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eALGEMENE VERGADERING

3(_ j. ~-V.
NOTIJLEN van de Algemene Vergadering van à.a Volksp-artij voor
Vrijheid en Democratie, gehouden op Vrijdag 22 on Zaterd.ag
23 April 1955 in het Gemeentelijk Concertgebouw· te Haarlem.
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De Voorzitter, I)rof.Mr.P.J.Oud, opent dE.: vere;aclering met een openingsrecle, welke als bijlage I bij de· not'-?-len
is gevoegd.
·
Na beëindiging Yan deze rede danld7 de vergadering
de Voon.·.itter staande :m.et een ovationeel applaus.
De·voorzitter stelt hierna voor het vo.lgende telegram aan H.I'1• de E~oningin te zenden:
11
De Vol~s::_-H3. rtij voor Vrijheid en Democratie, te Haarlem. in
jaarlijkse Algemene Vergadering bijeen, betuigt bij het begin
van haar werkzaamheden ·uwe i.lajesteit haar Bevoelens van trouw
en aanhan~;;elijkheid.
Oud ._ voorzitter
Dettmeijer- wnd.secretaris".
De vergadéring b8tulgt hiermede geestdriftig haar
instemming en zitj.gt, beceloid door het orgel, staande het
eerste en zesde couplet van het 1èfilhelmus,
De Voorzitter brengt met enl{ele woorden tot uiting,
da:t in deze vert:adering o.o.n éJ.e bestuurstafel èl.e vertrouwde
figuur van de heer j~,~r.:'lutr::ers ontbreekt. De heer T~utgers heeft
ongeveer acht maanden geloden een ongeval gehad,. dat zich
aanvankelijk niet ernstig liet aanzien, maar dat hem tot o:p
heden nog aan het ziekbed kluistert. De Voorzitter stelt
voor de heer nutgers door het zenden van eon ·l:ïelegrrun de gevoelens van medeleven der vcrgadering en de beste wensen voor .
zijn algeheel herstel konbaar. te ma..l{on. De vergadering betuigt
hiermode haar instemming, Het volgende talegram wordt verzonden:
"De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, te Haarlem in
jaarlijkse Algemene Vergadorh'l.g bijeen, wenst U van h<U:te een
spoedig algeheel herstel toe",
Hierna spreokt do Voorzitter·een woord van welkom
tot de buitenlandse gasten,· do heren H .de Clcrq en P. Lenain,.
die als afgevaardigden resp. van de Belgisoho Liberale Partij
en van het I.iboraal Vlaams Vcrbond ter vergadering a.anwezig
zijn.
Ik behoef niet weer opnieuw te zeggen - aldus de
voorzittor ..:. hoe zeer het ons verheugt, dat· gij woar in ons·
midden zijt. Wij hebben het e;roto voorrecht, dat in onze algomene·vorgaderingen, en dit zijn hoogtijdagen voor onze
Partij, stoods cnlcole vertegenwoordigers van om~e Belgische
zusterpartije.n aanweüg zijn. Eij wijst op de ondorlingc verbondenheid in de :Jenolux en in de liberale wereldgemeenschap
en geeft daarna het woord aan de heer de Clerq, die namens
de Belgische libot·alon hot woord tot de vergadering wil
richte.n (applaus).
De heer W.de Clarq vangt aan met de onder-voorzitt~r
van de Belgische Liberalo Partij, de heer V.Sabbe, die wegens
omstandj_ghedè.n bui ten zijn wil verhinderd is de zo vcrgadering
bij te wonen, te verontschuldigen, Hij valt nu do buit;enGO'wone en aangename eer te beurt - zo zegt de heer de Clerq ..;.
een groet van de Belgische Liberale Partij over tG brengen.
Spreker vcrtolkt do gevoelens van alle Beltsischo liboralün,
wanneer hij dan.kt voor do gastvrijheid, die de afgevaardigden
der zustc:rpartijen deze: avond te beurt valt on wenst de Partij
goluk roet deze jaarlijkse Algemene Vergadering. Hij meont, ·
dat de vcrgadering zich ontgoocheld. zou gevoelen, wanncGr hij
zich uitsluito.nd tot enkele bclec~.fdheidsgroet,an zou beperken,
men verwacht meer van hem, zodat hij do..n overgaat tot oc~n
ui tcenze t l:iing over de binncrlandse politieke toestand in
België. Spr •. .noemt de schoolstrijd, waarvan België thans het

2
toneel is geworden .en waartoe hij terugkeert tot de toestand,
zoals deze in België was op 11 April 1954, toen een liberaalsocialistische l1ogori'!le; aan het bewind kwam. Deze i1cGerins
erfde van haar voorc,an(jster een angstwekkende nalatenschap.
Toen de eerste ramin[en Yrerclen voorgelegd bleek, dat de Delgischc Hijks:rüddolen zich in e2n hopeloze toestand bevonden
als gevolg van de zorgeloosheid van de vorige :::0e;ering, dio
zich ut tshü tenc1 door hot toopassen van allerlei kuns tgrepon
op financieel 'gebied staande had kunnon houden. Hierdoor W8rc1:
de :·_"togoring [!;eà.wongen de uitgaven te bepërken en tot subsj_c'-.ie..:..
vermind.erin[;on ovor te gaan. Zo komt spr. tot de schoolstrijd.
V66~' 1950 we.s in Belt;ië geen lv.1estic van strijd op dit gebied;
het verlonen van subsj_dioD, zovtol aan de vrije ka tholioke
scholcn:alo aan de katholj_eke scholen, geschiedde in onderling
overleg. Fa 1950, toen de Christelijke Volks::;cartij ecu fictieve
meerderheid in het Pe.rleB<3nt verkreeg, word dit contact vcrbrol:en. Door d.e toemc_alige katholieke Refcri:cg word.:m aan de
katholieke sc:holon ruime subsidies verleend; de liberalen
kenden hier gosns:üns mee instemmen, zij verzetten zich er ·
tegen doch, daar zij in hot I'arlcmcnt niet over con meerderheid beschikten, bockten zij geen resultaat. Na de vcrkiezingen
van April 1<)5'+ v·e.s voor de liberalen het ogo-::..blik aangebroken
om dit evon'.7i.cht weer te herstellen. Do katholieke leiders
en de goestelijk.'.;_eid verzotton zich hiertegen en zo is de
strijd op straat gebracht. Het bes taande wctsontï·rer:p werd
door een liberaal-socialistische parlementaire contactcommissie ol'ldorzocht en n3.der bezien en alle bepalingo-a, die
door do Chr. Volkspartij eventueel als con bed:rcie;ing van heb
vrije 1mthol:Lcke ondervlijs zoudon kunnen worden o:pgev8.t, werden d.aaruit verv:ijclerd, doch er zijn enls::ale punten, waaraan de
liberalen blijven vasthoudon en op welk f:ebied geen compromis
·mogelijk is. De liberalen wonsen gehandhaafd te zien, dat de
Sta~t het recht heeft scholen in te stellen, waarb~on nietKatholieken hun kindero-n kunnen zonden, verder beperld.ne; vEm
de subsidi0ring i.v.m. do ':lostna.nde buà:cetaire mooilijk.."leden,
benoeming vs:n cu.7ldidaton uit het opc;nbo.ar onè.erwijs; vcrbod
van politieke activiteit en propaganda, zowel op q_o openbare
als de van :J.ijkswege gesubsidieorc1e scholen en tonslotte
·
rationalisatie van hec technisch onderwijs, ·.vant met :::.et intrekken der subnicHes bleek dat zich hier ontoelaatbare toestanden voordeden. 3o:Jr. gaat dan over tot de buitenlandse
betrekkint;cn tuss.en :;eél.orle.nd .::m Dele;ië on wijst erop, dat
aan de sam.n1.werkine; in Be-c.elux-verband door beide landen moot
worden bijgcdra:·en en r1on over· en weer eventuele bezwaren uit
de weg moet trachten te ruii'len. 1.'/at de landbouwpoli ttck betreft is mcn"in ~elsi~ geneigd e;eleidelijk tot liberalisatie
over te gaan. In de l=)elgische landbouw zullen soêlpolcJr motheden
dienon te worden·tocgepast on zal een egalisatiefonds moeton
worden ingesteld. Op de du'J.r zD.l een vrijer vvrkeor der landbouv!producten tussen beide landen mo!3'elijk zijn.
