gehouden onder de
lezers, en deze enquête is nie·t; zo slech·t uitr;evalleno
·
Documentatie is ook al weer een kwestie van geld. Me juffrouw
Schrijver heei·IJ be\veerd, dat het Hoofdbestuur zijn best nie·t doet om
meer geld binnen te kri. jgen, maar als spreker ziet wat de penningmeef.
ter doet en de andere b es·t1uursleden op dit gebied, dan is deze grief
volstrekt rni.splaatst.
De heer Iantinc beantwoordend, deelt de voorzitter mede, dat hei
bestm.rrsb oslu:i.t inzake het voorleggen van pamfletten zo algemene instemming vindt, dat het overbodig is het door de algemene vergaderin[
te laten bekrachtigen. Het besluit is genomen om er voor te zorgen,
dat de ee rJwid behouden blijft.
De heer v .doBilt wil nu als voorzj_tter van Amsterdam weggaan,
omdat hij onvoldoende steun heeft Gelrregen van het Hoofdbestuuro De
heer v.d.Bilt heeft zich er over beklaagd, dat wanneer denkbeelden
worden afgewezen het Hoofdbestuur er geen nieuwe tegenover stelt, maa
zo mag men het niet stellen. Het Hoofdbestuur moet zeker trachten zoveel mogelijk mheuwe denkbeelden te vinden en terkennis van de afdelingen te brengen, mF1ar men mag het niet stellen in deze vorm, omdat
de zaak op het g~bied van de propaganda ligt en het Hoofdbestuur wel
eens van oordeel kan zijn, dat het tijdstip hiervoor nog niet is gekomen. Spreker is het oneens met de heer v.d.Bilt, da-t wij met onze
verkiezi ngsleuzo te laat zouden zijn. Er is niets zo gevaarlijk als.
in verkiezingstijd te vroeg met een propagandaleuze te komeno Alle
politieke partijen denken er zo overo Wij hebben he·lï zo geregeld, dai
wij de laatste waren met onze Algemene Vergadering, zodat Wij ons
voordeel konden doen met hetgeen op de andere vergaderingen was gebeurd. 'Ni j. hebben nu onze verkiezingsleuzen neergelegd in het Verkiezint;sprogram, dus de zaak is voor elkaar. We hebben nog twee maanden voor de verldezingeno Dat is een prachtige tijdo We moeten de
propaganda concentreren, anders verzwakt men zi jn krachteno Spreker
kan niet· toegeven, dat het Hoofdbestuur op dit punt in gebreke is gebleven en is van mening, dat de juiste weg werd gèvolgd. rtraar laten
wij daar op niet verder ingaan op dit ogenblik. 'Ni j gaan nu samen aan
het werk om onder leiding van het Hoofdbestuur zo goed mogelijk de
verkiezin, spropg:ganda te voeren. Spreker is er van overtuigd, dat er
volt; end jaar we er cri tiek is op het Hoofdbestuur, omdat dit niet actief genoeg is, maar spreker acht dit een compliment voor de Partij,
omdat het Hoofdbestuur nooit actief genoeg kan zijn.
De heer Geraerds {Amsterdam) deelt mede, dat men he:rir niet goed
begrepen heeft. Ook zijn verlangen is de partij te dienen. Hij heeft
geen critiek uitgeoefend op de leden van de commissie wat betreft
hun persoonlijke hoedanigheid. Het is niet juist, dat Amsterdam nietf
van zich heeft laten horen. Spreker blijft er bij, dat in het rappari
een reële, practische lijn wordt gemist.
De heer n.w .Dettmeijer ( 's-Gravenhage) merkt· n·og op, dat het
rapport bij verscheidene scheppende kunstenaars o.a. Sam swaap, een
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beoordelingen voorkWamen.

Aan de orde is punt 9 van de Agenda: Benoeming van een CommissiE
van drie leden ter voorlichting van de Algemene Vergadering bij de
behandeling van de Rekening en Verantwoording van de Penningmeester
over het jaar 1952.
Voorgesteld wordt in deze commissie te benoemen als leden:
H.J .Ankersmit
- Deventer
Ir .:51.\'! .c .Blom
- Hotterdam
B.A.Poulie \';ilkens - Veendam
en als plaatsvervangende leden:
A.JeBlijdenstein
- bnschede
C.I. i. Hap.~e
- J)elft
J .PoHuÎsman
- Amsterdam.
De vergadering kan zich met dit voorstel verenigen.

Aan de orde is punt 10 van de Agenda: Vaststelling van het
Verkiezingsprogram.
Daar niemand algemene beschouwingen wenst te houden over het
VerJdezingsprogram (Bijlage V), m rdt _overgegaan tot de puntsgewijze
behandeling aan de hand van de ingediende amendementen (Bijlage VI).
Punt l.
De Afdeling Amsterdam stelt voor het woord "christelijke" te
vervangen door het woord "westerse".
De voorzitter. zegt, dat het woord "christelijke" gekozen is
mede in verband met hetgeen staat in ons Beginselprogram. Spreker
acht de zaak niet van overwegend belang. De Vlesterse beschaving is
een christelijke beschaving.
Aangezien het amendement van Amsterdam slechts door de Afdeling
Rotterdam wordt ondersteund, wordt dit niet overgenomen.
btr.A.Stempels (Rotterdam), het amendement van Rotterdam toelich·
tenc1., merkt op, dat in dit punt slechts één kant van de internationale samenwerking in het licht wordt gesteld. Dat is een negatieve
kant, nl. bescherminG tegen een dreigend gevaar. Waar dat gevaar
steekt, weten wij allen wel, naar de zaak is niet zo eenvoudig, als
men hieruit zou kunnen opmakeno Spreker herinnert aan hetgeen de
Minister van Buitenlandse ~aken, de heer Stikker, in Febru~ri gezegd
heeft in de Tweede Kemer bij de bespreking over de voorbereiding van
de E~rropese defensiegemeenschap, nl. dat we hiermede een weg opgingen, vwarvan geen terug mogelijk zou zijn. Wij moeten dus weten WE.
wij doen, wanneer wij een bepaalde weg inslaan en ook waarom wij die
weg inslaan. Dit heeft de Afdeling Rotterdam er toe gebracht een andere redactie voor te stellen, waarin ook tot uiting komt de positie·
ve kantJvan deze internationale samenwerking, nl. dat-die internationale san enverking tot het vonnen van grotere eenheden in de samenleving van de volkeren eon begerenswaardig goed is. Spreker herinnert
aan hetgeen door de heer Korthals op 7 Februari 1952 in de TWeede
Kan er hierover is gezegd:
"Ik ben niet ·vóór een E1-rropees leger, omdat een mislukking vat;,de.
"besprekingen zo fataal zou zijn. Ik ben er ook niet alleen voor,
"omdat het via de :i:,'uropese Defensiegemeenschap mogelijlc zou zijn de
11
Duitsers in de westerse verdediging in te schakelen. Ik ben een
"voorstander van het J:.uropese leger, omdat ik er een mogelijkheid in
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de E'uropese éénwording een duw voorwaarts te geven. Deze één"wording is voor mij ook niet een zaak, die begonnen moet worden met
"de gedachte van versterking tegen gevaren uit het oosten; wij moet er:
"haar begeren, omdat wij de huropese eenheid wensen als een noodzake11lijkheid en haar op zich zelf als een uiterst begerenswaardig doel .
11 beschouwe n. u
De kwestie van het YJO ord "christelijke" was niet zo belangrijk
volgens de voorzitter. Dat is spreker wel met de voorzitter eens. Het
zou geen belangrijke zaak behoeven te zijn, wanneer er geen misverstCJ.nd mogelijk was, maar dat is het wel. Spreker weet wel, dat in ver
schillende partijprograms bet woord 11 christelijk 11 wordt gebruikt, naa
er zijn nu eenrrB.al mensen in Nederland en ook in i~uropa en over de ge
hele wereld, die zich niet Christelijk noemen. Er zijn ook mensen,
die worden eaugeduid met het woord Humanisten. Voor al deze mensen
kan het vmord 11 christeli jk 11 een klank hebben, die hun niet lig-t.
Snrekcr
weet ' dat het woord. 11 o:hristeliJ'k 11 niet moet vvorden o-rF·evat
.~:·
_u
in godsdienstige zin en dat we het moeten beschouwen in zedekundige
zj_n. Daar kan hij ook vrede mee hebben, ofschoon hij zich kan voorste~len, dat er mensen zj_ jn, die het toch niet prettig vinden deze
term op hun etiketje neergeschreven te krijgen, maar dit woord heeft
inderdaad tot misverstand aanleidtng gegeven. l~adat de voorzitter
indertj_ jd de gedachte van de derde mcbt hs.ril gelanceerd, heeft .öi:e:
de heer Tilanus, voorzitter van de C.H.U., zich over deze gedachte
uiteelaten. Dat vms in.een periode toen de heer Tilanus daar iets
toeschietelijker tegenover stond dan op het ogenblik. En hoe kWam
het, dat hij daarvan niet afkerig wasc! De heer Tilanus zei: urk zie
nu, dat de v.v.D. ·toch ook positief' staat tegenover de Christelijke
beginselen". En nu moet men wel begrijpen, dat wanneer Tilanus het
woord "christelijk" gebruikt, het niet zal zijn in de betekenis van
het woord zedekundig, maar in godsdienstige zin. Daar is nu al het
grote misverstand. Daarom hebben Amsterdam en Rotterdam voorgesteld
voor het voord 11 c:hristelijke 11 , "westerse" te lezen. Het is maar een
term, maar het gaat er om wat de inhoud hiervan is. De .formule:r·ing,
die men kan vinden in de preambule van het noord Atlantisch Pact zou
men in het program kuru1en overnemen. Deze preambule spreekt van het
gemeenschappelijk erfdeel en de beschaving van volkeren, welke zijn
gegrondvest op beginselen van dG/rnocratie, persoonlijke vrijheid en
rechtsorde_. Deze :forrr.ulering zegt meer rnaterieel wat wij bedoelen met
het door ons voorgestelde woord '1vlesterse".
De heer UroJot.T.Kamp {Rotterdam) betoogt, dat de Afdeling Rotterdam met haar amendement heeft willen te kennen geven, dat supra natie
nale ·rechtsgemeenschappen moeten worden tot stand gebracht, omdat
anders de toekoms·lï van .<'Juropa zinloos is. Daarom dient te worden gesproken van noodzakelijke vorminG van supra-nationate organen.
Spreker betreurt het, dat wij in Strantsbm.~g maar éen man en geen
plaatsvervanger hebben. Ook is spreker het niet eens met het conservatieve geluid, dat onze fractie in de Tweede Kamer liet horen nl.
dat men hier die supra-nationale factor van verdragen weer heeft
willen temperen door de wetgever te laten sanctienneren inplaats van
de rechter.
De heer H.J.van Raalte (Hilversum) wil nog een opmerking méken
over de inleiding van het verkiezin5sprogram en sluit aan bij de
openingsrede .van de voorzitter over de vraag, of wij Duitsland nu onmondig kunnen laten. De voorzitter heeft gezegd, dat de kansen, die
de Republiek· van Heinar in de jnren na 1918 heeft gemist, aan de
Bondsrepubliek Duitsland van onze tijd gegeven moeten worden en dat
de geest van Goethe en Schiller weer vaardig moet worden over het
Duitse volk, maar dat dit alles tijd zal vorderen. Ook heeft hij ge-
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is. Ook in het Werkprogram vinden Wij deze gedachte in de paragraaf
over het buitenlands beleid, maar daar is niet gesproken over het
tempo. YJanneer wij het Verkiezingsprogram voor ons zien en dat is het
program voor de aanstaande verkiezingen, dan zou men daaruit kunnen
opmaken, dat de tijd is am gebroken om West Duitsland te herbewapenen
on hierin ziet spreker een tegenstrijdigheid met hetgeen de voorzittel
heeft gezegd, nl. dat het tijd zou vorderen. Spreker vraagt zich af,
of de geest van Goethe en Schiller reeds vaardig is. Wij moeten goed
beseffen, da·t de Republiek van Yleimar iets was, dat is voortgekomen
uit het Duitse Rijk en sprelcer moet constateren, dat men die kans nie1
geg:repen heeft. Het is spreker niet duidelijk, waarlbm in het huidige
Duitsland wel de geest van Schiller en Goethe vaardig is. H~t is volgens sproker wel wat voorbarig te zeggen, dat wij nu reeds West Duits.
land eeli jlq;erechticc1 kunnen maken. De Saar-kv-1estie, de reactie op
de grenscorrecties en de onversclulligheid voor de schuldvraag stemmeJ
tot voorzichtigheid. Daarom vraagt spreker zich af, of wij thans moeten st ellen dat lJui tsla nd ge li jk{:,;erechtigd zal worden. Moeten wij het
in het Verkiezingsprogram zo stellen, dat wij het zouden toejuichen
als Duitsland een leger kri. jet in het leader van de Buropese defensiegemeenschap? Zoudenwij niet wijzer doen te zeggen, dat wij betreuren.
dat de internstj_onale ontvfikkeling ons dwingt dit te aanvaarden?
Spreker is van mening, dat het uit propagandistisch oogpunt geen bijzonder succes zal zijn wanneer men een paragraaf, zoals in het ontwerp staat, in het Verkiezingspro{3I'am zet.
Spreker sluit zich overigens aan bij de opmer~ingen van de Afdeling over punt 1.
Ir.A.F. ten Bruggencate (Apeldoorn) vindt de stijl van het Verkiezingsprogram niet fraai en bepleit een betere redactie zonder aanvoegende wijs.
De voorzitter beantvo ordt de sprekers en zegt in aansluiting op
hetgeen de heer Stempels heeft betoogd, dat zijn persoonlijk standpun
is, dat 11westerse 11 of uchristelijke 11 beschaving hetzelfde is. Spreker
ziet dat in de zin van een zedekundig christendom. De heer Tilanus
ontkent ook niet, dat onze beschaving een ohrbtelijke is, maar hij za
de stelling verkondigen, dat christelijk zedekundig onbestaanbaar is
zonder christelijk geloof. Dat is het standpunt, waarop onze Partij
niet staat. ~ii j hebben in ons Werkprogram ui tgeE!Jroken, dat onze beschaving een christelijke besebaving is. Rij1ne oprichting van de
P8rtij is daar zeer uitvoerig over gesproken en de :Partij heeft zich
er toen mede verenigd, dat het woord "c:b..ristelijke" werd gebruikt en
niet het woord "westerse". Latenwij ons aansluiten bij datgene, wat
in ons Begins:iprogram gezegd wordt. Op deze grond meent spreker, dat
het beter is het amendement niet over te nemen.
Is er - zo vraagt spreker -verder nog zo'n groot verschil tussen de redactie van de Afdeling Rotterdam en de redactie van het
Hoofdbestuur? Spreker meent van niet en danverdient de redactie van
het Hoofdbestuur de voorkeur, omdat zij veel korter is, want wij moeten er voor waken, dat het Verkiezingsprogram te lang wordt. Spreker
is het eens met datgene wat Ro·t;terdam gezegd heeft, maar dat ligt ool
opgesloten in de redactie van het Hoofdbestuur.
Ook met het3een door de heer van Haal te is opgemerkt over het
probleem West Duitsland is spreker het eens. Spreker heeft inderdaad
gezegd, dat eerst de geest van Schiller en Goethe moet vaardig wordel
over het l.iuitse volk. Haar hoe bevorderen Wij dat nu het beste? Naar
sprekers mening bevorderen wij dit zeker niet door :Uuitsland niet te
~illen gaan erkennen als een gelijkgerechtigde in de samenleving van
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waardoor? Door allerlei omstandigheden, maar een zeer belangrijke is
geweest, dat men de republiek in het begin onvoldoende vertrouwen
heeft geschonken. Locarno is gekomen, en de ontruiming van het Rijngebied, maar het ongeluk was, dat men er telkens te laat mee kwam.