'dat het vraae~stuk der invos teringc·:1 betreft, hiür·voor is nog gr::en oploss~Eg govonden. Eet ware te vïenson, do..t
beide landGn tot een coorclinatie van invcstorin~::en konden
komen en dat niet concurrerend, doch aanvullend~gewerkt wordt.
~1ct de instellint:E in Benclux-v0rband van een Hoge Au tori toi t,
zoals bij do :c;uropos0 GoiJ0onscho.p voor I~ólen e.n Sta.<J.l, zou
het belang der beide lanèl.o~l gediend zijn.
Spr. besluit zij:1 r.:.:c1e met te zeggen, dat hij do
oprichtins en werkins van de ?.enclux e~n eersto stap acht in
de richting van do 3uropeso integratie. Rij m0ont de gevoelens
van allo :3clgische liberalen te vertolken, 'l':annc.:::r h:lj aandringt
op een krachtig samengaan do:c Jenolux..:.partners en dar::.rom
juicht hij vo:;rc;adorinsen als déze toe, waar men geleg.::m..l1.·:Jid
krijgt zijn gedachtun te :uiten, Hij wekt voorts de libero.lcm
uit alle landen op do handen ineen te slaan en voor het gezamenlijk ideaal te strijden (applaus).
De Voorzitter dankt de heer de Clerq voor zijn

3 rede en zijn waardorende ~oorden en horhaalt hoe zeer het de
Partij verheugt, dat do heren do Clerq en Leno.in ter vergFJ.dorin[
no.nwezig zijn. De woorden, door de heer de Clerq gesproken
·
over de taak, die alle liberalen in allo lànden hebben to ve:r·vullen, zijn ook hem uit het hart c:egrepen.
Aan de orde is dan -punt 3 van do Agenda:
Vorslae; van <1e Connissic voor do .J:Jot;ulon van do Jaarlijkso
Algemene Vere;o.<loring van 19 on 20 ~'!aart 1954 te Arnhem.
De heer J.J.Bosvüjk (Oude Pekela) deelt namens de
Notulencommissie mede, dat deze commissie t.a.v. de notulen
geen op-en aanmerkine;en heeft, waarna de Voorzitter, onder
da.nkZ8Gf:).ng voór de verrichte workzae.mhcden, voorstelt deze
goed te kr.mrcn.
Do vorgc.dering stemt hiermede in en aan de orde is
dnn p'L'l_nt L~ van de Aronda: Bonoomine; van de Notulencommissie
voorere vorsaaering van 22 en 23 fl_pril 1955.
De Voorzitter stelt voor in de Notulencommissic
te benoemen:
J>lr,F.G.van Dijk
- 1 s-Gravenhage
J.K.Fredrïkze
~ Arnhem
I:Iej.}Ar.A.Nagte:las Boot
- Groningen.
De vergadering kan zich mot dit voorstel verenigen ..
Aan do örde is ~mt 5 ve.n de Agenda: Jaarverslag
van
.Jecrotaris.
Dit jaarverslag werd aan alle afdelingen tocgezonàon; zodat van voorlezj_ng kan worden afc;ezien (zie bijlage

do
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De heer H.J • .Stembord (Voorburg) heeft uit het janxvcrslag tot zijn teleurstolling gezien, dat van do 338 af~e
lingen, die er zijn, bij de ledenwervingsactie slechts 187, '
dus ongeveer de helft, ondanks rappelleren, opc;ave.van huYJ.
ledental aan het secretariant deden toekomen. Snr. is het er
me.-J.e eens, dat de afdelingen ervoor behoren to·zorgen, dat
het algemeen secretariao.t deze gegevens krijgt, doch hij kan
zich niet aan de indruk onttrekken, dat hot socretarinc.t è.ózG
gegevens op de een of andere !!lanier had moeten bomachtige:r.~..
Ook voor de pennin6mooster is hot bij het ontbreken VQn die
gegevens zeer mooilijk eèn juist overzicht te krijgen VQn
de te innen contribu.ties. C~pr. wekt de in de zaal aamwzige,
nalatigè afdelinsen op dit verzuim deze avond nog te herstellen.
De heer D~\!.Dettmeijer ('s-Gravenhago), als wnd.
secretaris do heer Stembord antwoordendt geeft toe, dat het
buitcnc;owoon lastig is geweest voor het secretariaat om niJt
over do volledige gegevens te kunnon beschik...'ken. Er wordti
gorappelleGrd, in de toekomst·worden sancties togen de nfdolint;7on ovori\'ogen en men hoopt, dat àe nal~tige afdolincon
alsnog hun gegevens zullen inzonden, want samenv:erking op
ieder gebied is noodzakelijk.
.
De Voorzitter spreekt de hoop uit, dat iedercon
zoveel mogelijk zijn vorplichtine;en zal nakomen. Hij dank1:
de heer Dottmoijer voor het door hom als vmd. secretaris .,.; 'gebrachte vorslag en do daarop gegeven toelichting.
Overgegaan wordt tot J2.1l!lt 6 vcm de .\[2:enda:
·
Rel{oning en VGrantwoording en J'Uai-verslag van ète Penningmeester.
.
. _
.
De penningmeester, do hëer S.J.van don Borgh, brengt
dit vorslag uit (zie bijlage III).
· .. De. heer W.F.H.Peetcrs (Amstelveen) zou hot op :prijs
stollen, :tnd:ton de pcnningmcoster hem nader zou willen inlichten omtrent hot totaalbedrag, dat aan contributieafdrachten bij het Hoofdbestuur is binnengekomen. Spr. hooft
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do indruk gekregen, dat yerschillende afdelingen ne.latig zijn
in hot afdragen van contributies en vraagt, of hiertegen naa.tregelon kunnen wordon genomen.
Voorts brengt de heer Pooters tor sprake oèn verzoek, door do afdeling Nieuwer-Amstel in 1953 gedaan, ter
verlTijging v8.n ontheffing van afdracht, omdat de afdeling
or toon zo slecht voorstond, Hoev!Gl deze toestand inmiddels
wel is verbeterd, word tot op heden van de ponningmo0ster
geen 2.nt1'10orà. op dit verzoek ontvangen. Spr. zou thans g8.arne
vernomen, of dit vorzook al.dan niet kan worden ingewilligd.
De Penningmeester, de ho0r van den Borgh, antwo,:)rdt,
dat hot indorde~d van hot grootste bölang is, dat de afdolingrogelmatig hun contributies r,fdragon. Vele afdelingen zijn
hiurin nalatig on sancties kondon niot wotdon toegepast; hier
zal hot nieuwe roglomout uitkomst brengen. Van dv minimum
contributie ad f.5.- wordt 50% door dc"afdclingcn bchouden
en 50% a.fsodragon ae,n hot Hoofdbestuur, dat van deze 50~)
2/5 dool aan do Centralos o..fdraagt. Do pemüngmoestor kon·digt eon nieuwe lods::ni'[orvingsactic aan j_n het kom0ndc naje,ar 7
waarmodo de financiela en do organisatorische kracht der
Partij zal worden vorsroot.
:Sctrcffendo hot verzoele van de afdoling NiouYvL:r-·
Amstol tot verkrijging van o:J.thoffinc; vo.n afdracht deelt; do
hoor van don Borgh :mede, dnt oon dorgelijk vcrzoek h0m ninncc
hooft "bereikt. Ontheffing k.s.n ochtor niet wordon vorlooncl.,
wel ~itstel.
De Voorzitter dankt à.e Penningmeester voo~ zijn
toelichting en wekt de afdelingen op aan de financien der
Partij alle aandacht te schenken.
Aan de orde is ~unt 7 van de A~er.d~: Verslag van
de Commissie van Voorlichting over -cre~enlnt en Verant\-;oo~c ·.
ding van de Penning~eester over het jaar 1954.
De heer D.ri.Dettmeijer leest als Wnd.Secretaris ·
dit vèrslag voor, dat als bijlage IV bij de notulen is gevoegd.
Daar geen opmerkingen worden gemaakt stelt de
Voorzitter voor decharge te verlenen a.s.n de Pennin~meester
en aan het bestuur van de .Stichti.fiés Vrijheid en Democratie
voor het door hen cevoerde beleid.
Hiertoe wordt besloten, waarna de Voorzitter een
woord van dank brengt aan de Ponnintjmeester, de commissie :
en àan het bestuur van de Stichting Vrijheid en Democratie.
Spr. wil nog een byzonder woord van dank richten·tot de
Penningmeester der Partij, de heer van den Bergh. Het is
niet zo'n eenvoudige taak, zegt de Voorzitter, de financiën
van de Partij te beheren en de Partij is de heer van den
Bergh dan ook zeer erkentelijk voo~ de ijver en toewi.jding
door hem daarbij aan de dag gelegd. Hij doet een beroep op
de afdelingJn de Pennit'lg1!leèster hierbij terzijde te staan
en de verplichtingen t.a.v. de centrale kas na. te komen.
Overgegaan wordt tot uunt 8 van de Agenda:
Benoeming van een co::nmissie van drie leden ter voorlichting
van de Algemene Vergadering bij de behandeling van de
Ilokoning èn Verantv:oording van de Penningmeester over het
jaar 1955.
Voorgest·eld wordt in deze commissie te benoemen
als leden de heren:
i•.~r~F~H~A,de Graaff
~ Amsterdam
Ir~J.C.Kaars 8ijpesceijn
~ Yu-ommenie
Dr. C.lï'. ICarsten
Rotterdam
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Mr;D;A~Delurat
- ~4ms terdam
Ir.K.van dêr Pols
:... notterdam
B.A.Poulie T:!ilkcms
- Veendam
Do verc;adoring kan zich met dit voorstel verenigen.•
Aan de orde is thans punt 9: Bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur.
·
De heer W.F.H.?eoters (Amstelveen) heeft uit het
jaarverslag van de Secrotaris gezien, dat het Dagelijks Bestuur
der Partij driemaal per jaar heeft vorgàderd, het Hoofdbestuur
driemaal en de Partijraad tvmemaal. Spr. meent, dat dit voor
eon juist beleid wol enigszins a::J.n de zuinige kant is. Hij
hoopt echter, dat de Voorzitter he:o. zal kunnen zeggen dat,
speciaal ton aanzien van het Eoof(èbestuur, deze drie vcrgaderingen por jàar voldoende zijn om hiervan do nodige kracht te
doen uitsaan.
·
Het tweede punt, dat de !J.cer Peeters tor sprake
brengt, betreft oen door zijn afdeling op do vorige algemene
vorgadoring te Arnhem infedü:nd plan tot interne reorganisatie
der Partij. Do afdoliY·~s had vcrwacht hierop een antwoord te
ontvanc;en; toon dit ui tblocf v;erd bij de Secretaris navraac;
gedaan, diè medcdoeld.c, dat het bcdoulde stuk niet meer te
vindon was. De hoer Poeters deelt :o.ede, datr het oe~ grote dosillusie is geweest voor de afdeling Hieuwor-Amstel, dat aan
haar voorstol zo weinig aandacht is goschon..1{.on en meent, dat
het in oen goede organisatie toch niet mag voorlwmen, dat belangrijke vragen aan de aandacht van de Ponningmeestèr ontgaan en ingediende voorstellen in het ongerede raken.
De hoer van Volzon (Voorburg) wil speciaal do an.ndàcht'vestigen op dë leiding, die van het bestuur van de
v.v.D. moet' uitgaan. \'.'anncer ik constatoer- zo zegt de hoer
van Velzen - dat .:t 50~6 van de afdelingen niet reageerde op
verzoeken van het Hoofdbestuur om ougave van het ledental en
dat met een groots opgezette en durë reclamecampag.rie geduronde
drie maanden slechts ruim 4000 loden zijn cewonne_n, dan meen
ik te mogen constateren, o.at er iets aan onze pro:pae;andis Gischc
kracht ontbreekt. Hog sterker wordt dit gevoel, wanneer il:
constateer, dat do curve, aangevende de stijging van ons
kiezerscorps, "langzaam maar zeker naar de horizontale richting
gaat ombuj_gen. Ik ken do crote moeilijk.>-wden
.
om de strijd aan
te binden en vol te houden teg:en z,rote en g;oed gedisciplineerde
partijen als de P.v.d.A. en de K.V.P • .i1~aar ik.ken ook de ontzagwekkende taak, die vroeger in het Parlement do enkeling
moest strijden en de wijze; waarop dit met succes en uiteindèlijke bo!\.roning gebeurde. Dit nu is o.m. wat ik in de
V.V.D, mis: het élan en de discipline, waarmède wij naar de
uiteindelijke overwinning moeten opmarcheren. Ook mis ik
naast deze discipline vele malen het élan, waarmede onze vertegenwoordigers in de Kamer hun strijd voor onze do0lstollingen voeren. \7a.ar bleven de krachtige protesten toGn de
Noodwet Cluè.ordomsvoorziening à.e naam van onze ministerpresident kreeg? Had ook de V.V.D. niet moagewerkt aan dG totsta~dkoning hiervan en was niet menig initiatief van de
V,V .. D. uitgegaan? Weten wij wel voldoende welke enorm.:: propagandistische ':.:racht er van uit gaat, indien op éclatante
wijze, en in woorden die het·volk begrijpt, uiting wordt gogeven aan datgene wat onze V.V.D. voorstaat of nastreeft? \launeer zaken aan de orde kO!!lCn, zoals de Cre:natiowct,. zijt'l wij
trots wanneer Ol".Ze Voorzitter oen magistrale rede houdt, zoals dit is geschied. 1•iaar waar blijft de felle oppositie, ·
die daarnaast gevoerd had kunnen worden? Zijn alle mogelijkheden·hier wel voor lOO%·u:t.tg$bU.it om ons volk duidelijk te
maken, dat het hun P.v.d .• A. o.a. was, die een duidelijl{o .:m
onverbloemde aanval deed op de vrijheid van handelen, el'..kel
en alleen om geen grotere verwijdering te krijgen met de
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regeringspartner? Tellccns wanneer verkiezingen in het zicht
komen breken Hoofdbes tuur en afdeli n,_ sbesturen zich hot hoofd
hoe aan de geldmiddelen te komen om de te voeren acties te
financieren. I:Ien bedenkt slagzitmen om het kiezerscorps te beinvloeden. Hoevoel meer lcracht zou hier niot van uit(jaan, indien deze voorafgegaan zouden worden door oen krachtige
propaganda-actie. Hocveel effectiever zoudon da-:1 ook de nèt
mooito bijeengcbràchte geldmiddelen kunnen worden besteed.