De concessie die men gaf, miste het effect. Men had in .uuitsland het
gevoel, dat deze concessies waren afgedwongen in plaats van vrijwillie gegeven. Men moet bet;innen de gelegenheid te geven. ~tel U
voor, dat men zegt: je ma13 beslist nooit in heitHater gaan voor je
zwemmen kan • .van zal men nooit Z\7emmen leren. In deze zin gelooft
spreker, dat het verstaudie is, dat wij deze politiek ten opzichte
van l"iest }Juitsland voeren, die tevens de politiek van de nederlandse
Re [_Sering is. De heer van Raalte wilde dit niet in het Verkiezingsprogram zetten, omdat dit slecht zou zijn voor de propaganda. Spreke
oordeelt het niet juist, uit een oogpunt vm propaganda de dingen,
waar het op 2ankomt, niet in het Verkiezingsprogram te zetten. Als
wij dan in de Kamer voorstemmen, krj_jgen wij het verwi.jt, dat wij er
nu over Gezwegen hebben in ons program. dij hebben het in het Verkie
zingsprogram "';Q)rzichtig en duidelijk uitf;edrukt. De Partij moe·t het
aandurven dergelijke dinGen te zeggen. De voorlichting van het Neder
landse volk moet no.l blijven.
Tenslotte heeft de heer ten Bruggencate gesproken over de stijl
van he·t Verkiezj_ngsprogram. Stijl is een moeilijk punt om over te
~raten. l~en dergelijk _verkiezingsprogram moet nu eenrraal vloeien uit
eén pen en 'Ni j kunnen over concrete punta"1 gaan praten, naar de vergaderinG moet het Verkiezincsprogram wat stijl betreft aanvaarden,
zoals het is en als men dat niet wil, moeten anderen het Verkiezings
program schrijven en dan moet men maar kiezen, het een of het ander.
Spreker vraagt, of Rotterdam na zijn uiteenzetting bereid is,
het amendement terug te nemen. De Afdeling Hotterdam is hiertoe niet
bereid.
·
·
J.V"JX.A.Stempels ·(Rotterdam) is het met de voorzitter eens, dat de
formulering van het Hoofdbestuur korter is dan de door Hotterdam
voorgestelde redactie, maar beter kan spreker de formulering niet
vinden. Het is geen kunst om iets korter te maken, als men de
essentiële punten er uit laat. Het gaat er om naar buiten eens te
vertellen, wat wij willen op het gebied van de buitenlandse politiek
Wat betreft de bevn ording 11 christelijku merkt spreker op, dat dit
inderdaad tot misverstand heeft aanlej.ding gegeven. De heer Tilanus
ziet dit anders en spreker is bang, dat er velen zullen zijn, die
het opvatten als de heer Tilanus. De voorzitter heeft gezegd, dat
men bij de oprichting van de partij heeft goedgekeurd, dat in het
Beginselprogram gesproken werd van christelijke grondslagen. Maar er
is sindsdien al \Neer een aantal jaren verlopen. Gedurende die tijd
heeft de heer Tilanus zijn uitlating gedaan en hebben wij iets gade
kunnen slaan van het beleid van de fracties. Het gaat hierom. Er is
in het parlement herhaaldelijk sprake e;eweest van de kwestie van de
geestelijke verzorging van buiten-kerkelijke militairen. Het ging
om het streven van de organisatie van de mensen van Eumalnstische
levensbeschm.J.wing. Spreker is van mening, dat ditljeen aangelegenheid
is, waarbij die Humen is ten mogen rekenen op steun van een Liberale
partij als de V.V.Do 'J.'ot nu toe j_s die steun uitgebleven. Het zijn
steeds élnderen geweest, die het voor deze geestelijke verzorging
hebben opgenomen. Spreker weet wel, dat de Kamerfractie veel te doen
heeft en zal. het haar ook niet kwalijk nemen, dat men dit vraagstuk
niet heeft aangeroerd, maar dat neemt niet 'Neg, dat dit punt naar
buiten toe een ietwat twijfelachtige indruk heeft gemaakt op liberaa
voelende mensen.
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De heer van Raalte(Hilversum) betoogt, dat het in de eerste pla8.
de bedoeling van Hilversum is geweest naar voren te brengen, dat in
het Verkiezingsprogram moet staan wat wij willen en dat dit niet verdoezeld moet worden. De vraag van Hilversum is: Is het het standpunt
van de partij om nu reeds West Duitsland gelijkgerechtigd te maken?
De voorzitter heeft het voorbeeld van het leren zwemmen genoemd. Maar
er zijn vele andere voorbeelden te noemen. Spreker haalt het voorbeel
aan van het Indonesische probleem. Als men een volk loslaat voor het
er rijp voor is, behaalt m~n geen succes. Spreker is van mening dat,
wanneer men leest, wat in Duitsland over en weer wordt gezegd over de
bevvapening en het al of niet bereid zijn mede te doen met de Europese
defensiegemeenschap, men de sfeer aanvoelt van: Wij verkopen.ons zo
duur mogelijk. He-t is de Duitse mentaliteit, die eenWesterse democratie niet best verstaat. I:Ten kan niet wachten tot de geest van
Goethe en Schiller volledig vaardig is geworden, maar het gaat er om:
Is hij reeds voldoende vaardig geworden om dit experiment te wagen?
De voorzitter betoogt, dat het punt waarom het gaat, is, dat de
herbewapening van J.Jui tsland komt en als liui tsland niet op een versten di ge wijze wordt tegemoetgetreden, komt de herbewapening op een
manier, die gevae.rlijk zal zijn voor de vrijheid van Europa. Wanneer
wij de houding aannemen, zoals hier bepleit wordt, dan hebben wij eer
kans, dat Duj_tsL'J.nd zich zal ont;wikkelen tot een ordelijk lid van
de \1 est-Europese samenleving.
Wat het door de heer Stempels opgemerkte betreft, zet;t de voorzitter, dat het niet juist is op het ogenblik in discussies te treden, die betrekkine hebben op het Beginselprogram. De heer Stempels
heeft gezegd, dat er een en ander sedert de opstelling van het Be. ginselprogram is .::ebeurd. I1Taar dan zou het Beginselprogram veranderd
moeten worden. Iedereen heeft het recht een verandering hiervan aan
de orde te stellen, maar men moet niet, wanneer het BeginselprosTam
onveranderd blijft, het Verkiezingsprogram anders willen redigeren.
De voorzitter vraagt, of het amendement van Rotterdam wordt
ondersteund. DaRr dit weinig ondersteuning ondervindt, wordt het
amendement van de J,fdeling Rotterdam dus niet overgenomen.
De vergadering wordt hierna geschorst tot de volgende morgen
10 uur.
De voorzitter opent Zaterdagochtend, 10 uur de vergadering
en stelt aan de orde:
Punt. 2. ·
-·---·
Dr.J.C.van Zoelen (Amsterdam) licht het amendement van de Afdeling Amsterdam toe. ·De Afdeling Amsterdam heeft voorgesteld vóór
Nïeuw-Guinea het ro ord Nederlands te plaatsen. Dit voorstel is gedaan op grond van het feit, dat in het Verkiezingsprogram wel wordt
gesproken van de Nederlandse Antillen en dat in de Grondwet ook staa
Nederlands J'Jieuw Guinea.
De voorzitter acht dit niet nodig; wij w eten immers best wat
met Nieuvv-Guinea V'O rdt bedoeld.
Het amendement van Amsterdam wordt niet voldoende ondersteund,
zodat het niet wordt overgenomen.
De Afdeling Rotterdam wenst de redactie van dit punt te ver~n
deren. Het komt .er op neer, da-t; er een werkprogram van Nieuw- Guinea
wordt opt;esteld. ··::
De voorzitter wil adviseren dit niet in het Verkiezingsprogram
op te nemen. H~t Verkiezingsprogram moet zo kort mogelijk worden ge-
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aan en dit is ook het standpunt van de Partij.
Mr.A.Stempels (Rotterdam) vestigt er de aandacht op, dat wanneez
alleen in het Verkiezinesprocram komt te staan, dat Nieuw-Guinea onde
Nederlands gezag moet blijven, dit van buitenaf op verschillende manier wordt uitgelegd, b.v. dat de v.v.D. het gezag wil, alleen om
wille van het eezag. Volgens spreker zou het juist zijn er iets -positiefs no.ast te hebben en daarom zou men er 00ed acn doen eraan toe
te voegen, dat er een werkprogram~~ter verbetering van de levensomstandigheden in HieuN-Guinea zal worden opgesteld en uitgevoerd. Dan
zou men misverstanden, die van buitenaf werkelijk dreigen, uitsluiter
De voorzitter is vm mening, dat er op dit punt eeen misvers·tanè
kan clreit;en. ·,ianne er vü j wensen, dat Nieuw-<}uinea onder ons g:ezag zal
blijven, zal Nederland alles doen voor de ontwikkeling van dit werelddeel., ~3preker geeft in overweging het Verkiezingsprogram niet
J.ancer te rr,Bken en vraagt, of het amendement ven Hotterdam ondersteur
wordt.
JE.o.r dit niet het geval is, blijft de oude redactie gehandhaafd,
Jifr .c. Greve ( 's-Gravenhage) is van mening, da·t de redactie van
de Afdeling 1 s-Gr8venhage op dit punt beter en duidelijker is, dan
die van het Hoofdbestuur. De toevoeging: tttotdat zijn bevolking in
staat zal zijn in volle vrijheid over eigen lot te beschikken" lijkt
spreker niet duidelijk· en niet gelukkit; c;ekozen. In de eerste plaats
is hot volgmis spreker niet mogelijk over eigen lot te beschikken en
in de tweede plaats, als een voll<: er aan toe is over eigen lot in
volle Vl.'ijheid te beschikken, dan is het al vrij. Dit zou met de
eerste alinea van dit punt niet in overeenstemming zijn.
Daar het amendement van de Afdeling •s-G-ravenhage niet ondersteund mrdt, wordt het niet overgenomen.
Punt 3.
l)e voorzitter vraagt, of er iemand voor het amendement van d e
Afdeling''"'s-Gravenhage op dit.punt is. Het amendement vindt geen
ondersteuning en wordt derhalve niet overgenomen.
Het ~olgende amendement van de Afdeling •s-Gravenhage is meer
een verzoek en kan dus worden gepasseerd.
De Afdelillf;en Bnschede en Winterswijk willen de tweede alinea
van dit .punt laten vervallen. De voorzitter zegt, dat· het hier gaat
over ·het probleem van de Nederlands Indonesische Unie. Het stm dpunt
van het Hoofdbestuur is, dat wanneer men een behoorlijke gemeenro hap
in een andere vorm da.n de Nederlands Indonesische Unie kàn bexeiken,
wij niet aan deze vorm behoeven te hangen. He·t; gaat om het wezen en
niet om de vorm.
Ir.J.Penning (Enschede) vindt het vanzelfsprekend, dat de Unie
gehandhaafd wordt. \'ianneer de redactie van het Hoofdbestuur wordt
aangenomen, kan men c.lle kanten uitgaan. De Afdeling·Enschede wil
een positieve redactie.
·
De heer A.G.Crèvecoeur (Voorburg) is het met de vorige spreker
eens. De Afdeling Voorburg is van mening, dat op dit punt meer concrete ge6evens in het verkiezingsprogram naar voren moeten worden
gebracht. Daarom heeft de Afdeling Voorburg een andere redactie van
de tweede en derde alinea voorgesteld.
De voorzitter merkt op, dat het door de Afdeling Voorburg voor·gestelde, niet in het Verkiezingsprogram thuis hoort.
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Voorburg niet voldoende ondersteund worden, worden deze niet overgenomen.•.
Mr •.A.Stempels (Rotterdam) deelt mede, dat het amendement,. dat
de Afdeling Rotterdam heeft voorgesteld, op dit punt een verkorting
van do tekst beoogt. Rotterdam wil de derde alinea schärappen en er
eenandere voor in de plaats stellen. De reden, V'laarom de afdeling
dit juister acht, is hierin geleGen, dat deze derde alinea vervvijst
naar het XIVe Hoofdstuk van de Grondwet. De afdeling was van mening,
dat de bepalingen van het XIVe Hoofdstuk voor wat Indonesië be·IJreft,
hun werk hebben gedaan, daar men op deze bepalingen geen beroep meer
kan doen. De bec;inselen moerten op de voorgrond staan en deze liggen
vast in het 1Jniestatuut. In de redactie, door Rotterdam voorgesteld,
wordt niet ver-vvozen naar de bepalingen, roar naar de beginselen van
het Uniestatuut. 'o'lrn neer wij spreken van rvaarborgen - in de derde
alinea - dan zeggen wij ie·t;s meer den wij kunnen verant'Noorden. Wij
hebben er nu eenmaal rekeP.int:; mede te houden, dat ·Indonesië een souvareine staat is en moeten dit als feit aanvaarden.
De voorzitter geeft (;aa.rne toe, dat de redactie van de Afdeling
Rotterdam de zaak verkort, maar al heeft Spreker gezègd het verkiezingsprogram niet te lang te maken, wil dat niet zeggen, dat ieder~
verkorting een verbetering is. Deze verkorting is inderdaad geen ver
betering, irl.../tegendeol, spreker acht de·ze een aardinale fout. Wij
hebben in 19~-8 de Groridwetswi jziging ger..ad en hierin zijn de voorwaarden opgenomen, vvaaraan de met Indonesië te sluiten overeenkomst
zal moeten voldoen. Nien heeft in de Kamer van de zijcle der Regering
gesteld, hetgeen door spreker bestreden is, dat wij van het ogenblik
af, dat de rechtsorde tot stand is gekomen, voor ons het nieuwe
hoofdstuk ven de Grondwet niet meer bindend zou zijn. Dit zou volgen
spreker betekene-n: Vlij hebben een Grondwetswijziging aangenomen en
daarin zijn àL le waarborgen neergelegd. Op 29 December 1949 hebben
wij de souvereini tei tsoverdracht gekregen met inachtneming van de·
waarborgen. De Regering zou dus op 30 December vrij zijn geweest,
volgens de ~fdeling Rotterdam, zich hieraan niet meer te houden. Zo
een standpunt mg de Partij niet innemen. Het XIVe Hoofdstuk geldt
niet voor Indonesië, maar wel voor N~derland, en een Nederlandse
Regering is niet bevoegd om overeenkomsten te sluiten, waarbij a:t:gewekenwordt van de bepalingen van het XIVe Hoofdstuk van de Grondwet
Dat hebben wij in de Kamer· verdedigd en tot de huidige dag acht
spreker dit volkomen juist. Bij de nieuwe Grondwetsherziening zuller
wij weer staan voor de vraag, of wij in de tweede lezing mede kunner.
gaan met dit voorstel en dan blijven wij staan op het standpunt, dat
wij van Nederlandse kant niet mogen toestemmen in regelinGen, die j
strijd zijn met wat wij in 1948 in de Grondwet hebben opgenomen. Wi~
zijn in 1948 zover ge[5eEm, als wij dachten dat gegaan kon worden.
Wil men dat in Indonesië niet, dan kan niemand er iets aan doen.
Nederlands historische verantvoordelijkheid- en spreker stelt er
prijs op, dat dit in het Verkiezingsprogram komt - is wat in 1948
werd neer gelegd. Daaraan moeten wij bij de onderhandelingen met Indonesië altijd met hand en tand blijven vasthouden. Spreker zou het
buitengewoon betreuren, indien de Partij zou zeggen, het standpunt
door de lCRmerfractie ingenomen aangaande veiligheid en goed bestmu-,
geven wifnu prijs. Spreker wil hier met nadruk tegen waarschuwen.
De voorzitter vraagt, of het amendement van de . .~fdeling Rotter·
dam ondersteund wordt.·naar dit niet het geval is, wordt het niet
overge nomen.