Juist waar de V.V~D. noc stoeds niot beschikt over een landelijke dagblac1pers, d.iü c1e.t;olijks ons woord onder do ogen vaCJ.
de le zors brengt, di;;non i\·ij Ol"lze middelen tot propaganda tot
he·b ui torste te rsebruikon. Hot zou mij te ver voeren een lans
te breken èn voor deze do.t;bladpors èn voor regelmatige radioui tzondLJ.g. Deze ::nachtic;c strijdmiddelen moeten wij op dit
moment nu ecc.1-mao.l r'lisson, ::n8.ar de middele:l di,: we hebben mouten
wij psycholocisch uitbuiten. Wij dienon te bedenken, do.t wij
in deze materialistische ~ereld niet alleen met geestelijke
goederen kun!lo~'l ko:rwr.. c:.m"lö.rago·,J., wij zullen ons precies relw!lschap moeten geven van de bahoofter.., die er zijn. Bi~ een dor
la~~tsto verkiezir..gen h ..;Gft het Hoofé'bestuur een enquate ingesteld, waaruit kon blijken, waar de wensen lagen en welke deze
zijn. Wannoor wij d0ze wensen ondorschrijvcm, dan moèton wij
dit de kiezers in klare e::-1 duidolijke taal mod.:::dolon. Zo kunnen
wij do mensen bereiken. Allereerst dient daaron door onze Parti~
óen constructief plan te ~orden óPEûStold, waarin mot keiharde
concreto foi ton aanscgove'-"- v1ordt, \':at· precies hao.r doclstollinc;cn ?:ijn, cm wat wordt n~gestracfd. ·,ie zull.::n moeten stroven
naar coordino.tio vc.n de liberalo Hedarln.ndso p0rs, zodat overal
ons woord c;olijkluidcnd klinkt. Dn.-.:1 kunnen wij ons volk doordringen van datgene wat ons duidelijk voor ogen staat en kur..non
wij ook stolselmr:.tig Vlijzen op v0r~wordo berekeningen, die
anderen maken of m:::o.ktcn. Vlij dio·c.on in \?oordvn en daden dG
nadruk te leggen op do vrijheid in al haar juiste vormen, in
de bescherming van hot individu voor de Staat, daar waar dit
noodzakelijk· is. Als vtij zo werken, niet alleerel in do verkiezingstijd, maer ook in de perioden, die daartussen ligson,
dan zal onze Partij. e.m stijgende lijn te zL:m geven.
De heer J .2ozencm (!\.~nsterdrun) wil niot zo zoor cri tio1·
op het 9eloid ven het HoOfdbostuur 00fcnen dan wel een vraag
stollen, Spr. dealt sodo, dat i.!l Amsterdam reeds gedurende vele
jaren een aantal mo.c.tschappelijke groepen werkt,. waaronder
ook eon voor onderwijs. Deze vergederen regelmatig er.. daarbij
zijn ook vaak de gomoontoraadsledon; die de ondorwijs)nvostios
in de Raad behandoler:., tegenwoordig. Op deze wijze blijven
'Z·ij op de hooe;te ve..n à.e gedachten, die in de A:nsterdamse
ondèrwijsworeld lover... :·:r.eeds enkele je.ren geleden vcrzocht
spr. hot ~Ioofè.bestuur tot het ·Ll.stellen van een Landelijke·
Ondervlijsconnissie over te gaan, opdat; men ook in do V.V.D.
op de hoogte zou geraken van de iàeën; die in liberale kring
op het gebied van het onderwijs leven. Hanneer door een dergelijke commissie een lm1delijk congres zou kunnen wordon
georganiseerd, wo.n.r het onderwijs van alle kenten zou worden
belicht, zou niet alleen voor het onderwijs; maar ook voor de
Partij iots goeds tot stand worden gebrn.cht. Ook op het vorig
jan.r door de Vercmie:ine; van Staten- on ::]aadsleden te den Hco.e;
gehouden Ondorwi,jscone-res, dat zulk goed succes heeft gobo .;kt,
heeft spr. do instelling van een Landelijke Onderwi}scom:nissio
nog bepleit. Het Hoofdbestuur antv10ordde toen, dat er roeëcs
oen ondorwijscol'hvnis.s:Le bestaat; deze co:r::unissie -aldus de heer
Tiozeman- is ook inderdaQd in~esteld, heoft echter nimmer ver[Sadord en is reeds ter.ziele. Verdc;r bestaat er dan noc ovc.
commi~~ie. ad hoc ter b0studoring vo.n de wetsontwerpen-~::1utten,
doch d~t ~s geen porm9.nen.te commissie on het resulto.at vnr. .
haar werkzarunhcden is ook :1og niet beko:e1d. Spr. hoopt dQt,
wanneer deze co:m.missio hc.ar wërkzan...."'lhedon zal hebben be8indigd,
èn in het belang van de V.V.D. èn in het bel~ng van het onenbaar onderwijs, welk onderwijs altijd de aandacht en liefde

- 7haët van de Lïberale Staatspartij, door het Hoofdbestuur cetracht zal worden een perCJ.e.nente commissie op dit cebied in
te stellen.
De 'Jud.-Secretaris, de heer Dettmeijer, antwoorà.t
de heer :1ozeman, de.t door het Eoofcrtes tuur overwogen wordt
de door de VereniginG van ::Jtaten- en ·claadsleden ingestelde
ondervrijscownissie in stand te houden. Deze commissie zou dan
als een landelijke corrL·~issie beschom1d kunnen worden.
3pre'.~er deelt de mening van de heer van Velzen, dat
in de Partij discipli:ie en élan niet mogen ontbreken; hij
meent echter, dat deze wel degelijk aanwezig zijn. ·\vat de propaganda en de hiervoor benodigè.e c;eld.:,üddelen betreft, dit is
een moeilijk ding. De laatste tijd \':'Ord t actief gewerkt aan
het oprichten van nim::::ve afdelingen en overal in de lande wordt
met·enthousiasme cewerkt aan de voorbèreiding van de grote
V.V.D.-:nanifescatie op 17 September a.s.
De Voorzitter, de heer Pe~ters antwoordend op ZlJn
vraag, of het e.an'Cal cehoud.en verc;aderingen van het Jagelijks
Bestuur wel voldoende is te acb.ten voor een krachtir<: beletd
van de Partij, wijst er op, à.at de leide~de figuren-onzer
Partij reeds zeer d.ruk bezet zijn door de zakelijke en o~en
bare functies, die zij l)eldeden. ~.:ir noet daarom niet meer
vergaderd worden dan nodig is en op diè vergaderingen worden
dan ook "spijkers !"'.et koppenil geslagen. Voorts onclerl1ouden
de leden van he i:; Dae;elijks ~~·es tl..:ur voortd1..~rend persoonlijk,
telefonisch of per brir~f contact, hetgeen zeer efficient en
practisch werkt. Eet kan natuurlijk voorkomen, waar er zo ontzaglijk veél brieven binnenkomen, dat een enkele in het ongerede raakt. De Voorzitter betreurt het ten zeerste, dat dit
met het or:~anisatie-plan van de afdeling Nieuwer-Amstel is
gebeurd.; hij meent, dat dit verband kan houden met het plotselinge uitvallen van de heer Rutgers, waardoor uiteraard enic;e
starsnatie is ont.staan en wil hiervoor gaarne namens het Hoofdbestuur zijn verontsc~uldigingen aanbieden.
De heer van Velzen aCJ.twoordcnd, drukt de V.oorzit:;or
er. eveneens zijn leedwezen over uit, dat er zo vele afdelt:::t:;en
zijn die, ondanks herhaalde aanmaningen, niet reageren on ~ot
secretariaat de 'benodigde gegevens o~~thouden. Dit belor:llnGrt
de te voeren propaganda in niet geringe mate. Het secretariaat
heeft nu de bescl::.tkking sokregen over de heer van Vlaardinc:en,
die zich met kracht cp de propaganda heeft gevm:t'pen en goed ·
voldoet. Hot Hoofdbestuur verwacht voel hiervm1, maar dit vorkeert nog in éen becinstadium, men ziet het resultaat pas op
,
de lange duur. Het Hoofdbestuur is erkentelijk voor ieder
advies, dat tot een goede actie kan leiden, doch de Voorziteer
meent er de aandacht op te moeten vestigen, dat een actie niet
alloen c:ericht moot zijn op uitbreiding van hét ledental, doch
ook op verbreiding van de lïboral::; beginselen. Het Hoofdbostuur
zal, zoals do heer van '!elzen aanc:ooft, deze doolstellingen
ook op schrift stellen. iJanneer in à.e :practijk hierover toch
meningsverschillGn tot uiting komen, dan valt ook dit in cle
liberale lijn, want de vrije meningsuiting is een der voornaamste gronèl.sèdachi:;en van onze Partij. Ondanks deze vcrschillen
weten de V.V.D.-ors elkaar toch wol te·vindén en hiervoor
behoeven wtj geen stron;3e partij-discipline.
Paar aanleiding van de vraag van de heer '1ozeman betreffende het instellen van een LandelijJre Onderwi.jscom!nissie,
deelt de Voorzitter :::Jcde, dat door het Hoofdbestuur con onderwijscOi1UD.issie was in;Testeld, welke ten doel had het hervormingsplan van r!.inister l?.utten te bestuderen en daarover haar
mening te geven. no commissie heeft het practischer gevonden
geen verslag uit te orenten, maar contact op te nomen met
ï·,Ievrouw ::<'ortanier-de 1.7it..
·
De Voorzitter zegt toe, dat b.et Hoofdbestuur aan dé
kwestie van het ouderviijs allo aandacht zal blijven schenl-cen,

8 to meer, omdat e;ebleken is, dat VllJ met het gehouden Onder-·
wijscongros van de Voronic;:ing van Staten- en ~l.aadsledcn een
uitstekende indruk hebben gemaald, en dat hiervoor ook buiten
de Partij crote belangstolling bestond.
J>.an do orde is. dan punt 10 van de Ar>:enda.: :Gondvraag.
De hoor Dr.P.D.van 2oyen (Dricborgcn) deelt mede:
dat op oun vor:~adering van clo afdolj_nc; DriebeJ.'gen tor sprake
is gokornon, dat velo lodon·ntet in hot bezit waren van het
bc:ginscüprosra.:·,l v-2-n do V.V.!J., hotgeen tevens een bezwaar vms
voor het worven yan nieuwe loden. Hot bestuur van do afdelinc;
Driebersen bcaamte dit ~czwaar, doch vestigde o~ do aandacht
op, do-1.; dit bo:insol;Jrozr03, waarop bovonclion oen toelichting
van 40 pac;in8. 1 s ~)Os taa t, te droog geredigeerd is, zodat de
vroos boscar,_t, c,_e.t cht ~):COt;:..~run, indièn het in bezit is, toch
onrrolozon terzi~Co z~~ nordon gelogd. Sur. zou daarom willen
be~loiton in de te voeren ~ro~~canda-aclie te botrekken do
ui tc;avG van hot bor).nsel~)rogrruJ. dor ::?artij in beknopte on
poptüairc; vorm, iCJ. ~.-oor icderecm boc;rijpelijke woord0n, zoc'tat
de e.fdoli.-c.gon dit dan lmn-.:-:.en gebruikon voor degenen, die zij
voor hot lidmaatschup ~~llen bewerken.
Uit e:u-c:. Ycr;;lag, opgenomen in het Eandelsblo.d van
16 Februari 1955, '.·an è_c jaarl-::..j~<se vergadering van C.E.-lcdon
van gemecntebostc:::·rnl in Hedorlancl heeft spr. gezien, dat het
Tweede IC&"1lerlicl v.:_:l 0-c 'ic':;erin.s daar heeft gespröl-;:en over do
afschaffing va.n l::ot ::_:-:~:::cossiovorbod in Nederland. Hierbij zou
de heel;' van de \-:::;to:r:Lng gezop~d hebben, clat ook van liberale
zijde c;con steun V:)or è'e l::a"!lclhe.ving van het processieverbod
te vcrwachten Yras.·S)'l:-:·;zotl_ gaarne van het Hoofdbestuur het
standpunt van do V. ~r. D. ce di on aanzien vernemen.
j.Je heer Ir.~-I.van J.aalto (Jülversum) brengt hot
Partij.:..orc;a.än en de '3'.:;ichting "Vrijheid en Democratie 11 ter
spraJ.co. Spr. had clo iLd.:_'uk, dat deze stichting geheel onafhankelijk is on ëiat lwt :loofdbestuur hiervoor geen enkel8 vcrantwoordolijkheiC 0-raagt, zodat clit op de algemene vergadering
hiervoor nioi:; tor ve1:an\.:v.-oordLJ.g ka_n worden soroepe:rl. De heer
van Raalte ach-t (_it r_ie t juif:; t en meent, dat op de algemono
vergadering niet alle8n he~ beleid van het Hoofdbe-s tuur, d:::lch
ook hot beleid v::-.:1. de rod.àc tie van "Vrijheid en Democratie"
tor sprake elient te k~~e~.
De heer· ]:-'.C,ci-,.is U~corn) V.'il de aa-:J.dacht vestigen
Op hGt ~robleo;:o: '7COn~:;_1j_ïCO '."OOr landarbeiders • ?engevolgc
van de kortere vrorktj_~cle.!l c·1. sezelliger wijzG van het verrichter
van werk zijn vele J.c-" d<.l:~boicJ..:;:rs zencigd naar industriële -oedrijven over te [ae,CJ. en d"'J.s heEl. arbeidsverhouding met lauclbouwers en veeho,-ders op te zeggen. Daar er bij die industriële
bedrijven thans ::2oest~ü geen woningc':l voor deze nieuwe krachten
zijn, blijven ze op dc dorpen -rronen en vaak nog in de bij do
boorderj_j on boho"'.:'ondG r"_~beid.erswoningon. Ook in de dorpen is
een woningtc':o"'.:'::;) zoè" '; hot; voor oen landbou;:er of voehoüd ':3T
niet mogelijk is die c::-beirlers:wnin.g ontruimd te krijgen~ Do
worlq,_;ovor vo:ccl.ört c~_o.-c. ont.::"uining en krijgt hiertoe oen ontruimingsvonnis. ~ls hij dit ten uitvoer wil brengen vordert
de gemeente cle ar':::cië:.crm-.roning, O:Jdat anders een go zin op
straat zou kor:1en te staan, want andere woongelegenheid is er
in zo•n dorp niet. Eet result-aat is dus, dat de landbouwer
geen arbeiëterswoning meer ter beschikking heeft en dus moeilijk nicuvre arboid.ers kan krijgen, hetgeen zeer nadelig is·
voor de lano.bouw. Ye~ l~an de inëi.ustrie niet verbieden werk-krachten var~ het plat'celand aan te trekken en evenmin de arbeiders om in de i:J.clustrie !Je gaan werken. Hier ligt een zoor
moeilijk ?roblc8~~ ~3~~vaCJ. de oplossing zou zijn meer bouwvoltune voor de p-~·3.i.:tolánc1sgcmoentcn, desnoods ten koste van
de industrie-cemeon~cn.