!II:r.C.Greve ('s-Graven})age) b± licht het amendetilent van de AfdE
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de laatste alinea, omdat dan he·t accent enigszins anders wordt ge lege
Spreker is van meninG, dat het zeer veel nut zou hebben om de laatste alinea onder een nieuw punt 3a te brengen.
Daar het amendement echter niet voldoende ondersteuning ondervindt, wordt het niet overgenomen.
Punt 6.
De heer A.Baretta (Winterswijk) deelt mede, dat de Afdeling
van oordeel is, dat er weinig positiefs staet in de zinsnede, zoals
j_n he·t Verkiezint;spr:osram opgenomen. Daar de v. V.D. de enige poli ti el
partij j_s, die kan s·treven voor het behoud van de openbare school,
was de afdeling van mening, dat het gev'/C'Bt zou zijn een zinsnede toe
te voegen, als door de afdeling wordt voorgesteld.
De voorzitter is eveneens de mening toegedaan, dat dit een
pun·t; is, dat in het Verkiezinr~sprograrn moet worden opgenomen en
vraagt, wie er voor het amendement is.
De meerderheid der aanwezigen is vóór dit amendement, zodat dit
wordt overgenomen.
De heer H.J .van Haal te (Hilversum) licht het an endement van de
Afdeling Hilversum toe_ en zetst, dat door verwisseling van de beide
delen van de eerste nlinea een veel duidelijker accent wardt gelegd
op datgene, wat wij het belaneri jkste vinden.
De voorzitter deelt mede, dat, indien de vergadering ook deze
mening is toegedaan, het Hoofdbestuur bereid is dit amendement over
te nemen.
Aldus wordt·besloten.
punt 7.
De heer H.tT .van Raal·t;e (Hilversum) is van oordeel, dat het twee·
de deel van dit punt meer spreekt tot het gehele land dan het eerste
deel en dat het daarom vooraan moet staan.
De voorzitter is van oordeel, dat men altijd moet beginnen met
het algemene beginsel, en dat het de propaganda niet zal bevorderen,
als men de beide delen verwisselt.
Daar het amendement niet wordt ondersteund, wordt de oorspronke·
li jke redactie gehandhaafd.
Punt 8.
Frof.DroH.J.Witteveen {Rotterdam) deelt mede, dat het eerste
amendoment va.n de Afdeling Rotterdam betreft de beëindiging van het
sociaal economisch toezicht op het credietwezen. Het bezv·Jaar tegen
de redactie is, dat de formulering de indruk zou kunnen wekken, also:
de Farti j tegen iedere vorm van monetaire polj.tiek zou zijn. Monetaire politiek is een centraal toezicht op de credietverlening. nat·
is de bedoelin~ niet.
Dat blijkt uit punt 14• De bedoeling zou dus zijn verzet tegen de
huidige wet tot sociaal economisch toezicht. Het zijn de vergaande
bevoegdheden, die\Ln de huidige wet aan de minister van Finm ciën
worden gegeven, vmartegen onze bezwaren gaan. Vandaar het eerste .
amendement van Rotterdam.
Het tweede betreft het belangriijke punt van de P.B.O., die op
het ogenblik nog geen grote omvang heeft genomen, maar toch in op.bouw is. :Met hetgeen in het Verkiezingsmanifest hierover is opgeno-
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meer kracht en concreter naar voren moet worden gebracht, en wil er
aan toevoegen: 11 derhalve beperking van op economisch terrein aan
deze bedri3f-organisaties toe te XKnOCH« kennen verordenende bevoegdheden". V/anneer zullen deze bedrijfschappen die verlengde armen mrde
Wat kunnen wij doen om dit tegen te. gaan? Dit gevaar ontstaat,
wanneer de bedrijfschappen vergaande bevoegdheden krijgen op economisch terrein. '1ïanneer dit toch het geval is, hebben deze bedrijfschappen zo'n grote invloed op het algemeen belang, dat de Overheid
daar nooit buiten zal kunnen blijven en dan gebeurt inderdaad, dat
de bedrijfschappen de vei~lengde armen van de centrale Overheid worden. DE:,arom elient het tvveede amendement ven Hotterdam om duidelijk te
. maken, WE.ar wij dit gevaar moeten bestrijden.
Prof .wtr.A .:r:T .Molenaar (Wassenaar), de heer '{fitteveen beantv-o ordend, zegt, élat de in het verkiezingsontvverp opgenomen zinsnede slaat
zovvel op de bedrj_ j:L'schappen als op de productschappen, waarvan de eer
ste voornamelijk op sociaal gebied en de andere op economisch gebied
zullen werken. Spreker is bang, dat, indien men de toevoeging opneemt, zoals Rotterdam dit wil, men aEJn. dat sociale terrein niet meer
denkt. Spreker zou er het liefst aan toe willen toevoegen, dat deze
bevoegdheden alleen geceven worden, wanneer de betreffende bedrijfstak op sociaal en economisch gebied er rijp voor is. Spreker stelt
voor de redactie op dit punt aan het Hoofdbestuur over te laten, als
men de inhoud in beginsel kan aanvaarden.
De voorzitter stelt voor het eerste amendement van de Afdeling
Rotterelam ongewijzigd over te nemen.
1iat het tweede punt betreft wil spreker het betoog van Prof.
Molenaar ondersteunen. Er zitten twee kanten aan deze zaak. De belangrijkste kant _is, dat wij niet wensen, dat de bedrijfsorganisatie~
van bovenaf aan het bedrijfsleven worden opgelegd. Ons standpunt is,
dat wij hier in beginsel niet tegen zijn, maar wij wensen, dat de bedrijfsorganisaties opkomen uit het bedrijfsleven zelf. Wanneer wij
de zin van de Afdeling hotterdam toevoegen, wordt deze gedachte uit
het oog verloren, dan gaat men denken, dat wij de moeilijkheden alleen zien op het terrein van de verordenende bevoegdheden en dan nog
beperkt tot het economj_sch terrein. De gedachte van Rotterdam ligt
in de redqctie, die het Hoofdbestuur heeft voorgesteld: Zij moeten ..
niet worden verlengde armen van de overheid. ~it heeft consequenties,
In de eerste plaats waar het de qprichting van de bedrijfsorganisatie
betreft, en in de tweede plaats wat de werking van de bedri jfsorganisaties betreft. Als zij zijn opgericht, moeten het zelfstandige lichamen zijn en mogen geen verlengde armen van de overheid zijn. Wij
moeten de redactie liever op het ogenblik niet gaan veranderen. Als
het Hoofdbestuur er weer aan moet gaan dokteren, is het niet zeker,
dat de andere leden het er weer mede eens zijn. Spreker vraagt of
Rotterdam in het licht van deze nadere toelichting haar amendement
niet wil terU[:;nemen.
Prof .Viitteve en stelt voor dit punt nog even aan. te houden en er
die middag, na afha~ling van de andere punten van het Verkiezingsprogram nog even op terug te komen.
Aldus wordt besloten.
Punt 9.
De Afdeling Vlinterswi jk acht het woord "nivelleringn voor vele
kiezers niet duidelijk.
De voorzitter meent, dat het woord "prestatie" niet dtûdeli jker
is.
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Aangezien blijkt, dat de Afdeling Vlintersw!.. jk het ingediende
voorstel eigenlijk niet als amendement had bedoeld, blijft de redactie.. ·als door het Hoofdbestuur voorgesteld •

•;;/'" De heer Ds.P.D.van Royen (Driebergen) is van mening, dat het
;;amendement van de L.fdeling Driebergen wel in een leemte voorziet,
omdat het een aant.;elogenhe).d betreft, die èie verontwaardiging in
brede lagen der bevolking heeft opgewekt o Het algemeen belang wordt
niet rediend door de huidige kinderbijslagregeling ten bate van de
grote gezinnen. Bmieratie brengt geen deviezen op. De Afdeling is
van mening, dat de kinderbijslagregelinG herzien moet worden en wel
op deze grondslag, dat het gezin zelf verantwoordelijk moet zijn
voor de grootte ervan.
De V. V oDo is de enige partij, die geschikt is· dit punt naar
voren te brengen, want de P. v .d .A. kan dit niet doen, omdat de heer
Joekes Jv[inister van Sociel e Zaken is en daarom verant-woordelijk voor
de huidige roL;eling o De l~echtse part i jen worden geremd door het
bijbelwoord "Ga en vermenit-':"Vuldig U" o De K. V.P. heeft op grond van
dogrru:tische en opportunistische overwegingen belang bij de huidige
regeling.
·
Spreker acht het uit propagandistisch oogpunt van belang, dat
de l'artij dit punt m~ar voren brengt.
De voorzitter ontraadt de vergadering het amendement van de AfdelinG Driebergen in het VerkiezingsprogJ:·am op te nemen. Dat wij
niet instemmen. met de ·huidige r;ang van zaken over de kinderbijslag,
weten wij, maar spreker wil op tv-vee punten wijzen. In de eerste plaa
is het probleem reeds opgenomen in de al gemene alinea: "Zo goed mogelijke waarbargEm der rechtspositie van alle leden der naatschappij
zonder ondermijning van het individuele verantroordelijkheidsbesef.
Moeten wij bij een. dergelijke algemene formulering nog een bepaald
punt gaan noemen met het gevaar, dat men zou menen, dat de onderkenning van het individuele verantwoordelijkheidsbesef alleen in deze
kinderbijslag zit? In tal van andere punten zi·t hetzelfde bezwaar,
o.a. in de Noodvoorziening Drees. Een tweede bezwaar is, dat als
wij vragen de kinderbi jslar; af te schaffen, wij iets willen, dat een
practische onmo{';elijkheid is. Zo eenvoud.ig is het probleem niet. Het
standpunt van de :Partij is neergelegd in het Werkprogram. Wij moeter
oppassen, dat wij nu niet ineens iets in het Verkiezingsprogram gaar
zetten, waarvan wij weten, dat dit voor practische uitvoering niet
vatbaar is. \ianneer er een regering zou komen, steunende op een
meerderheid in de Kamer, alleen van Liberalen, dan zouden wij het
ook niet kunnen doen. Daarom oordeelt spreker het verstandiger ons
in het Verkiezingsprogram niet uit te spreken over deze kinderbijsla
De heer B.Niewold (Voorburg) heeft aan de kinderbijslag reeds
een artikel gewijd in het weekblad o De strekking hiervan is in overeenstemming met hetgeen de .Afdeling Driebergen heeft gezegd. Behalve
een kinderbi jslac; is er ook nog een kinderaftrek. Vorige jaar is de2
kwestie op de Alge:r.1ene Vergadering in den brede behandeld. De voorzitter heeft toen gezec;d: Wij ku.nnen thans in 1951 niet verder gaan.
Daar was spreker hot mede eens en als de voorzitter "thans zegt: in
1952 kunnen wij dat ook niet verantwoorden, dan is spreker het weer
eens. I.Iaar er was in 1951 vmt betreft de financie1.e toestand van
Nederland wel iets e;ebeurd; om te beginnen de geweldige bewapening
van f .1500 nullioen per jaar, het ophouden van de Tl:arshall-hulp en ë
verontrustende werkloosheid, die het Hijk veel geld kosten, waarvoo:r:
wij niets krijgen. De werkloosheid wordt ieder jaar steeds erger,
alleen dóór het crote aantal kinderen. Spreker is van oordeel, dat
er toch wel eni8e reden is om een klein beetje een ander standpunt
·in te nemen, dan hetwelk de voorzitter naar voren heeft gebracht.
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amendement ingediend en daarop een toelichting gegeven. Spreker is
van oordeel, dat het amendement Driebergen te ver gaat. Men hoeft er
niet plotseling mede te beginnen, maar het Partijbestuur wordt opgedragen er zo langzamerhand een begin mee te maken.
De heer D.Scheer (Heemstede) heeft met belangstelling kennis genomen van het amendernent-Driebergen, msar met even grote belangstelling het verweer van de voorzitter aangehoord o Toch :rijst bij spreker de vraag voor wie dit Verkiezingsprogram bestemd is. Is het b estemd voor de kiezers of toekomstige kiezers van de v.v.D., of is
het bestemd als richtsnoer voor de partijleiding, voor de sprekers
e .do Is het de bedoelinG om het program op grote schaal te verspreiden, zo kan men volgens sprelcer niet duidelijk genoeg zijn en is
spreker hot niet met de voo::t:·zi tter eens.
De voorzitter antwoordt, dat het niet de bedoeling is het Verkiezingsprogram op ruime schmü te verspreiden. Daar is het ongeschikt voor. Het is de bedoeling het preeram als leidraad van de Partij te gebruiken, v1aarj.n äe J)E.?rti j haar standpunt heeft neergelegd.
Zou men de grote massa der kiezers willen bereiken, dan moet men het
in een geheel andere vorm doen. Kiezers lezen lange verhalen niet. ·
De heer T .v .d.Berg (Boskoop) wil in verband met de kinderbijslag
op enige aspecten wijzen. Br wordt al tijd over kinderbijslag met veel
se ~ti ment gesp roken.
23~~ van de gezinnen in Nederland hebben geen kinderen
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Wij zijn dan aan 92~1, van het aantal roezinnen in Nederland. De gemiddelde kindersterkte per gezin is 2. 21{ en als wij de gezinnen zonder
kinderen uitsluiten is het nog geen ) kinderen per gezin. Als wij uit
gaan van een r;emiddeld {;ezin, waar 3 kinderen zijn, zouden wij kunnen stellen, dat voor 927t het probleem opgelost zou zijn.
Het lijkt spreker noodzakelijk, dat de partij dit aspect niet
vergeet.
Dan i.s er een tweede aspect a Als wij de kinderbijslag voorstaan,
moet het een kinderbijslag voor het gehele Nederlandse volk zijn. Eer
Directeur van een N.v. met 3 kinderen krijgt kinderbijslag en een
middenstander krijgt geen kindert i jslag. In de middenstand is het zo,
dat gere·geld is, wanneer de winkels geopend mogen zijn. Gezinnen met
veel kinderen, die dus langer zouden willen werken, mogen dit volgenE
de wet niet doen. Het sluiten van de bedrijven brengt consequenties
met zich mede. Ook concurrentie wordt dikV'rijls verboden, daar de
prijzen gehcl).dhaafd moeten worden.
Ir.A.Stoffels (Haarlem) is ook voorstander van het bestrijden
van de huj.dit;e kinderbijslagregeling o De amendementen van Driebergen
en Voorburt; gaan echter te ver en zijn niet tactisch. Spreker wil in
overweging geven om toe te voegen: De huidige kinderbijslagregeling
dient gewijzie;d te worden, mede met het oog op de onrustbarende bevolkingstoename. Dan is het eerste gedeelte van het amendement-Driebergen er af en wij kunnen alle kanten uit. Vlij laten onze kiezers
merken, dat wij voor de huidigeregeling niet voelen.
.
De heer. J.J.Korff (Laren) sluij; t::igb fi>lBmll.:t.J het verzet tegen
het amendement-Driebergen. V/anneer ~l j .if.Ëtll ae A.ïd.eling Driebergen
zouden aanvaarden, zou het in wijde krinc; van kiezers een onsympathie
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tussen c .. H.U. en v.v.D. aan te trekken. ~Yanneer wij dit amendement
zouden aanvaarden, zal dit door andere politieke partijen zo tegen
ons warden uitgespeeld, dat dat een ernstige benadeling zou zijn
van de propaganda voor die groepen van kiezers.
De voorzitter betoogt, dat het argument van de heer Korff volkomen juist is. \lij moeten uitermate oppassen,. dat wij niet veel
mensen op hun hart gaan trappen. Veel mensen in ons land onderschrijven het niet, dat de verantV\Oordelijkheid voor de grootte
van het [;ezin berust bij de ouders. Wel de verantvoordelijkheid voo:
het gezin, maar niet voor de grootte. Zo denken vele mensen in onze
Partij ook. Deze ma~ men niet in hun heilir;ste beginsel aantasten.