De heer !~-r.-;-l.Koo:ps (Voorburg) is· de mening van d.o
heer van ~~aRlte trn aanzien van het Partij-orgaan en de
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Stich'~int<; "Vrijheid en De:mocratie
toegedaan. Het is spreker
niet d1..'.idelijl:, v1aarop het voorstel van de Voorzitter. aan de
algenene ledenverc;aderinc; berust om het financieel beleid
van de stichting goed te keuren. Eij was niet bekend - aldus
de heer Eoops ~ dat t.ot bestuur van deze stichting ac.n èen
orgaan, van onze Partij verant1;;oording schuldig zou zijn. Dit
als :pre.cedent en symptoom O})gevat geeft mij de hoop, dat wij
wellicht in niet al te verre toekomst in deze vergadéring ook
het redactioneel beleid ter discussie kunnen brengen.
De heer A.J.~.R.G.Pa~lman (Meppel) brengt namens de
afdeling Hoppel de bouw van de zgn. halve-premie 1.·roningen ter
sprake. De Regering :teoft 8000 zo~enaamc1e halve-premie woningen ter bescb 1<king van bot bedrijfsloven gesteld, waarvoor zoor c:rote bele.:-lgstellin::; bostaat en waarvoor de inscbrijving reeds is gvslot0n. Uiteraard heeft hat bedrijfsleven
hierbij de verplichting de andere helft van de premie op te
brengen, hetgeen neor:comt op f. 2. 340.- per woning met drie
sle.aplmrrwrs. Gebruik :nakende van de grote be~loofte van hot
bedrijfsleven aan vmningen voor haar werknemers wordt hi.:;r
door de :':'/egering dus oen extra-last van 8. 000 maal f. 2. 340.'of ruim f .18. 7 m.illioon op d<:J schouders van de industrie g-:Jlegd, hotgeen sprukcr Gen groot bozvraar acht. Hij wil hier eon
vcrgelijking naken mot hst bouvJOn in J;::;st-Duitsland. Volgons
oen opgave in :Sconomisch-Statistische Berichten wordon in
West-Duitsland verhoudingsgG\vijs 10 woningen gebouv;d tegen
in Nederland 6; indien dit juist is betekent dit, dat in
Duitsland 65% moor \voning.::n v.'ordon gebouv1d dan in i:Tedorlancl.
Dit zou zijn oorzaak vindon in gering;::;ro ovorhoidsbcmotéifng
en in hot f(jit, dat in Duitsland do werkgever bclastint;vJ.<.j ·
mag investeren in wonint;e:n die hij ton behoeve van zijn vverknemers bouvrt. Voor een bedrijf van enie;e omvang komt het er
al gauw op neer, dat de werkgever 40% van de bouvrkos ten. van
een woning lcan afsct.rijven. ·;'lil de Nederlandse Tl.egering dé
industrialisatie bevorderen en de :Productiviteit opvoeren,
dan zou zij het 'bedrijfsleven moeten toestaan voor-haar werknemers 'belastingvri.j te investeren in de woningbouw. Voorts·
zou zij, wat deze sec tor. van de woningbouw betreft, de b011w
geheel vrij dienen te laten en het aan het bedrijfsleven
moeten overlaten voor haar eigen woningbehoeften te zorgen.
Vermindering van rei.sbozwaren zal ook de industrie ten goede
komen. De heer Paalnan zou over het bovenstaande gaarne de
mening van het Hoofdbestuur vernemen.
De heer Nr.H.van P-iel, als voorzitter van de
Stichting 11 Vrijh0ià. en Dol!locratiu" de heren Koops en Van
Raalte antwoordend, wijst or op, dat reeds gedurende enkele
jaren d.e financiële uit)wmsten van het bel.:dd der stichting
ter vergadering wordon voorgelezen, hotgeen blijkbaar aan
velen ontgaat. ::::r wordt steods v.:;rantvroording afgelegd. iann0or de hoer van Raalto aandringt op oen farmale regeling, dan
komt dit sprGker niot noodzakelijk voor, Reeds enkele jaren
lang wordt het Partij-orgaan in de algemene Vergadering tor
sprake gebracht, er worden vaak bitse opmerkingen gomaakt;
altijd wordt hierop uitvoerig antwoord gegeven, hoew8l hiortoe
geen verplichting bestaat. ~r bestaat altijd golegcQhoid om
over het rcdactionc~l beleid en hot boloid van de stichting
te discussiëren. Formeel is dJ hoofdredacteur voor zijn bc.:
leid on voor do inhoud van hot rr0ekblad v.Jrantwoording schuldig aan het Dagelijks Bostuur der Partij. Indien men dit
·wanst kan do hoofdredacteur in dJ gt:logonheid wordon gestold
vragen te bcantvroord<m •. ';on verdere regeling acht do hoer
van Riol niet nodig. ·
De Voorzittor_gcoft de h0ar van Rayon toe, dat hot
beginsolpro[ram in zijn huidigo vorm niot geschikt is al8
propaganda-materiaal voor de groto massa •. Het is als loidraad
voor het werk dor ?e.rtij bedoeld. Inderdaad is er bohoeftc
aan een populaire versie van dit program tor verbreiding
op grote schaaL Ook hot Hoofdbestuur hooft dozc bohoofto
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gemaakt mc:t het in 0'"1loop brongen van overdrukken van enkele
door hem in de Twoodo K~or gohouden polj_tioko beschouwingen,
zoals b.v. ter gelego~~cid v~n de b0handoling van do Crematiewet. Dit punt behoudt de aandacht; er is con geschrift over
het bcgin.selprogram in voorberüding terwijl ook oen liboraal
manifest zal vwrdon o:pf50Stold.
Wat het tweede punt uit hot botoog van do hoor
van ]}oyon botroft, hot procDssioverbod, meent do Voorzitter,
dat dit vcrbod onverenigbaar is met do liberalo goclachto,
maar hot moet natuurlijk niet zo zijn, dat hot houdan van·
processies in strijd. komt mot do openbare orde. Hot is oen
zoor mooilijk punt. De Grond·::otsconnissie heeft voorgestold
het vcrbod op te hoffen mot inachtneming van do nodige voorzieningen tot handhaving van d;;; openbare orde. Voorgesteld.
·werd om, zolang d0 k'.?ostic nog niet bij de wet is g8rogeld,
do nodige maatrogoLm door do burgomeestors der gemconton
te laten treffen. Eiertcgori h0bbon de Voorzitter en Prof.
Holcnaar, als l..:don van die commissie, zich verzet, daar zij
van moning zijn, dat in de over-g2.ngsperiode b.:;tcr do bestaande
toestand zou lmnnon worden g<::ha·o.dhaafd. Het standpunt van
de Partij ten aanzion wm deze kv!Gstie is echter nog ni-:;t
bepaald; wij zullen dit nader moeten bezien, doch vacl haast
behoeven wij hi<;rmodc nog niet to maken, or.:::dat, naar het
zich laat aanzien, doze kwastiG door dit Kabinet niot m:;;ar
aan de orde zal wordon gesteld.