Het an endement van de Afdeli:rl2; Voorburg knoopt de hele zaak vast
aan de bezuini(;irlg. llat is volkomen onjuist. :vit is voor ons geen
1-vraagstuk vcu11 bezuiniging op overheidsuitgaven. Deze uitgave komt
niet helem8al uit de bet;rotinr;. 'daarom zullen wij onze positie bij
de verkiezingen nodeloos moeilijk t;aan maken. De positie wordt ook
moeilijk cemaé'kt, wanne er v;i j moeten praten over de Kabinets:forma. tie. Daar komen veel clingen bij te pas, die belangrijker zijn. Bij
de beh':lndeling in do afdelingen van de Tweede Kamer van de kinderbj_jslag voor kleine zelfstandigen, heeft spreker gezegd: Van de
verkiezinc.;sleuzen in 1948 is er geen geweest, die hem zo uit het
hert eegreuen was als de leuze: Gezond gezin, gezond volk, van de
IC. V .P. Op deze manier zouden "'v1ij een. ongezond gezin en daardoor
een ongezond volk vormen. Spreker acht het gehele probleem van de
kinderbijslag van zodanig gewicht, dat het Hoofdbestuur zal moeten
overwegen in welke vorm de J>ertij dit zal moeten maken tot voorwerr:
van nadere stud:Le .. Spreker stelt voor nu~p het ogenblik de oude
redactie te handhaven.
De heer B.:Niewold (Voorburg) voelt ook wel het bezwaar van
de heer Korff, rnsar is van oordeel, dat men moet durven zeggen,
waar het op staE~t. Spreker wil er zich echter wel mede verenigen,
dat hot Hoofdbestuur het vraagstuk in studie neemt, naar dan moet
het niet zo 'm- lange studie worden als wij gezien hebben met de
Kunstcommissie.
De Afdeling Driebergen gaa~ook met een nadere bestudering,van
dit vraagstuk accoord, zodat de oude redactie vandit punt blijft
gehandhaafd.
1~:n).t 11.

De voorzitter heeft er geen bezwaar tegen het amendement van
Enschede op dit punt over te nemen.
Aldus wordt besloten.
Punt 12.
Er is ceen bezwaar tege!'l het amendement van de Afdeling
Enschede over te nemen.

Punt

13.

De heer Ir.A.van der Heijden (Rotterdam) acht het gewenst in
dit punt iets te zeggen over de verhoging van huren, die ten bate
komt van de eigenaren van onroerende goederen. Het/is zo, dat een
advies is uitGebracht, waarbij een huurverhoging weer ten dele
naar de fiscus zal gaan.
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over de vraag, of een huurverhoging naar de fiscus zal gaan. Dj_t
is ook niet nodig. Wij zijn voorstanders van belasting:naar draagkracht en wanneer seen huurverhoging zou gepaard gaan met een belastin8 der huiseigenaren, zijn wij daar vanzelfsprekend tegen.
Punt 14.
De }.fdelinr; J!Jnschede is van mening, dat het gewenst zou zijn
het woord inflatie te vervaneen door een Nederlands woord, daar
veel kiezers dit woord niet begrijpen.
De heer l.:TroH.van Riel (Ondervoorzitter) is van oordeel, dat
men zich met de wi jzicins, door Enschede voorgesteld, in geen
enkel opz :i.cht k.s n vcrenigene Het zou ihderdaad voorkeur verdienen
het woord 11 in::flatie 11 door een lToderlEmds woord te vervangen, als
er een coed woord voor was, maar men zou met een omschrijving van
enige reeels moeten ko!nen, om het redolijk weer te geven.
Daar het amendement niet voldoende ondersteund wordt, blijft
het woord '1iJ:1...flatie 11 gehandhaafd.
De voorzitter is van oordeel, dat het tweede door Enschede
voort3estelde amendement niet kan v1orden overgenomen, daa:t het
"hs.ndelsverkeer 11 niet in dit punt thuis hoort.
Daar het amendement van Enschede niet wordt ondersteund, wordc
het niet overgenomen.
Prof .Dr.H.J. Witteveen (Rotterdam) deelt mede, dat Rotterdam
een amendement op punt 14 heeft voorgesteld, dat in hoofdzaak
eigenlijk veel van dezelfde punten, die hierin genoemd zijn, iets
uitvoeriger en iets st erker mot i veert. Dflardoor wordt dit punt
wel iets langer, ma er dat moet in dit geval worden aanvaard, daar
dit punt op het gebied van monetair en begratingspolitiek van zo
groot belang iso Spreker is van meni~~, dat de begrotings- en
moneteire politiek vooral hebben te strijden tegen twee grote gevaren:
1. cevaar van infla·tie,
2. gevaar van deflntie,
die telkens weer ons economisch leven bedreigen, en steeds weer de
orde in· het economisch leven verstoren en tot allerlei pngelukken
leiden. Beide zijn gevaren, die juist voor de vrijheid in het
.
economisch leven zeer ernstig zijn. Bij inflatie is dat zo, omdat
bi j pri j sst i j gj_ ng oc:ruu:xe«&oc:tal::kl:berx!i:.x:irn~:rcq~ruocemxclmxocDr:tt:bm:b
~RXMEXN altijd de neigin8 ontstaat om deze stijging door gedetaillE-;erd in[5rijpen van de centrale Overheid tegen te gaan. Dit is
een kvvaad, dat moet worden bestreden. Spreker wil hieraan onrûddellijk toevoegen, dat ook de deflatie een even groot gevaar is, dat
ook moet worden bes treden, ook wanneer de vi"Jt'heid in het economisch leven ons ter harte gaat.
Deflatie brengt het grote gevaar mede van werkloosheid. Wanneer
deflatie te ver doorwerkt, wanneer er te weinig vr~ag is in verhouding tot bet aanbod, dan kan er een depressie in het economisch
leven ontstaan voor de gehele bevolking. De Regering heeft de fout
ge.ID.."'J.akt irrflatie te laten doorwerken in het economisch leven.
Daardoor kan het gevaar dreigen, dat het getij keert. Spreker acht
het vang root belang, dat in punt 14 door onze Partij ook iets
wordt gezegd over de bedreigilllj van deflatie en werkloosheid. Deze
stijgt onrustbarend, en wekt overal onrust en het is van groot belang, dat duidelijk vaststaat, dat de· Partij deze deflatie en werk
loosheid als een kv1aad ziet, dat moet worden bestreden. Daarom
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heeft Rotterdam een amendement voorgesteld. Dit amendement houdt in
de vermijding van de beide kwalen van inflatie en deflatie. Het moe
ons streven zijn de bestrijding te zoeken daar waar de fout ligt,
nl. bij de hoge belastingtarieven. De belastingen moeten worden ver
laagd, opdat het bedrijfsleven zich kan ontplooien. Dan zal een
Werkelijk evenwicht in on..s economisch leven worden hersteld en vrij
heid in het economisch leven mogelijk worden.
De voorzitter is van mening, dat wij twee vliegen in één klap
kunnen slaan en tegemoet kunnen komen aan de wens van de Afdeling
Enschede en ten dele aan de wensen van Rotterdam. Spreker stelt
voor over te nemen voor punt 14 de redactie van Rotterdam behoudens
een klej_ne wijzigin[5 aan- het slot, nl. 'rot dit doel wordè gestreefd
naar een verla.t:;ing van die bela stinc;en, die de spaarzin en de onder
neminsslust remmen en de ontplooiing van het bedri j:t'sleven belemmeren. "Allereerst" w'IJordt dus uit het amendement van Rotterdam weggelaten.
.
\lij komen voor twee dingen te staan nl.
1. in verb&nd met de hmrrverhoging tot verlaging van andere belastingen
. 2. verlaging van belastinr;en op de gronden door de heer vatteveen
uiteengezet.
Zouden wij in deze vorm het amendement van Rotterdam overnemen
dap.E);unnen wij van het laatste punt een apart punt maken en invoegeti 'door de Afdelin,g .:bnschede gewenste woord "Handelsverkeer".
Punt 15 wordt dan: Herstel ve1 de vrijheid van het internationale
o·e·t"aTings- en hande lsv erke er.
De vergadering kan zich hiermede verenigen.
De voorzitter zou de vert;;adering willen ontraden het amendemen·
van da Afdeling Driebergen op dit punt over te nemen. De toevoeging
past in het economisch verband niet. Dan gaat men te veel in bijzonderheden •

....

Dê Afdelin6 Driebergen kan zich hiermede verenigen.
Verder zijn er uit Amsterdam nog voorstellen tot twee aanvullingen ingekomen betreffende een sociale paragraaf.Dà ve.orzitter
heeft c;e~n bezwaar het eerste punt over te nemen als afzonderlijk
punt, maar met het tweede kan hij zich niet verenigen. Dan zouden
wij tegen ons Vlerkprotram ingaan. Amsterdam kan er zich mede verenigen, dat het tVleede punt niet wordt overgenomen.
· Tot slot heeft Amsterdam ook nog een culturele pPragraaf ingediend. De voorzitter heeft er geen bezwaar tegen deze paragraaf
als een afzonderlijk punt over te nemen.
Aldus wordt besloten.
De Afdeling Rotterdam zou voorts de nummering willen veranderen. De voorzitter moet dit ontraden. Het Verkiezingspnogram is
een leidraad voor de sprekers. De foläers zullen aparte punten behandelen. De volgorde van het Verkiezingsprogram qoet er dus niet
veel toe.
De Afdeling Enschede heeft tot slot voorgesteld de aanvoegende
wijs te wijzigen in de gebiedende wijs, maar dat kunnen wij niet
doen.
De Afdeling Enschede kan zich hiermede verenigen, gezien het
karakter van het verkiezingsprogram, maar blijft v~n mening, dat
in de folders de kiezers niet te veel in de aanvoegende wijs moeten
worden aangesproken.
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P.B.O. De Afdeling Rotterdam en het Hoofdbestuur zijn het eens .geworden over een nieuwe reda«tie, luidende als volgt:
"Verzet tegen het opleggen vm publiek:rechteli jke bedri jfsorganisatie van bovenaf. Deze organisatie worde niet tot verlegde arm der
centrale Overheid. voorts is vooral op economisch gebied bij toekenning van verordenende bevoegdheden de grootste voorzichtigheid
geboden".
Besloten wordt deze redactie in het Verkiezingsprogram op te
nemen.
Aan de orde is punt 11 van de ;~genda: Bespreking van het beleid van de Kamerfracties, rear de voorzitter stelt voor eerst de
volgende punten van de agenda af te doen, nl o
Punt 12 van de Ar:;enda: Benoemint; van een Penningmeester.
De heer AoJ.11 om (Zwolle) heeft eon moedgevend bericht voor de
penningmeester en kBn mededelen, dnt namens enige leden van de
J;fdeling Zwolle f.500.- is bijeengebracht. Hij hoopt, dat van tUit
Zwolle nog meer zal volgen.
De voorzitter dankt de heer Tom en daar geen tegencandidaten
voor het penningmeesterschap gesteld zijn, vraagt hij de heer van
den Bergh, of hij be-reid is zijn herbenoeming te aanvaarden.
De heer van den Bergh zal zeer gaarne deze herbenoeming aanvaarden.
De voorzitter wenst de heer van den Bergh geluk met zijn herbenoeming en niot alleen de heer van den Bergh, maar ook het Hoofd
bestuur en de .gehele par·ti j en spreekt de hoop uit, dat de heer
van den Bergh zal komen te staan aan het hoofd van zeer glorieuze
partijfinanciën.
Aan de orde is punt 13 van de Agenda: Benoeming van een lid
van het Dagelj_jks Bestuur o
DaPr geen tegencandj_daten gesteld zijn, is !-J18 vrouw Mr.E.A.J.
Schelte,!Ila-Conradi weer als lid van het Dagelijks Be·stuur gekozen.
Mevrouw Scheltema is bereid de herbenoeming te aanvaarden en
de voor~itter.wenst ook haar beluk met deze herbenoeming.
Aan de orde is punt 14 van de Agenda: Benoeming van vijf
leden van het Hoofdbestuur.
De voorzitter benoemt tot leden van het Stembureau:
:Mevrouw Danke..rt
- St ie ns
Tov.d.Bertç
- Boskoop
GoHoCramer
- Almelo
J .H.Lanting
- Bloemendaal
Ir .1\. Stoffels
- Haarlem
Mevr.S.G.de Haan-van Rossum - Bussum
die tezamen met het Algemeen Secretariaat de sternmen zullen teller
De heer P.J~oSalverda (Enschede) zou gaarne in het Hoofdbestut
weer iemand uit :rwente vertegenwoordigd zien, da&r de heer Baa$
als lid bedankt heeft. Deswe ,ge onderstcu..Ylt spreker de candidatuur
van de heer B.Doedes Breuning ten Gate.
De heer H.J.Brouwer (Ruinerwold) beveelt de candidatuur van
de heer Drs.JoP.Kuipers aan.
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de heer J.J.Korff te Laren. De heer Korff is met de problemen van
de middenstand ten volle bekend. Het is van belang, dat in het
Hoofdbestuur ook iemand uit de middenstand zitting heeft. Dit zou
ook van belan8 kunnen zijn voor de a.s. verkiezingen.
De heer P.Blaauboer (Barsingerhorn) betoogt, dat uit de kop
van J.IToord-Holland niemand in het Hoofdbestuur zi tt"ing heeft. Daarom vestigt hij de &andacht van de vergadering op de candidatuur
van de heer S.;Rreebaart.
De heer A.Vlillering (Apeldoorn) ondersteunt de candida.tuur vm.
de heer ~'lillince Gratama.
Prof .nr.E.H.~ ~"Tacob {Groningen) wil iets goed maken, waaraan
hijzelf schuld heeft .. J)at betreft het contact tussen de centrale
Utrecht en het Hoofdbestuur,. Hij heeft altijd ervaren, dat dat
contact er moe·!; zijn. Als d8.t contact niet bestaat, voelt men zich
aan de heidenen, of aan het Hoofdbestuur, overgeleverd· en dat is
hetzelfde. Vori.g jaC:-:.r is spreker uit Utrecht wegge gaan. Er is thans
_een nieuwe vacature ontstaan, doordat de heer BHrghuys zich niet
meer beschj_kbear stelt. Sprel:::er wil daarom de aandacht vestigen op
do candidatuu.r van de heer Schui temaker uit J.:laartensdi jk en hoopt,
dat de vergadering het contact, dat hij zelf verbroken heeft, zal
henstellen.
De heer Ir.C.P .. G:ilde (Gorinchem) ·wijst op de candida·tuur van
de heer Caljé te Alblasserdam. Hij spreekt namens de centrale Dordrecht en merkt op, dat deze centrale geen vertegenwoordiger in het
Hoofdbestuur heef;t •.
De heer Ir.H.:J.vm der Voort {Wassenaar) wil de aandacht' vestigen op de candidatuur van de heer I'.1r.J .Vlilkens te Wassenaar. Deze
heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de Partij
van de Vri jhei d.
De heer H.J.van Raalte (Hilversum) ondersteun·t; de' candidatuur
van de secretaris van de Afdeling Hilversum, de heer H.T/Jachielsen.
Daarbij wijst hij o:p twee belangrijke punten:
1. Het is van belan8 wanneer iemand in het Hoofdbestuur z'it, Q.ie
deskundig geacht kan worden op het gebied van de radio. De he er
Machielsen is een van de t;angmakers van de V .P.R.O •. en secretariE
penningmeester van de schoolradio.
·
2. Het is~.vm belang, dat er in het Hoofdbestuur jongeren komen. De
~eer. r.~chielsen is een der jongeren.
Mr .c .Greve ( 's-Gravenhage) beveelt de candidatuur van de heer
M.O.van Keule aan. De heer van Keule is voor het gehele land acceptabel, omdat hij in het gehele land zijn belangstelling heeft en tel
tvveede omdat hij door zijn werkzaamheden gelegenheid heeft om met
de politiek in eann:k ing te komen. Hij heeft contact met alle gemeenten in Zuid-Holland en weet wat op het platte,aand en ook in
de grote steden leeft.