Het vraagstuk, door de heer Paalman aangeroerd,
noemt de Voorzitter een der bre.nclendst~, maar oo.k een der
moeilijkste problomen van deze tijd; men kan niet van hem
verwáchton, dat hij er een oplossing voor aan de hand zal
doen. Hi,i kan echter de vergadering wel toezeggen, dat dit
probleem do volle aémdacht heeft en zal blijven behouden van.
de beide Kamerfracties.
Hierna schorst de Voorzitter de vergadering tot
de volgende morgen 10 uur.
Zaterdagmorgen, 23 April, om 10 uur heropent do
Voo~zitto~ de ver~:adering met J2Unt ll van de Af1:G~da: ~lled.e-:
dellngen 1nzake het Rapport van de Commlssle tor üestuder1ng
van de Kinderbijsla::;ree;eling.
De heer lTr.H,van :::tiel ('s-GraveL>..hage) deelt als
voorzitter dier commissie mede, dat dit rapport, dat roods
in de Pe.rtijraad werd bohandold, zich niet leent voor openbare
beraadslaging. De basis is min of meer aan dit rapport ontvallen. Het was gebaseerd op de loonstructuur van onkolc
jaren geleden, doch-door de opeenvolgende loonronden en do
plannen der Ragering tot wettelijke regeling der ouderdomsvoorziening is eon nieuwe phasc ingJtreden, waarmed0 bij het
opstellen van het rapport goGn reki:lning kon worden gehoudcn.
Bij de bespreking in de Partijraad werd b&sloten, dat het
thans niet opportuun is een herziening aan do orde te stçllen.
Voor degenen, die zich·ervoor interesseren, is het rapport
tor inzage beschikbaar.
De vergadering kan zich m.::t hot advies van de
Partijraad om het vraagstuk voorlopig te laten rusten vcrenigen.
Aan do orde komt dan punt 12 van de Ae;enda:
Voorstel van de afdeling Heiloo.
De afd0ling Heiloo bepleit eon botere financiÖlo
reGèling, speciaal voor de kleine afdelingen, en stolt voor
b.v. het noodzakelijke drukwerk centraal verkrijgbaar te
stellen.
·
De afdeling Goes st0unt dit voorstol door het
ver:z;ook tot instellen van oen progressieve schaal voor do
eontributie-afdracht en het verlonen bij toerbeurt van oen
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extra bcdre,g voor yro:')af<a~da, tc::r.-:ijl de afdeling "lageningon
ploit voor het invooren van o:.-n syst.:::am van afdracht uitGedrukt
in procenten, we.arbij h:.:;t pe:rc;::nta[.::: toc:n-::omt naarmat.::: hot lodental groter wordt, en een verhorring der contributie.
De heer ~)rs.C.A.Lonster (.Amstelver:m) 7:il de afdeling Heiloo caarne steunen en vraa~:;t, of niet zodanige rer:-:eling voor de contributie-afdracht kan_worden getroffen, dat
b.v. de eerste honderd c;ulden Yan afdracht zijn vrijcestelcl,
van de hrec3de honderd gulden b.v. 15;), van de derde honderd
gulden b, v. 30- 35;::; dient te rvo:rden éd[:ec1ragen enz.
De Voorzitter ant7oordt, dat deze moeilijkheden
door het Eoofdbestc,_ur niet onnidc)_ellijk kunnen worden op[:elost.
Het Hoofdbestuur :-:1oet nu eenmaal de nodige geldmiddelen uit
de afd.elineen ver~rijsen, het zal dus wel altijd een moeilijk
probleem blijven. I-lij zef:t echter toe, dat het HooN.bestuur
hieraan bij voortè_ï.,_ri'"lg a&nci.acht zal bli.jven schen1ren en cle
door de a.fdelincen na-'ll' voren f':ebrachte den1.rbee1den zeer zeker
in overwec;ing zal nemen.
De Voorzitter stelt voor de punten 14 en 15 van
de Agenda eerst af te wer}cen alvorens punt 13 in behandeling
te nemen, waarmede de vergadering instemt.
Punt lL~ van de Ap:enèla luidt: Benoemi.ng van een
onder- Voorzit ter ,--\:[êgeri.s:;)erioèiëiië-afcreding van de heer
Hr,H.van Riel te 's-Gravenhage.
Als enig candidaat is :3esteld Mr.H.van Riel te
1
1 s-Gre.venhage, door de afdelinFcn Almelo,
s-Gravenhage, Heemstede en :fioringermeer.
De heer Er,H.van Ricl worcl.t bij acclamatie als
onder-Voorzitter herbenoemd. De versaderins begroet deze herbenoeJJJ.ing met applaus en de Voorzitter dankt de heer van ~iel
voor zijn bereidrrillifheid ziel! voor do functie van onderVoorzitter der Partij vrederem beschikbaar te stellen. Eet
Hoofdbestuur en de Partij
zijn de heer van Riel hi.ervoor
buitengewoon erkentelijk en zij zijn ervan overtuigd, dat de
heer van Riel deze functie op voortreffelijke wijze zal w0.<:.r-nomen.
Punt 15 van do Ap:enda luidt: Benoeming van drie
leden van het Hoofdbestuur,
Daar ceen tegencandidaten zijn gesteld wordon do
aftreelende, zich herlüesba.c>.r stellev.d.e leden:
IIevrouw S. A. Th. Goudswa.ard-Knipscheer te
Leiden en de horen
~.Th.J.le Cavelier
te ilinsterdam en
Prof. Dr •.::. H. s 'Jacob te Groningen
bij acclamatie herbenoemd.
De vergadering be0roet ook deze herbenoemingen met
applaus. De Voorzitter wenst de Hoofdbestuursleden gelu1-:: mot
deze herbenoeming en met het iE hen cestelde vertromren en
hoopt, dat de prettige Sal!lenwer~dng ::not hen in het Hoofdbestuur
ook in do toekor1st zal worden bestendigd.
Hierna wordt ovcr[egaan tot uunt 13 van de Aron~a:
Behandeling van de voorstellen der Commissie tot herziening
van Statuten en ~eglementen.
.
De Voorzttter stelt voor een artikelsge·vijze behandeling van de voorstellen der Commissie aan de hand van do
ingediende amendementon _(Bijlagen V en VI),
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Artt. 1 en 2 worden conform het voorstel van de Commissie door
de vergadering aanGenomen.
Art. 3.
TI'cverr,ad.erine; besluit conform het advies van .de Partijraad
het amendèm.ent van de afdeling J:?.ot terdam niet aan te ne~en,
zodat art.3 volgens voorstel der Co~issie wordt aangenomen.
}.rtt. 4 en 5 ~ovor<.'l.en conform het voorstel der. Commissie door
ae vèrgGa:er-înc a:~ngenomen.
Art. 6.
JJe e.fd'ëlin•;en Docrn en :'1otterdam trel:ken na het advies van de
Parti,jraad-·hun a..c1Gndement in, zodat art.6 volgens voorstel der
Commis,sie door o.e verr~e.dering wordt aangenomen.
Artt. '7 en 8 worden conform het voorstel der Commissie door
aëvërc;aéTerine; acmc;enomen.
P.rt. 9.