De heer Iv:tr .II.P .Beets (Ui jmegen) ondersteunt de candidatuur
van de heer E.G.van der Esch te Nijmegen.
De heer R.r.Totz, voorzitter van de Belgische Liberale Partij
spreekt thans een woord in het Frans, daar hij niet voldoende He der·
lands kent. Spreker brengt een groet over van de Belgische 1iberalex
die vurig hopen, dat de komende verkiezingsstrijd in Hederlmd· weer
niew1e vooruitgang voor de liberale gedachte te zien zal geven. Ook
·in België omtmoet men een speciale opvatting van vrijheid bij de
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dat al uit de tijd van het Romeinse rijk stamt. Voor heden en toe. komst bestaat er behoefte aan een nieuw-liberalisme, steunende op
de Geest van vrijheid van de mens, op· de ~'/esterse cultuur en op een
hecht sociaal en economisch fundament. Onze denkbeelden vertonen
talrijke punten van overeenkomst.
Spreker besluit met do partij een overv-;funning bij de aanstaandE
verkiezinGen toe ~c wenseno
])e heer Mr. V.3abbe, ondervoorzitter van de Belgische Liberale
Partij on voo;rzittor van het Liberaal Vlaams Verbond herinnert zich
de aanceno.me uren, die hij voriG jaê.r op het Congres mocht doorbrengen. Het was hem bij zijn terugkeer in België een buitengewone
voldooninc;~aan zijn lan èl.genoten te kunnen mededelen, hoezeer wij
ons één heè.den l;:unnen voelen en hoezeer de vraa{Sstukken, die de
ve:cgac1erin[': had o:rgelost, ook de vraa[;stukken vvaren, die hun hoogste bekommernis uitnaakten a Zij hadden dan ook dankbaar van de uitnoc1icinr; cebruik genaakt ook dit jaar de verGaderinG bij te wonen,
omd&t veTt;2der1nc:en ~üs deze ons hoonvol s-ccnrrr..en. I{oopvol, nu de
t;ezamcnli jke strijd in 'ilest-:Suropa gestreden moet wordc!1 voor de
·vri jheiä.. Het speet hun slechts. dat de politieke en parlementaire
vooruitzj.chten in de wederzijdse landen niet g..'"t'oter zijn, opdat
het ons eoeeven moE:;e zijn de Benelux-Gedachte, die· toch ten grondslas liet aan de wercldgec.achte, te verwer~enlijken. Zouden in onze
beide landen do J~iborple partij over meer effectieve en meer parlementaire krachten beschikken, dan is spreker overtuigd, dat de
Benelux-c;edachte in beide landen een snellere voorlü·Ggang zou. maken
M.a2cr met een voorzitter als de heer Oud en met een program als hij
het gisteren en vandaac heeft ow;esteld, is het vaandel geheven om
de strijd in te gaan en dan spreken de Belgische Liberalen de wens
uit, dat het met een dergelijk !T'.an en met een dergelijk program
geluleken znl de· Liberale gedachte in Holland te doen zegevieren,
zoals in vele andere landen reeds is geschied en dat dit het teken
moge zijn voor grotere overwinningen in guropa en in de wereld.
De voorzitter acht het niet nodig nog eens te bevestigen, hoezeer het ons goed heeft gedaan, dat de Belgische gasten dezer dagen
in ons midden vvaren. I;Jij hadden evenals de heer.Sabbe de beste herinneringen aan het bezoek van de BxlGische Liberalen het vorige ·
jaar. \"ii j hadden het voorrecht de redevoeringen te mogen beluisteren, waaruit ons opniemv is gebleken, wat wij reeds wisten, dat
het Liberalisme een besinsel is, dat niet alleen beleden wordt in
Nederland, m~ar ook in tal van andere landen. Het is volkomen juist
dat· wij als Liberalen ook in internationaal verband door samenwerkinG en contact een grootse en belangrijke taak hebben te vervullen
Er is cesproken over de noodzaak vm een grotere eenheid in Euro:p~.
Wij weten, dat w2nneer wij die eenheid Vvillen bereiken, wij moeten
ber,innen in kleiner verband. H,., t Benelu.x-verband is internationaal
het kleinste verband, dat voor onze drie landen zo onmiddellijk voo
de hand ligt. \'lij hebben in de Nederlanden, waaronder spreker Neder
land en BelGië verstaat, een grote opdracht te vervullen. Al mogen
wij kleinexR volkeren zijn, hier in :Duropa hebben de vrijheid en
democratie toch in zeer belangrijke mate hun bakermat gevonden in
België zowe 1 als in Nederland. Daar heeft men reeds in de r.Tiddeleeuwen de grote betekenis van de democratie gevoeld. De werkelijke
internationale gedachte moet voortspruiten uit ons beginsel van
vrijheid binnen d c{gre nzen en vrijheid over de grenzen.
,,
·
Ylij zijn uit verschillende landen, maar wij zijn van een geest
en zijn door banden van vriendschap sterk verbonden. Hierover ver. heugen wij ons. De geschiedenis heeft met zich gebracht, d.at wij
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wij, dat er twee zelfstandige volkeren zijn, die zich ih vrijheid
ontwikkelen, maar die tegelijk bewust zijn van een onderlinge verbondenheid, waarin zij een grote taak in democratisch Europa hebben
te vervullen.
Spreker dankt de Belr:·ische 3asten voor het woord tot ons ge- ·
spoken en voor hun goede wensen met de aanstaande verkiezingen en
hoopt, dat wanneer in België ook weer die tijd zal zijn gekomen,
men dan zal mogen zeggen: Eerst in Nederland en vervolgens in Belgi
heeft de IJiberale gedachte nieuwe overwinningen mogen boeken.
Thans volGt het eerst overgeslagen nunt 11 van de Agenda.:
Bespreking van het beleid van de }(~merfraê~les.
De heer J.K.Fredrikze (Arnhem) betoogt, dat het beter is ronduit te spreken, ivant dat komt ten goede aan de eenheid, die minder
in het gevoerde beleid dan in het besinsel ligt. Dit is bij ons
anders dan bij de K. V.P., die zeGt het intern eens te zijn, hoewel
later in de Vaasbode het tecendeel blijkt.
Toen spreker vorig jser zijn mening over het beleid van de
Kamerfracties kenbaar maakte, heef·t hij aan het slot gezee;d: "Nu
vrees ik dat we 'Ne er verkocht zijn aan de Rooms-Rode coalitie, hoewel er ongo~äjfeld uit deze kabinetscrisis ook nu nog wel enige
verbetering tot stand zal komen".
Spreker is van mening, dat de feiten hem niet in het ongelijk
hebben g estcld. De voorzi t-t;er zalwellicht Vlijzen op de gunstige
zijden van het deelnemen in de Hegerinc;, ook na de kabinetscrisis.
Maar danstaat daar tegenover toch de mening, welke in het conceptvcrkiezincsprogramma wordt uit[~esproken nl. "de practijk der laatste vier jaren echter heeft uitgewezen, dat een dergelijke samenstelling van het Y,abinet onvoldoende was om de socialistische invloed te kerenn. Spreker zal de laatste zijn te beweren, da·t de beslissing over het al of niet meedoen enn een Kabinet in deze ernstj
ge ti jà niet een zwsre Verantwoordeli jkl1e_id op de schouders van
onze Kamerleden loct. Voor hun werkkracht en toewijding heeft hij
het groots·te respect.
Hoeviel daar door so:rnmigen wellicht zelfoverschatting in gezien wordt, is spreker van mening, dat dik\'Vijls gei•nteresseerde
kiezers,_ zoals bijv. vvi j actieve V. V.D. -leden ons toch mogen noemen, de l70te lijn van de politiek zuiverder kunnen zien dan zij,
die er d.s.gelijks tot in hun oren inzitten en dat daarom het aanhoren van deze kiezers voor onze vertegenwoordigers zeer nuttig
kap zijn. In die groteRijn nu is na de jongste kabinetscrisis geen
wijziging gekomen. Het Het;erint;sbeleid draagt nog onweerlegbaar
hoofdzakelijk de Hooms-Hode sicnatuur. Hoorns-rood, met de nadruk
op rood. In het congres van de Partij van de .4rbeid is dit nog een.
duidelijk ui teesproken door de socialistenzelf,
Alleen terwille van een ministerzetel voor Buitenlandse Zaken
juist het ministerie omtrent het beleid üaarvan het minste verschil van mening bestaat bij de grote politieke partijen, hebben
onze fracties zich moreel en daarom ook in hoge mate practisch bebonden aan een Ragerins met sterk socialistische inslag (waarbij
nog m:mgetekend kan worden, dat het beleid van die Minister van
Buitenlandse Zaken wellicht no[; het meeste bijval vindt bij de
socialiste.n). 1'/anneer onze fracties meenden hun geestverwant, minister Stikker, niet de gelegenheid te moeten ontnemen zijn wer:kkracht aa ri het J..J'inisterie van Bui tenland se Zuken te blijven geven,
dan hadden zij hem daarin vrij moeten laten, maar ook zichzelf
daarbij volkomen vrij moeten houden en niet hem, op het desbetreffende verzoek van Prof .Romme, het advies moeten geven zitting te
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nemen in het Kabinet. Thans waren onze f'ra~.a:ties moreel, en in hoge
mate practisch gebonden aan het Kabinet met alle gevolgen van dien
We hebben dikV·lijls moeten horen in de Kamers, da·!i onze fractie tegen een bepaald wetsontwerp ernstige bezwaren had, naar •••
dat de Kamerleden :toch maar voor zouden stemmen. Volgens de P.vd.A
is de medewerking van de V. V.D. dikwijls te gering gev~eest, maar
volgens velen van ons is deze medewerking veel te groot geweest.
E:t'nstit::dbezwETen hebben wij allen tegen de socialistische tendenzeJ
in de be 1astint;politj_ek, de herverdelingstendenzen en ni vellerings
politiek, de koude socialisatie, de niet op de realiteit gebaseerde loon-, prijs- en subsidiepoli tiek, de zi oh s teeds uitbreidende
bureauorati.o, de woninc;bouwpolitiek met zijn onrechtvaardige, ja
rechteloze huurprijsnolitiek, enz. enz. mcar toch stemden onze
fracties voor d.e bet;rotingen van de desbetreffende ministers. Zeke:
de Kamerloden hebben deze beZ'iwren ook laten horen, rnar:r door hun
morele en practisoho binding Den het Kabinet hebben zij tenslotte
voor deze begroting gestemd en zich met deze politiek met sterk
socialistische inslag accoord verklaard.
Velen va.n ons zouden gar:rne zien, dat de Kamerleden zich stra:
fer aan de liberalo principes houden. De vaagheid in stellingname,
welke in woord en geschrift zo dikwijls blijkt, doet huiverig aan
en geeft aan kleine groepjes afvalligen en politiek daklozen steun
tot het :fo:rmeren van allerlei dwergpartijtjes. Het steeds maar
weer tot compromisse_n bereid zijn, werkt verlammend op de bezielin1
van de actieve V. V oD.-ledeno Ons land zou zonder de deelneming van
de V. V.1J. aan de Regering evenzeer regeerbaar zijn. In de democratie hebben de oppositiepart i jen evenzoor een constructieve taak.
Ja, een op:positie is in een levende derriooratie zelfs vereist en
onder de huidie;e omstandigheden hadden Wij als V. V.D. beter niet
half' masr geheel tot de oppositiepartijen kunnen behoren. 'ïvij
moeten er ons voor hoeden uit het in de afgelopen jaren steeds oplopen van het aa.ntal v.v.D.-stemmens de conclusie te trekken, dat
rnen het i.n het algemeen met het beleid van onze Kamerfracties eens
is. De stemmen, v1elko wij gewonnen hebben, zijn volgens spreker,
ni.et in de eerste plaats van kiezers, die het met de politiek van
de V.V.Do ~R eens zijn, maar van kiezers, die het socialisme beu
zijn, nu zê de practijk de bezwaren ervan zien. Wij trekken thans
eensgezind op om uit deze verkiezingen te halen wat er uit te.
halen is o l:n er is wat uit te halen. Als de tekenen niet bedriegen
is er een reële mogelijkheid, dat de socialistische invloed door
slechts kleine verschuivingen ver teru[;gedrongen kan worden.
Spreker hoopt dat onze stellingname bij de komende kabinetsformatie niet terwille vm kleine voordelen en enkele kleine concessies aen het liberalisme zal leiden tot esn continuering van de
huidige toestand, èoch dat een krachtige houding zal tonen, dat de
v.v.D. er voor bedankt; lan6er een bijwagen van een Rooms-Rood
socialistisch Kabinet te zijn.

De heer nr./ .Stempels {Rotterdam) bespreekt de toetsihgs:plich·
van nationale wettc-ln, nl. of deze getoetst moeten ~orden aan verdrat;en door de rechter of door het parlement. De fractie heeft een
voorstel a:fgewezen om deze toetsingsplioht door de reoh·ter in de
Grondwet vast te leggen. Dit heeft spreker teleurgesteld. De
kwestie heeft niets met partijpolitiek, naar wel met de ontwikkeling der internationale gedachte te maken. Voor spreker hanet de
internatio.nale gedachte nauw samen met de liberale gedachte.
·
Spreker vraagt of hem enige geruststelling kan worden ge[;even
na zijn tcleurstellil1.6, of' er in de kring van de liberale volksvertegenwoordigers nog andere gedachten heersen dan tot uitint; zijl
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· Ten tweede is er het vraagstuk van de geestelijke verzorging,
De Overheid heeft het voor het zeggen, welke gee4stelijke verzorgers in gevangenissen en bij militairen zullen worden toegelaten.
Tot nu toe is deze verzoreing slechts aan de verschillende kerken
toevertromvd. Iv1a.?.n onde:dde de mensen, die geestelijke verzorging
behoeven, is een i~;root aantal buit en-kerkelijken; nl. de Humanist er:
een organisatie, die enig in ho. ar soort is. Deze organisatie claimi
nu het recht ook deel te nemen aan de geestelijke verzorging, ten
behoeve v2n die militairen, die hieraan behoefte hebben. Het heeft
spreker teleu.rc;esteld, dat in de Kamer, op één uitzondering na,
hierover cezv1egen is en dat men het steeds aan andere groepen overgelaten heeft voor deze zank op te .komen. Spreker vraagt, of men ir
do liberale krinc; in de volksvertet:;enwoordiging belancstelling vooJ
~~ deze kvlestie heeft en of men wil overwegen, wanneer deze zaak
weer ter sprakP- komt, daarin in gunstige en liberale zin iets over
te willen zeggen. Spreker kan er aan toevoegen, dat deze kwestie
in de kring van de Humanisten nog al hoog zit en dat er onder de
liberalen in do humanistische kring over het algemeen een grote
teleu...Ystelli.nG leeft, dat de liberale volJ!:svcrtegenwoordiging erover heeft ge!imet;en. :;~en van de Eerste Karnorleden heeft er wel ove~
gesproken, maPr bleek niet veel v ertrouw'3n in het Verbond :bc hebbel
Vervolgens hoopt spreker, dat .. het grapje, door een van de
I\.arnerleden g ernaah.--t ·over moderne poezie, waarbij deze vroeg, of een
tijdschrift waarin d"orgeli jke gedicht en verschenen, gesubsidieerd
moet worden, ook een grapje was. Vimneer wij op een dergelijke
manier ga8n redeneren, komen wij in strijd met de regel van
Thorbecke, nl. dat de kunst geen regeri.nc;szaak is in zoverre de
Re~erinG geen beoordcelanrster van kunst is.
De afvaardiging n,_~ar de Haad van l!iuropa telt zeven zetels.
Een liberale vertecenwoordiger met plaatsvervanr.;er moet dus mogelijk zijn, maar er werd geen liberale plaatsvervanger aangewezen.
Waarom komen wij er. zo bekaaid af?
De--heer T. tr.'.l.c.\'fendelaar ('s-Gravenhage) s:r.rekend namens de
Eerste ~amerf'ro.ctie, antwoordt de heer Stempels, dat men zich van
enig e;ebrek a.an sympathie voor het Humanisme niet ongerust behoeft
te maken, Bangezien spreker zelf ook Humanist is. Spreker staat du
zeker in het algemeen sympathiek tegenover het Humanisme en Wil
het humanistisch deel van de bevolking zover mogelijk tegemoet
komen. Inderdaad zijn er bij de krijgsnacht veldpredikers aangesteld voor de protestanten en aalmoezeniers voor de katholieken,
Il18..ar de brede cate{;oric van niet-kerkelijken blijft onverzorgd.
Wij hebben er op aangedrongen, dat hiervoor zal worden gezorgd.
De vraag is echter, in hoeverre het Humanistisch Verbond in het
bijzonder representatief .is voor de Humanisten en het ongeluk wil,
dat er v&n enkele vooraanstaande uersonen in het Verbond uitlatingen in openbare vergaderingen bekênd zijn, waarin dezen zich positief anti-godsdienstig hebben uitGelaten. Hoezeer spreker ook
Humanist is en hoezeer _hij discriminatie ten a2nzien van het geloof altijd uit den boze vindt, toch is hij van mening, dat tot de
allErhoo~,ste goederen, die de mens heeft, in het bijzonder een geloofsleven behoort. Deze uitlatingen van sommigen uit het Verbond 1
die het gehele geloofsleven willen verwerpen en dus atheÏst zijn,
hebben spreker enigermate huiverig gemaakt voor _de actie van het
Humanistisch Verbond.
Inde tweede ulaats heeft de he er Stempels gesproken over. eer
uitlating, die sprêker in de Eerste Kamer heeft cedaan, naar aanleiding van een :·edicht, hetwelk algemeen bekend is geworden door
Els.evier 1 s Weekblad, dat dit l:~t.d overgenotmen uit het orgEian
"'.-: r: ::.· : I~. ~
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kunst zou hebben uitgelaten, maar niets is minder vvaar. Maar als
daar zijn "klassieke kunst 11 en "moderne kunst", dan is er nog een
derde rubriek en d.a·t is 11 geen kunst". Dat zijn mensen, die zich kun
stenaar noemen en dat moeten wij dan geloven. Onlangs heeft een
zekere heerEhnlo een gedicht gemaakt, waarvan spreker enigt(.regels
citeert; w:::nnecr spreker een dergelijk gedicht hekelt, wil de.t nog
niet zeujen, dat hij te{~en moderne kunst is. Kunst moet natuurlijk
vri~j zijn. D2.::::r zijn wij, I1iberalen, het over eens. IVfaar nu is het
merk-vvaardige dit: er \'vorde n wej_ni~ ~tngen door de Staat gesubsidieerd, maar als de Staat tot subsidiering overgaat, gaat het dan.
maer uan geen oordeel te vormen over wat de staat subsidieert? Wij
moeten met de s·taat ook op het gebied van de kuns·t proberen de cultuur te dienen. Toen heeft spreker in de Kamer de vraag gesteld, of
er wel aenleiding was om dergelijke dingen te subsidiëren. De heer
Stempels heeft e;ezegd, dat dat misschien een grapje was. Maar het
was niet helemaal een grapje. Helemaal serieus was het echter in
zoverl.~e niet, dat f:>preker niet dacht, dat de Minister de subsidie
zou gaan intrekken, en dat heeft de Staatssecretaris begrepen; hij
·heeft er niet op t;eDntwoord en er ~ich toe bepaald op te merken,
dat dit gedicht ook niet zijn volle waardering had. In de Nieuwe
Eeuw heef't later een bericht gestaan, dat het een 11 geslaagde grap"
betrof. Hierin heeft SDreker de rechtvaardiging gevonden, dat hij
er niet ingetippeld was en dat dit gedicht kolder was, waartegen
hij zal blijven protesteren.
De voorzitter m2akt de
leden van het Hoofdbestutrr:
Aan tal stemgerechticden
Aantal uitgebrachte sterrunen
Van cnvvaarde
Aantal geldige stemmen
volstrekte meerderheid
Uitgebracht op:
K.H.Brandt
S.Breebaart
A.Cal;jé
B.Doedes.Breuning ten Gate
Ir.A.J.Engel
G.G.v.d.::::sch
M.C.vtln Keule
J.J.Korff
J. Krooshof
Drs.J.r.Kuipers
H.k!B.chielsen
A.Nawi jn
rtr .D. Schui terraker
N.tr.E.H.Toxopeüs
Ir.A.Voet
l'iir. J .Hilke ns
Mr. S .\'Jillinge Gratama
1\!e j .Jvir. j .L.M.Toxopeüs Pott
Ir. J .Baas
Zodat gekozen zijn:
B.Doedes Breuning ten Cate
Ir .A .J .Bnsel
J.Krooshof
-rr.A. Voet
•
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·nerstemmin8 moet plaats hebben tussen de heren:
A.Caljé, en
Mr. S. V/illinc,e Gratama.
])e heer O.de Vries (Delfzijl) deelt mede, dat men binnen afzie!l
bare ti.jd vol2;ens de dagblélden van de zijde van do toekomstige Regel~inr; de indiening van een wetsontwerp kan verwachten, strekkende
tot huurverhot:;ing, aan welke huurverhoging echter tevens een huurbelasting voor de verhuurders zal worden gekoppeld. De genoemde
percentages zijn naar het oordeel van de Afdeling Delfzijl zodanig,
dat de huiseigenaren op [~een enkele vvijze een verbetering van hun
vermogensgesteldheid kunnen verwachten. De Afdeling Delfzijl acht
het zeer ncmseli ;jk, àat er bij een eventuele huurverhoging rekenine
mede wordt gehouden, dat de ej.Genaar in staat moet worden gesteld
zijn huizen zodanig te onderhouden, è.at deze in goed bewoonbare
staat blijven of komen te verkeren. Do Afdeling Delfzijl acht het
in verband. met de komende verkiezinsen van zeer e;root belang, dat
de Knmerfré~cties van c1e V. V.D. zich duj.deli jk uitsproken over hun
standpunt met betrekking tot het tot op heden door de Regering gevoerde huurbeleid, alsmede met be·rrekking to-t.; de in cle naaste toekomst te verwachten ontwerpen ter herziening van de huidige stand
van zaken.
De Voorzitter deelt mede, dat als punten 15 en 16 op de
Agenda nog vermeld sta;:m voo2·drachten te houden door de heer
hnls en :~1evrouw lilortani er-de \i it. l;!ovrouw l''ortaniEX" :i.s helaas
ziekte verhinderd doze voordracht te houdon en spreker stelt
met het oog op de tijd de voordracht van de heer Korthals te
vervallen •

Kortdoor
voor
doen

.Aldus wor.dt besloten.
De heer T-~.H.Boissevain (s-GrHvenhage) wil de positie der Nederlanders uit Zuid-Oost Azië, die van het verlies van Indië de
dupe zijn geworden, in het licht n stellen en de vraag opwerpen,
of hun niet schFJdeloosstellin(; moet worden verleend. Niet alleen
is aan hun bes·taen aldaar een einde gekomen, doordat zij uit hun
f'uncties zi~n verdreven, zijn hun spaargelden eerst gehalveerd en
daarna cetièrceerd, doch ook hun toekomst hier te lande is geenszins verzekerd. van alle belo1'ten tot schadevergoeding werd niets
gerealiseerd. Spreker wil e;een integrale scbadeloosstelling vragen
voor het verlies van hun land, hun werkkring, hun verdiensten,
geld E!n é;oed, hun toekomst en die hunner kinderen; alles wat spreker zou willen vragen is een billijke vercocding voor geleden huis·
raaèlschade, omdat deze in Uederlond toch ook wordt vergoed. Dit
is toch wel het allerminste wat kan worden r::evraagd, doch. indien
ar:.n dit minimu1:1 verzoek niet kan worden voldaan, zullen de gedupeerden het voelen als eengroot onrecht o Vooral zij, die hier in
de belastinr; vwrden aangeslagen, zullen steeds de pijnlijke godach
te hebben, dr;:t zij wèl mede moAten betalen aan oorlossschade hier
te lcmde, doch zelf van vergoeding verstoken blijven, omëlat hÛn
schade v1erd Geleden in een ander deel van het Rijk.
Spreker verzoekt de volLende motie in stemming te willen.
brengen:
"De leden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, bi je en
ter Algemene Vergadering op 26 April 1952 te Utrecht, gehoord d~
bes:prekil1[_;·en, zijn van mening, dat uit een oogpunt van rechtvaardigheid en goede trouw de Nederlandse Oorlogsslachtoffers in ZuidOost Azië gelijke;erechtigd dienen te zijn en door de Hederl.sndse
Staat overeenkomstig behandeld dienen te worden als de: H§derlandse
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dat de V. V.D., op grond harer besinselan op de bres dient te staan
voor het rechtsherstel ten opzichte van het door eerstgenoemde oor
logsslachtoffers geleden onrecht, beslui ten deze motie ter kennis
te brongen van de Regering en de Leden der Staten Generaal".
De heer J .H .. van ële:r. Burg (Amersfoort) heeft veel lof voor het
geen de Kamerfracties in de aft:;elopen periode hebben gepresteerd.
Het heei't hem echter e;efrappeerd, dat er in de afGelopen :periode
niet genoeg aandocht seschonlcen is aan de l:t.chamelijke opvoeding
van de no.-schoolse jeugd. Een Gezond volle kan alleen huizen in eer
gezond lichesm.
Ten opzichte van de fiscale politiek heeft spreker ook enige
bezw2.re n .. In de fiscale Dol i tiek van de Rec;ering zijn grote onrechtvsarcli. r;heden geslopen. ])oor de rente-politiek werd het inkomen van personen, die hun spc:<argeld bele;;d hadden voor hun oude
dae met 25 ;.:; verla::.[;d, tervdjl loontrekkers een verhoging krijgen.
Spreker wil op een ~)aar onbillijkheden -vvijzen:
1. de ge:pensionnGerden kre[)en heel Heinig verhor;ing,
2. veel belastingplichti3en hebben ten rechte of ten onrechte een
veel te hoc;e voorlopit:;e aenslag gekregen. Deze werden met alle
moc;eli jke middelen gedV'o nt:;;cn deze hoge belastingen te betalen.
1.:-en kreeg wel het t;e ld van deze ten onrechte betaalde hoge belsstingcn terug,·rrear de verloren rente kreeg men niet terug.
Dit is been juiste methode, want als men uitstel van betaling
vraagt, berekent de RegerinG onmiddellijk rente.
.
3 .. Lr zijn belastingplichtigen, die ook te hoge aanslagen t:;ekreger
hebben en deze hebben vtillen voldoen, dochdaarvoor onroerende
goeder·en .:noesten verkopen. Deze mensen waren- niet bekend met
het feit, de,t men een hypotheek daarvoor zou kunnen sluiten bi;
de HOgering. Het t;eld krijgen ze vvel terug, maar dan zijn ze
h1m huis kwijt.
De heer B.Niewold (Voorburg) hekelt de slappe houding van de
Regering inzake de inbeslagneming van v:apens voor onze strijdkraal
ten op de 11 Rlitartt en de •!~Tal is se". Hot heeft hem v erm nderd, dat
men daarover t::een vragen restcld heeft. Hij heeft in het algemeen
wel eens de opmerkine; gehoord, dat de fractie toch wel eens wat
meer vragen zou kunnen stellen over actuele onderwerpen. Alleen
ons Eerste Kamerlid l)rof .I'.'Iolenaar heeft nadere inlichtingen over
deze.bvestie ~evraagd. Spreker hoopt, dat het laatste woord nog
niet is §';csproken. Deze z;aak moet in kannen en kruiken zijn voor
Regerin{~ weer zitting neemt aan een tafel met Soepomo. Spreker
zwaait lof toe aan de heren l'ifolenaar en V/ endelaar, die de Indonesische kwestie in de Eerste Kamer hebben behe.ndeld en vraag·t, of
de Kamerfracties zich geheel kunnen stellen achter de woorden, di,
Prof .1/iolenaar in de gerste Kamer heeft gespróken.
De heer Dr.J.C.van Zoelen (Amsterdam) stelt een viertal
vragen:
1. \'i'elke beweegredenen hebben de fractie er toe gebracht te stenmen voor het ontwerp-vvet Bui tengewone Bevoegdheden· Burgerlijk
Gezas. In Amsterdam bestaBt hierover groot misverstand.
2. Onze Kamerfractie dient bij de aanstaande Kabinetsformatie dan
alleen mede te werken aan het tot stand komen van het Kabinet,
indien dit een Nation8.al Kabinet zij. 1\Tet name wordt het niet
verstandi[; eeacht mede te werken, als een Kabinet als het
huidige wordt geformeerd.
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Het heeft bij veel kiezers grote verwondering gegeven, dat de
Kamerfractie zich vaak richt tegen bepaalde regeringsvoorstellen en daaraan ook haar stem heeft onthouden, terwijl een Liberaal Minister, die mede-verantvvo ordelijk is, in hetzelfde Kabinet zitting heeft. Hierin ligt een dualisme, dat men niet kan
begri j"pen.
3. Er heeft een bericht in de da~bladen gestaan, dat de VARA een
subsidie heeft gege~en van f.3o.ooo aan de \fiardi Beckrnanstichtj_ng, ternijl de IJJ... I?A een gesubsidieerde omroep is, die gelden
ontvont:t uit de schatJ;ist •.De Afdeling Amsterdam heeft deze
kweotie ter kennis van de rLweede Kamerfractie gebracht. Inmidde:
heeft zij vernomen, dat de heer YiendelE.ar in de Eerste Kamer
dit punt ter S}')I'8.1~e heeft cebracht. Door de Staatssecretsris is
geantwoord, dat de ViRA ook eigen middelen heeft en dat deze
do'{atic uit eigen m:Lddelen is betaald, Df3.ar dan zou men moeten
concluderen, dat ~ subsidie dan blijkbaar te hoog is.
·
Spreker zou t:aé)rne ve:rnemen of dit punt door hem op de juj_ste
wijze wordt bo zien en of de Kamerfractie de Rec;ering bij voorkomende gelegenl1.eid op deze kwestie wil attenderen.
· 4. De lrvvestie van Polynorm. De heer Vonk heeft destijds over deze
zaak vrat;en Ran de .Regering gesteld. Het bleek, dat de heer
Vonk goed ~:_;edocun1enteerd was en over uitstekende informaties
beschikte. Dat t;oede begin is echter niet gevolc;d door een
goede voortzetting. Toen het een schandaal werd, hebben andere
Kamerleden erop gevvezen en de heer Vonk, die met een kluitje in
het riet Vl&S t:;estuurd, heeft verzuimd de juiste voortzet-ting te
kiezen en j_s er niet op teruggekomen. })e vraag is: Zal de Kamer
frRctie terzake noc nadere stappen doen en zal de fractie bij
voorkomende eevallen, wanneer haar gegevens bereiken over derge
li jke zaken., deze op dezelfde wijze willen entameren en haar
actie tot het uiterste willen doorzetten, opdat een einde wordt
gemaakt aan crote misver.standen in ons land'l
Een algemene vraat;: Heeft de fractie in het verleden en zal zij
in de toekomst bij herhaling in de lffimer blijk·geven van het
feit, dat wij als Liberalen gekant zijn tegen een dergelijke
wijze van deelneming van de Overheid in particuliere bedrijven?
. Prof.Ivtr.A.H.l\Iolenaar (\fassena.ar) de sprekers beantwoordend
namens de ~;erste Kamerfractie, deelt med.e, met betrekking tot hetge en door de heer l'1red.e:rikze werd opgemerkt, dat hij bij de Algome
Beschou:aingen in het licht heeft gesteld, dqt wij ons in geen enke.
opzicht Gebonden achten door het Hegerin~:sproeram, zoals dit is
opgesteld bij de sc.menstelling vm het Kabinet. Ten aanzien van
concrete wetsontwerpen en de interpretatie van het :progt:'am staan
Wij vrij. Daarvan heeft de Kamerfractie het bewijs geleverd bij de
aanval van snrokcr, toen hij de rekening met Lieftinck op 14 en
15 Aut.:,ustus 1951 opms.akte. Da.t heeft spreker Verduidelijkt bij het
wetsontwerr• op het credietwezen, en ook aan het wetsontwerp op het
levensverzekeringbedrijf heeft de Eerste Kamerfractie haar stem
niet c;egevon. dat het stemment et.;en een bocroting betreft: men moe·
er rekening mee hotlden, welk effect het stemmen hiertee;en heeft.
'J!ec;en een bet~:rotj_ng sternmen vormt staatsrechtelijk een dubium. Het
zou alleen zin hebben, als vaststaat, dat A.R. en C.H.U. dat ook
zouden doen. De critici dienen de Handelingen te hebben gelezen,
alvorens zij zich uiten, anders praten zij in de ruimte. De heer
de Vos van Steenwi~hoeft wel degelijk over het huurprobleem gesproken, m::~ar alvo:r-ens over het wetsontwerp te kunnen spreken,
moeten Vlij weten, hoe dit wetsontwerp er ten slotte uit zal zien.
Als men in het algemeen hierover spreekt, komt een debat niet vol-
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JJ-e heer Vonl;: is in eonen dele met een kluitje in het riet gestuurd, Zijn vragen hebben tot resultaat gehad, dat de omvang van
het k\Naad nog kon worden beperkt, en dat is een succes voor de heel
Vonk geweest. Spreker wijst op de Parlementaire Flitsen. Op deze
flitsen zijn slechts 140 abonnementeng esloten. In deze flitsen
vindt men het werk van de IC.:=tmerfracties. Eet kader heeft hieraan
behoe:t'te. De heer Korthals en spreker hebben zich veel moei.te gegeven de kaders te vormen. Zij zijn er echter mede gestopt, omdat
het radervwrk zich beperkt tot het rad, dat zij in bev1eging brachten. Als men voor een zaak gevoelt, moet men er animo voor hebben.
Het werk van de Kamerfracties is tenslotte het hoofdmateriaal, dat
gebruikt moet vrorden bij de propa~anda van onze beginselen.
.
l'U.ettesensteande de deelncmi~_;; aan het Kabinet, dat vorig jaaJ
·rot stand j_~-; t;okomcn, hebben Vlij ons niet gegeneerd orp het beleid
van I .inistor J~:i.oftj_nck en Hintster I)eters zeer ernstig te cri ti seren. }Ij_ermede is snreker eekomen op enkele punten van het Indonesische beleido Sprsker dankt de heer lTi.eviOld voor zijn vvoorden;
dat doet de K~merlcden ook wel eens t:oed. Haar wat doen wij nu
verder ter zake o Spreker heeft het standpunt inGekomen niet c.an de
coni'ere ntietafel te t_;&an zi tton, v ocrdat de kvvestie van de aanhoudinG van onze schepen op bevredi~ende wijze zou zijn opgelost.
Spreker heeft 1.üt de stu1U<.::en de indruk gekret;;en, dat het beroep,
dat de Indonesische l1'3t_;ering doet op eon o:rdonnantie, betrekking
heeft op de invoer o Toen hot zover noL; niet was, heeft spreker aan
de Rec;erin::; t;cvrs.ac:d, of zij ook een J.. idc tiemoire had r;e13even, zoals de Indonesische Commissie. De J.Jinister heeft ge~~wegen. Spreker
heeft op deze belangrijke zaak bij de behandeling van de Begroting
gewezen, omdat wij deze zaak behandelen, terwijl niet is nagekomen
het amendement van Oud. V/ij moeten blijven wijzen op het niet nakomen v&n de Ro.T .c. -overe enl;:omsten door I:J.donesië. Spreker w:i.l nog
een alt.;emene o-ornerkinc; IY'..aken. l~i j heeft er al tijd bezwaar tegen
zich uit te laten over wetsontwerpen, die de I~erste Kamer niet zi. jl
gepasseerd. Spreker moet zich het recht voorbehouden met zijn
colle(;a 1 s te overler;[;en, hoe zij hun stem zullen uitbrengen. Dat
betreft. o.e opmerkin,~ç over net orrtvve:rp-wet Bui te116eWO ne Bevoegdheden
Bur0erli jk Gezag. '.i ij krijgen ook binnenJwrt in de Kamer het wetsontwerp tot herzienin.:; van de Grondvlet, maar spreker voelt er o:p
het Oferiblik rüets voor, een defini ti2ve mening hierover te geven.
Spreker heeft niet mede-onderteleend-de minderheidsnota van de
Stautscommissie.
-De heer stempels heeft gesproken over de Raad van Europa,
met name o:f men voldoende aandrang heeft uitgeoefend om een plaats·
vervangend lid in deze Haad te kri jE;en. h"len moet echter begrijpen,
dat een plaats~ervangend lid niet iemand is, die moet invallen.
T,~en werkt· in de Hs.ad echter met comrnissies en daar hebben de plaat
vervaD{Sendo leden ook zitting in. net is ons onmoGèli jk om bij het
werk dat v1j_ j moeten doen, ons voordergelijke delegaties beschikbaar te stellen .. Wij zijn er voor gevraac;d, maar zijn niet in de
gelec;enheid/(c~eweest de uitnodiging te<Jaanvaarden. Dit is voor spre
ker eensterke aanwijzing, dat het noodzakelijk is de Kamer uit te
breiden. Het is een weldaad geweest, dat de ~erste Kamerfractie er
onlangs eenvierde lid heE~ft bijc;ekregen .. Dat is een merkbare verlichtirl[; voor de leden t;eweest ..
Spreker noemt ter illustratie een voorbeeld van hoe weinig_
men leest,· wat er in de Kamer gezegd wordt. Als er een strijd is G
weest, die door spreker tjestreden is, dan is het de strijd voor de
kleine spaarders c;eweest. Dit is begonnen bij het wetsontwerp op
de heffing ineens. Spreker heeft toen aangetoond, dat er een t;rada
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Het is ook onnodig nog aan te tonen, weDr een strijd is gestreden tegen de lage rentepolitiek. Ook werd gesproken over de
huurpolitiek. Onze strijd heeft wel enig succes gehad, want het
aantal vri jstellint:;en is vergroot.
De heer iiendelaar heeft bij het debat over. de VAHA opgemerkt,
dat er ten aanzien van de verdeling van de luisterbijdragen nu een
openbaarheid moet komen. Dit is ook sprekers opvatting.
Hierna deelt de voo:rzi.tter de uitslag van de horstemming mede
Aantal stemgerechtiGden
263
u uitDabrEchte stemmen
261
" van cnvmarde
0
" ge1dic;e stemmen
261
Uitgebl;acht op;
A.Oalje
174
Jl'tr.So\iill5.nge Gratama
87
Zodat gekozen is de heer A.Caljé.
De voorzitter vraagt, of de heer Doedes Breup.ing ten Gate
bereid is zijn benoemint; te aanvaarden.
Deze verkl8e.rt zich hiertoe bereid.
De heren Engel,. Yrooshof en Voet zijn niet aanwezig en hun
zal derh<.üve een Schriftelijke mededeling van hun benoeming worden
gezonden.
De heer caljé verklaart, desgevraagd, de benoeming gaarne aan
te nemen.
De voorzitter vervolgt: Door de heer Bóissevain is een motie
ingediend. Tegen deze motie bestaat, naar sprekers menine, geen
bemvaar, behoudens een kleine redactiewijziging. Hij ziet haar nl.
als een steun in de rug van de Kemerfractie, want de Kamerfractie
is het ten volle met de zo motie eens. \lat de redactiewi jzigj_ng betreft het volt; ende: De motie begint met: De leden enz. Dit moet
zijn: do Volkspartij voor Vri jhej_d en Democratie. Het slot van de
motie luidt, détt besloten vvordt de motie ter kennis te brengen vm
de Reger-ing en Staten-Generaal. Dat is onjuis·t;. Een politieke·
partij brengt nooit iets officieel ter kennis van de Regering. Het
is de taak van de leden in de Kamer om dit aan de orde te stellen.
Spreker wil voorstellen deze motie te publiceren en te beslttiten
met de gewone formulerinc;;: "En gaat over tot de orde van de dag.n
Wij zullen ook aan deze motie op zo groot mogelijke schaal bekendheid moeten geven.
De heer Roissevain km zich r.1et deze redactievr.i.. jzi ging vereni·
gen, zodat aldus wordt besloten.
Thans wil de voorzitter in aansluiting aan hetgeen door Prof.
is gezegd no0 enige Ol)merkingen maken. Sp:tekeJiis het eens
met de heer l-1redrilcze, dat het gewenst is in een partij als de onzE
openhnrtig over het gevoerde beleid te spreken. lla.t is voor de
fractie nodi.:; om te weten, wat er in de Partij leeft. Degenen, die
het niet eens zijn geweest in alle opzichten en vooral inzake het
Indonesische probleem, hebben volop eelegenheid gehad in de jaren,
die achter· ons liggen, om van deze bezwaren te doen blijken. In
sommice kringen heeft men wel eens de indruk willen vestigen, alsof de oppositie onderdrukt wordt. De oppositie wordt niet onderdruJ.
maar er is geen oppositie. ey zijn wel bezwaren geweest met name
Iviolem,~ar
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zamen stonden voor eenzelfde ?-aak en dat wij moestentrachten het
besluit te nemen, dat door degenen, die voor het besluit Verantwoordelijk waren, het beste besluit geacht werd.
Spreker is ert; gelukkiB; over hetgeen er gezegd is over het
beleid, omdat er gelegenheid voor allen is geweest om de bezwaren,
die zij hedden, uj_t te spreken en ook, omdat...-de cri tiek tegen de
fractie crr, is meegevallen. '"/ij hebben als Iq~merleden nooit gedacht, dat \'.Jij altijd alles goed zouden doen. 'dij vergissen ons
ook wel eens. Bij het wetsontwerp op de huurverhoging, waarbij om
fractie tezamen met; de p.v.d.A. en Comiiru.nisten tegen een amendemant hierop heeft gestemd, heeft spreker zich afgevraagd, of zij
zich toen niet vor6ist hadden .. ',ïant aan de andere kant waren er
ook motie ven om er wc 1 voor te stemmen, omdat de vraag aan de ordE
kwam, of [;een subsidie zou vlorden gegeven voor de verbetering van
de huizen. Hot gin[; niet tegen de huiseigenaren, maar dit is een
geval geweest, waarvan spreker bereid is te zaggen, dat het misschien beter anders was gev1eest. Yii j mocte n zoveel beslissj_ngen
nemen en over zoveel dingen :9raten, dat een vergissin[5 niet is ui·
gesloten. J.lleen kunnen wij het helemaal niet weten en met zijn
achten ook V[l.a.k niet altijd. Hij moeten dus ons best doen meer da'
acht leden in de Kaner te krijgen.
De meeste cri tiek, d j_e wij gehoord hebben, ws.s geen cri tiek
op de fr<:::.ctie, masr. op het regeringsbeleid. Spreker acht dj_t niet
verkeerd. Het is altijd prettig te horen, dat wat wij verkeerd
vinden, ook de :_pc;rtij verkeerd vindt. :C~nkelen in de Partij zouden
gaarne zien, dat er over allerlei endenverpen vragen worden gesteld. I:Ien moet echter erg voorzichtig zijn met het stellen van
vragen. He-G is een voortreffelijk recht, waardoor de Kamer de Regering kan co.ntroleren, maar dat vragenrecht is een twee-snijdend
wapen. }:~en moet oppassen dat, wanneer men vragen stelt, men goed
besle.gen ten ijs komt, want de Ree;ering is er sauvfbi j· je met een
kluitje in het riet te sturen en dat is erg:fvervelend. Dat heeft
spreker als j one; Kamerlid ondervonden. I.1en kan een zaak beter aan
pakken in een debat of bij een begroting. Dat is ten aanzien van
Polynorm ook in de l~erste Kamer gebeurd. Men begint in het voorlopig verslr:t; te vragen. J)it is anoniem. Als achteraf blijkt, dai
het een ezelachtige vraag j_s, weet niemand, Wie deze gesteld heef
Men krijgt dan schriftelijk antvmord van de Regerj_ng en ka.n dan
de kv-.restie in het openbar:r debat ter sprake brengen en als de
Regerinc je dan weer met een kluit je in het riet Vl.ril sturen, is E
nog ·de repliek. Het is soms ook niet behoorlijk een vraag te steJ
len. 1,'/ij hebben het wetsontwerp betreffende de herhalingsoefenint
gehad. Vlak er voor kwam iemand me·t een schriftelijke vraag over
Oirschot. Vlak voor de indiening behoort men geen vraag te stell(
om een ander voor te zijn. Naar sprekers mening zijn het n~et de
beste Kamerleden, die de meeste vragen stellen.
Prof .r:olenaar llGeft reeds é:esproken over de moeilijkheden
met de belastincheffing. Dese zijn op alle· mogelijke manieren
onder de aandacht van de Hec;ering gebracht.
Het huurvrae.t::stuk is een ze er belangrijk vraD..GStulc. Ons
standpunt ten aanzien van dit vraae;stuk is e.ltijd eeweest: de po
litiek van èl.e Regering ten opzichte van de huise i[;enaren j_s een
onbillijke politiek. i/ij hebben een loon- en prijsstop gehad. .
Spreker .erkent, dat deze onder bepaalde omstandiched.en noodza~e
lijk was; ten aaro...zien van de prijsstop op de levensmio.delen hee:f
men eezegd, dat de gegeven subsidies door de belastingbetalers
gedragen moexten worden, maar ten aanzien van de huren, moeten
de huiseigenaren deze prijsstop betalen. Dat is onbillijk. Het
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het niet behoorlijk, als een I'.Tinister, terwijl het einde vnn zijn
l'Jinisterschap in het zicbt is, zegt, dat er een hm.rrverhoging moe·
komen en er ao.n toevoegt, dat zijn Kabinet het niet me er doet,
maar dat het de to.D.l;: van het volt:;ende znl zijn. Daar had hij zijn
mond over moeten houden. Een huurverhoging is noodzà~ elijk, maar
ann de andere kant moet :::;ezocht worden m::.ar een comnensntie voor
de huurdRrs en zoals sprokgr in ander verband cezegd heeft, deze
compensatie r.:ag niet ge:?.gJ.T!_.!f" worden in een looncomp·ensatie, wan·tï
dan zoudon alleen de loonarbeiders geholpen worden. Als de vraag
gesteld wordt: 'i/anneer de ht.rren veel verhoogd worden, moeten de h
ln.üsej_gerr.J.ren dnn meer belasting betalen, dan zegt spreker: Daar
zijn wij noz; lang niet aan toe, want die huiseigenaren hebben in
zo'n onbillijke toestnnd gozeten in het verleden en bovendien zij
de ko~;ten van onderhoud erg lsestec;en. Bovendien, wanneer andere
mensen vcrhocing van inlmrnsten hebben, mogen de huiseigenaren dat
da~niet hebben? Het moet wel een belan[rijke verhoging zijn, voa
men een stuk lücrvan voor de b'8lGsting kan afnemen en dat ziet
spreker nog lang niet t;ebeu.ren,
Ten E; anzien van de subsidie van de VARA merkt s:oreker op, da
het natuurlijk op zich zelf juist i"s, do.t de VARA ook andere middelen heeft dan de opbren0st van de luj_sterbijdragen., J;:Ien kan gee
onderscheid maken tr:tssen wat komt ui i; de luisterbijdragen en wat
komt u.i t eicen lr.idcl_elen, maar het systeem is font o Tiaar moeten wi
ons tegen richten. ])est i .jds in 1928 was men juist van de kant van
de socialisten er op gesteld, dat er een verplichte luuisterbijdr
ge zou worden geheven, die verdeeld zou worden onder de orrr....coepver
en:Lgingen. De heer Droogleever .Portuyn heeft toen een a mendement
ingediend om die verplichte bijdrage uit de wet te lichten. De
socialisten warener alleen voor deze luisterbijdrage te blijven
heffen om hun· orm·oep beter te kunnen financieren. De socialisten
"-varen geen voorstê,nders van belasting naar draagkracht. Dank zij
een mat::..tregel in de Duitse bezettincstijd hebben zij hm1 zin gekre3en. Als men een systeem heeft van vrije omroepverenigingen,
moeten deze ook vrij gefinancierd worden en als de Staat bijdragen moet gaan [;even, komt do staat in allerlei moeilijkheden en
daaruit spruiten vele narigheden van subsidies aan d·e \iiardi
Beckm.&.nstichting voort.
Thans het vraap;stuJ~ van het Humanistisch Verbond. Natuurlijk
brengt het standrmnt van de c;eestelijke vrijheid mede, dat men de
geestelijke verzorging, die toegekend wordt aan de leden van kerk
g_enootschappen, ook toekent aan hen, die een andere geestelijke
verzorging wenseno ··.'iij hebben echter de grote moeilijkheid, dat
men ten a2nzien van de kerkgenootschappen vaststaande orc;anisatie
heeft. l-IGt is geen zaak, die wij in don bredé kunnen behandelen·,
de zo behoort niet tot c1e werkincssfeer van een poli tielee partij.
Spreker is wm menine;, dat deze stelling veel te scherp geformuleerd wordt. ~ianneer de heer Stempels het V\O ord Humanisme gebruil~
meent hij he·t in 7...:.~ engere zin dan spreker. Spreker ziet niet de
tegenstellinc; tussen IlUJn2nisme en Clrristendom. Er is zelfs ·een
sterk verband tussen. Bij Erasmus, die een groot Hummist was,
ziet men geen t e{3enstelling tussen Christendom en Hmnanisme ~ Hij
probeert het Christendom te louteren door het element er in te
brengen van ne.astenliefde. Spreker heeft het gisteren gehad over
het zedekundiG Christendom en het godsdienstig Christendom. H~t
Christendom vindt zijn kristallisatie in de erkennine vnn de wet
van de naastenliefde o De erkenning, dat wij ons verantvo ordelijk
weten, ook voor anderen, ook voor onze medemensen. Dat is ook de
gedachte van het Hu.rnanistisch Verbond. Spreker ziet ook een zeer
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grote mate van een onderlinge verbondenheid. Natuurlijk moeten
wij doen wat wij kunnen, wanneer mensen r;eestelijke bijstand verlangen. In dat opzicht staat spreker geheel aan deli'Jcant van de
heer Stempels, al kan het in de practijk biJ het uitzoeken van
de verenit;ingen wel eens moeilijkheden geveno
Over de subsidies aan ti jdscbriften heef·t; de heer i1endelaar
reeds gesnrokeno Eo.ar ligt de grote fout hier eigenlijk niet in
het feit,- dat vüj tijöschriften subsidiëren? \lanneer men gesubsidieerd Hordt, is men een stuk vrijheid kwijt. Daar kan men niet
al ti jc1. a2cn ontkomen" L2ten wij het liever sturen in de richting
cl.o.t er een zeer ruime belastingvrijdom wordt gegeven voor de
kunst.
De heer Stempels heeft voorts ,gesproken over het toetsingsrecht v;:_;_n tro.ctaton" De heer Sternpels heeft gezet;d, dat dit geen
polit:Lelre kvrestie is o Er is tussen de heer Stempels en spreker
hierover geen enkel verschil van inzicht. Het internationale
recht heeft -'Ge pl·cv<:üereno Spreker acht dit ook een liberaal beginsel o De internatione.le samenleving moet versterkt worden, opdat or één r:e:c:ht~;r:_x~-::r:d±x~r rechtsorde zal zijn waaraan wij ons hebben te onderwerpen. ljo enige vrang waarom het F,aat is deze: zolang er geen intorn3.tionB.c:ü eerecht is, vüe zal dan beslissen;
of een in Uederland gemaakte wet in strijd is met hot tractaat?
\ianneer er bEJslist rn.oet worden door de nationale rechter hebben
Vlij nj_et de zekerheid, in tee;enstelling tot de internations.le,
dat de bEJslissinc dezelfde is in de· verschillende landen. :Dat
acht spreker fout. IE.e.rom heeft hij gezec;d, dat de be:lissi ng niet
bij do nationale rechter moet liggen, rrnnr bij de ·wetcever, omdat
dan de He&;ering mede in het f;eding kom·~, die contact kan opneP.len
met de Regcri ng vo.n het andere land. Spreker acht dit standpunt
even liberaal. als het standpunt van de heer Stempels en wijst op
wijlen Prof .1'elders, die hetzelfde standpunt als spreker was toe.:.
gedaan.
De heer van Zoelen heeft [;esproken over de wet Buitengewone
Bevoe[;dheden Burc;erli jk Gezag. l'.!ae,r dezelfde bevoegdheden, die
hi.er ceseven worden aan het buric;erlijk gezag zijn reeds in 1899
gegeven 2s.n hot militair gezag. ·wanneer er "s·t;aat van oorloe;" is
kan het mili tai:r gezag iedereen oppe.kkeno Deze wet brengt een gro
te verbetcri ng, daar deze bui tengewone bEJvoegdheden nu niet kunnen vro:eden gegeven aan het 1:1ilit::ür alleen, ID'3.ar ook aan het
burgerlijk é::ezac en dan blijven wij dichter bij huis. dij zijn
dan nj_et ,senoodzaal::t Ranstonds naar de staat van beleg te gri jpen. ·JJe rechterlijke macht is ingesch3kelc1 in de vorm van een advies, IIJé~ar dit is een belant;;rijke verbetering bij 1899, omdat er
toen geen sprake v-ras van een advies. De Regerinc; moet tenslotte
beslissen, omdat deze ·verantwoordelijk is voor de rust en de orde
in het land. Het is niet prettic dergelijke vvetten te maken en
wij hopen, dat zij niet zel behogyen te worden toeBepast. De wet
van 1899 is ook niet toe~epast voor de eerste wereldoorlog.
Spreker heeft het eens clnnde t;evonden, dat men d$ Kumer in dEJ
schoenen heeft VIillen schuiven, dat er in :!:Toderland concentratiekanpen voltoens het Hitler-model zouden komen. Dat is niet Wt!ar.
i•ls èe :Regerinr; meent deze uitzonderingstoestand te moeten uitvaardicen, moet de KQmer dit bekrachtigen. Er kUlmen omstandigheden zijn, dat de vrijheid wordt bedreigd door allerlei elementen. Engeland, wuar flthe rule of the law" heerst, leent het·
systeem ook, narrbij de vrij.heid tijdelijk opzij v..rordt gezet om
de vwrkelijke vrijheid te kunnen handhaven. Spreker moet er te sen
waarschuwen, dat wij uit liefde voor de vrijheid, de vrijheid
zelf om hals laten brengen. Denkt aan Mei 1940! r.aarom kan sprekEn
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Het zijn all een de communisten geweest, die er te[o;en waren, terwijl
hun Hussische vrienden in volle vredes·ti jd dit op de meest ui tgebreide scha.al doen en in hun kampen zal het heel wat anders zijn
dan WElnnP.er wij het hier zouden moeten toepassen. In 1940 werd Rost
VGJ:1 ~. onni.ncen ge en :t<_aar op het hoofd gekrenkt, al zou nieiW. nd het
betreux·ö. hebben, indien hij toen in strijd met de wet zou zijn dood
geschoten in pla2ts van door de Duitsers te zijn bevrijd.
J~enslotte not_ een algemeen punt. Door de heer lilredrikze is
het vrar;cstuk naar voren cebracht van de verhouding tussen Regerint:
en ,sts.tcm-GenerElal. Spreker moet zich te de'-'ter zake amsluiten bij
hetgec: n lrof .láolen:-~ar heeft gezet:/1. Laten >v:i_ j in onze Partij s teed::
goed in he·!J ooc; bli jvcn houden het verschil in verantwo ordeli jkheiè
tussen de Kamer on d(, leden vo.n de Hegerini,:; en laten wij in het
OOi:; bliJven houden het verschil in :oositie van de heer Stikker als
Minister, en Vé:lD on;:; ledc~n van do ~rweede Kamer. Er is gevr<:w2~d bij
de J{abinetsformat:i.e voor 1951 om dE{heer Stikker te advis:eren een
zetel in tE: ner,len. In 19A.é' is het niet gevraagd van de zijde van dE
fo:cmatf=;u:l·, lJB.é.-T heeft de heer Stikker gevraagd 1vat spreker er van
vond. ';/ij hebben het toon van bclé:-aJ.g seacht, dat de heer Stikker
in het Kabinet zj_ttin'-: ~ou nt>men, maar s:oreker Wil zeg[~en, dut
deze Vvi jze vc.n Kabine--'csformatj_o hem niet is bevallen. 1·.!en zal wel
begrepen hetben uit sprekers openin;_.,,srede, dat hij zijn uiterste
best zc.l doen tt, zorgen, dat hot anders wordt. Maar ookvran.neer hei
zo zou zijn, dat de heer Stikleer tct:;en ons advj_es in toch zitting
zou nemen, clan hebben wij dat vol.k_omen te eerbiedigen.· Het is niet
alles alleon zwart, wat er in de vier jnren is gebeurd. \'lij zijn
niet de bijwc.~en van de Rooms Ro6e coulitie geweest. Men behoeft
slechts to denYen aBn de debatten van Januari van het vorig jaar,
die r,eleid hebben tot de lülbinetscrisis. Ook bij de nieuwe Kabinet~
fornatie wc.s de V. V.D. r;een bijvmgen. Br zijn toen zeer belangrijk:
dineen bereikt. r::en kan wel zeggen, dat wij helemé1a1 niet mee hadden moeten doen, nnar wj_j moeten ons afvrac;en, wat zijn dan de sevolgen? Bet program voor het Kabinet van 1951 was veel en veel
beter en omvatte al die maatregelen, die c;eleid hebben tot een
betere toestand van de beta.lincsbalans. Dit had de Regering niet
opGebracht zonder de stoot van de crisis. J'!Tet het program, zoals
Romme had ontworpen, was ook de A.R.het eens. Alleen· bij de verdeling van de ·portefeuilles is de samenwerking met A.R.rriislukt,
omdat men het hierover niet eens heeft kunnen worden. hn zou het
beter geweest zijn als vve niet hadden meec;edaan en' Wij hadden een
voortzettint van het Hoorns Rrode Kabinet gekregen? Wij zouden dan
geen verantwoordelijlr..heid voor het beleid hebben gedragen, maar
voor hot land zou het slechter zijn geweest. Er is een geleidelijk1
vooruitöB11 0 wat de sa!nenstelling van de Regeril1.8 betreft cevveest.
In 1945 hebben wi;j het verschrikkelijke Kabinet Schermerhorn gehad
het Kabinet van de 11 0nervarenen" o In 1946 werd het al beter in het
Kabinet Beel o In 1948 zijn 'Ni j weer vooruitgegaan en veb. 1948 tot
nu toe is het ook weer beter ge·neest dan van 1946 tot 1948.
Er zijn vm. schil:_punten met de heer Stikker eeweest., die niet al tij
even bevredi~;end zijn op,:;elost, maar zal er ierr.nnd zijn, die wil
beweren, c1at Gtikker geen voortreffelijk werk heeft gedaan d:arn. en
dat het aanzj_en van Uederland niet geweldiü is opgehaald? Dat moeten wij ook in het oor:; blijven honden. De gang van zàc...en was als
geheel teleurstellend, mar dat betekent niet, dat spreker bere_id
zou zijn äfkeuring uit te spreken over het beleid van de he er .
Stikker. ··.'iij hebben veel w~.ardering voor Stikker. Denk aan de liberalisatie van het handelsverkeer. lJat badden wij nooit zover gestuurd in een alleen Room<i-Rood
lü'lbinet.
Zet !finister v.d.Brink
,.,
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- 37 tesenever Minister Vos, de man, van de 'Neg naar Vrijheid. Iv~en kan
dan niet Ze{~gen, dat het allemaal slecht is geweest, want voor
l\'finister v.d.Brink hebben wij niets dan ·waardering. ll'ij als leden
van de fractie hebben onze eigen onafharu{elijke positie behouden.
Br is geen gebon0.enheid aan een re geringsprogram geweest, maar wij
hebben ons loyaal gedragen en medegewerkt en daarin zijn wij niet
te kort ceschoten. danneer .Rormne dat zeet, doet hij dat, omdat
hij in zijn eigen eemeente niet gerust is en dat op ons wil á.fschuiven. I'!en kan op ons rekenen, rras.r hij zal ook moeten aanvaardon, dat er met ons zal worden gerekend. Dat is de f'iguur, nu wij
voor de vorJdezint;cn staan .. In IJederland is het zo·, dat de beslissingen slechts ·ten dele vallen bij de verkiezingen. De grote beslissing ve.lt dClë~rna. JJat betekent nj_et, dat de verkiezinr,en zonde:r:
invloed zouden zijn. Zij zijn van invloed op de Kabinets:formatie.
Het a.oce nt verandert en het maakt een t,Toot verschil of er 28 of
26 leden vun do P.v.d •.!\. in de Kamer komen en of Wij 9 of 7 leden
in de Kamer krj_ jgen .. Onze taak j_s er voor te zorgen, dat het er 9
zijn. Sr;reker wijst op onze lijst, élat als lijstnummer het cijfer
5 draagt .. Vier ja al~ ;~;eleden was het lijst 6. In die tijd zijn wij
dus een nur.1mer op,::~eschoven. dij moeten bereiken, dat als er weer
verkiezingen zijn, dit nummer dan 4 zal zijn. :uat kunnen wij bereiken, 'v-mnnoer VJi j er gezamenlijk achter staan.
\lij zijn 4 jaar als VoVoDo aan hnt werk ceweest.
Bij allo verschillen, die er geweest· zijn, hebben wij ons toch ste:r:
aan elkander gebonden rovoold. Vier jaar soleden lnvamen vri jzinnie;democraten en oud-liberalen bijeen en tevens een groep, die noch
bij de een noch bij de ander hoorde., Nu is het zo, dat niemand
meer weet of hij V.D. was of Jj_ber<jnl, omdat wij ons in de Partij
zoc1anig gebonden hebben geweten. Dat j_s voor spreker de allergrootste voldoening geweest. Hij heeft geweten, da,t het een proefneming
was, een proefneminc, die zeer t;oede kans van slagen had. Vooral
op het ogenblik mocen wij zegL_:;cn, dat wij erin geslaagd zijn. Br
zijn nuances, J'nS',ar wij gevoelen ons tezamen een en gaan t eza11en de
verkiezingsstrijd in, er voor zorgend, dat de Liberale fractie zal
wo relen versterk-t en spreker ceeft de vergadering de verzekering',
dat de fractieleden hun uiterste best zullen doen om onze beginselen die invloed in de Rer:;erini.s te verschaffen, die zij onder de
besta.ancl.e omstanditSheden zullen kunnen veroveren. Thans Gaan wij
aan het vwrk. Spreker hoopt verschillende van de aanv;.ezigen gedurende de verkiezingscampagne in het land te zien. ilij hebhen than
onze grote wapep,sg};J.ouw voor de verkiezingen gehad en spreker hoopt,
dat, wanneer WiJesamen zullen zijn, wij reden zullen hebben ons
over het resultaat van de verkiezinr;en te kunnen verheugen.
Hierna sluit de voorzitter onder dank de vergadering.