Iië ve:r.cadering gaat accoord met het advies van de Partijrar:.d
nae.r aonleidL1g van een voorstel ve.n de afdeling 1 s-Gravenhage
0111 aan lid 1 toe te voec;en "of door afvoering van de ledenlijst
ener afdeling'', en het woordje "of" voor de woorden "door
royement" te schrappeeL
Tevens besluit de ver~·:e.C::.ering conform advies van de Parti.jraad
ac.n het artikel een zevende lid toe te voegen, luidende: rr:-:;en
lid ven een Afdeling dat, ondanks daartoe te zijn aangemaand,
en nadat het in de c;elef:enheid is r;esteld gehoord te r10rden,
nalatig blijft zijn contributie te betalen, zal, indien hij
ook, na tem~lotte l)er a:o.nc;etckend scl'.rijven verzocht te zijn
zijn contributie binnen lL~ dagen te betalen, daaraan niet heeft
voldaan, na verloop van genoemde tijdsduur door het Bestuur
van de betrokken Afdeling van de ledenlijst worden afgevoerd".
De afdeling ~1otterdam trekt na het advies van de PP.,rtijrnad
haar amendement in.
Art. 10.
Tie afCfëiing :'1otterdam neeut na rlJP beraad volgens· het advies
van de ::?artijraE~d haa.r amender<ëent terug, zodat art. 10 conform
het.voorstel der Com:o.issie nordt aangenomen.
Art. 11 wordt conform het voorstel der Commissie door de verga<Iering ae.n2;enomon,
1\rt. 12,
De verc;äclerinr:: kan zich verenigen :net het advies van de Partijraad naar aanleiding van de voorstellen van de afdelingen
Berkhout, Hoorn, l:idwoud, Stompetoren en Twisk om:
le de eerste zin van lid 1 van het artikel te doen luiden:
11
Afdelingen van de Partij 1runnen v:orden opgericht in iedere
gemeente waar ter>..21.inste '7 leden van de Partij gevestir:;d
zijn";
2e de derde zin van lid l van het artikel te vervangen door:
"De Afdeling, die op 1 Januari van enig jaar minder dan 5
leden telt, kan door het Hoofdbestuur, gehoord het Bestuur
der I~<':..l'ler-Cen'crale, waartoe de Afdeling behoort, worden
ontbonden" en
.?e aan lid 1 een vierde zin toe te voer;en, l:uidende: "Tec:en
een beslissing tot ontbinding kan de betrokken afdeling
bij eangete::end s chri.jven beroep instellen bij de Commissie
van Beroep, bedoe:Ld in art. 8, tvmede lid, ·binnen 4 weken
na ontvangst van het besluit van het Hoofdbestuur."
Tevens besluit de vorgndering conform advies van de Partijraad
naar aanleiding van het voorstel van de afdeling Doorn om in
de tweede zin van lid 1 van het artikel tussen de woorden
"kan" en "in" in te voosen de woorden "gehoord het Bestuur
van de Kamer-Centrale 11 •

- 13 Artt·. 13 en 14 worden conform het voorstel der Commissic door
vergaaering aangenomen.
Art. 15.
Tie afdelingen Doorn on D.otterd~ nemen conform advies van de
Partijraad htm arr;ende''lent terug, zodat art. 15 conform hot
voorstel éler Commi-ssie door de vergudcring wordt aangenomen.
Art. 16.
De vercac.loring besluit ·conform advies van de ?artijraad het
amendorJent van de Rfrlcling notterdam niet aan te nemen.
ArtJ7 wordt ongev.ri.jzigd door de vergadering aangenomen.
Art. 13.
ITc vorga.dcrinc; bosluit conform advies van de Partijraad hot
artikel volgons voorstel dor Commissie aan te nemen.
Art. 19.
Do vercaderinr::; bosluit conform advies van do :?arti.jraad hot
voorstol dor Comoi.s.siu t.; e.anvaardon.
Naar aanleiding van de door do afdalingen Almelo,
)}oorn en ::lottordam inr::odionclo enendomenten inzako de titol
en :plaats van h<)t hoofd va·o. hot socretariae.t - bezoldigd. of
onoozoldigd. - licht d0 Voorzittor nader toe, dat. het Ho.ofdbostuur, hiertoe :;c:d;,von[on door hot ongeval aan de hoer "lutgors
overkomen, dié; overigons toch -::et ingang van 1 Januari 1955
mot pcnsioGn zou zijn c-::gaan, e::n prouf heeft genomen mat con
honorair socrotaris. ~'lij hebben het grote voorrecht gehad
- aldus do Voorzitter - dat do hoor Dettmoijer zich bereid
hooft v•:;rklaard als honorair secrotaris do leiding van hot
secretariaat in handen te nemen. Het Hoofdbostuur stelde hot
zich aldus voor, dat de hoor D.;ttmE:ijor con wakend oog zou
houden, terwijl de dagolijkse leiding in handen is van Eojuffrouw Véln Everdingen, d.ü: dit voortroffelijle doet. '}at d0
propaganda botroft beschikte de Partij wel over on:kolo fOWCl.Stolijke functionarissen als do horen Dutijn Noordborger on Le:yds,
doch· niG:t ov::Jr oen :9ropacandist voor het werk ovor hot g.3holc
land. ~~on zodanige f1.mc tie vcrvult nu do heer van -Vlaardine;cn.
De persoonlijke m.oning van de Voorzittor is dat, indien deze
gang van zaken zou kunnen wordon bestendigd, dit oe-n z.ocr goluJ;:~dce oplósE:ins is, die ook vo lk::>mon past in do Partijr~glemonton. Zou do hoer ~att~eijer te eniger tijd madodolon,
dat hij dozo functie niet meer kan blijven waarnemen, dan zal
hot Hoofdbestuur zich misschien voor d.::: vraag zien goste;ld
een b<::zol<ligd socrctarj_s; die dan oen ambtenaar van de Partij
is, te moeten aanst8llon. ::Jo Voorzitter mo0nt, dat het roglomc:nt hot Hoófdboro tuur vrijheid moet laton naar bovind van zaken
te handelen.
Art. 20.wordt onccwijzigd door do vergadering aangenomen.
Art. 21.
ne-~ga.dorinr, F,aat accoord met het advies van do Partijraad
naar aanloiC::ing van hot voorstel van de afdoling 11otterdnm om
aan het d8rde lid van. hot arti'.:ol na "aangovrczcn" do volcondo
zin toe to voegen: "Do c;oadJw-uring -van do rokoning en vorantwoorcUng strokt totdéchargo van de ponningmcestor 11 •
!rt. 22 wordt door do vorge.dcrinc; ongowij zigd aangenomen.
Art. 23.
Tio vcrgadering bcslujt het voorstel van de Partijraad, dit
artikel aan te vullon :n.:;t de ·.-:oorden "behoudens in de bij besluit van do "Ugemono Vortr.adoring vastgostelde reglomenten
gemaakte uitzonderine;on", aan te nomen.
Artt. · 24 on 25 wordon ongewijzigd door de vorgadering a2,ngonomen.
Art. 26.
De vergadering kan zich met hot advies van do Partijraad vcrenigen om naar aanleiding van eon voorstol van do afdeling :tot-
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- 14 terdam in het oers te lid vàn het arti 1wl de woorden "in oen
daartoe door het }ioofc1bostuur ope;oroe:pen vergadering" tv wijzigen in "in een claartoe wettig ope;croo:pon vergadering".
AT'G. 27 wordt onr:;cv1ijzisd door do vcrr:;adering aangenomen.
Hiernode zijn de nieuwe Statuten door do Algemeno
Vcrgadering goode;okourd.
Do Voorzi ttcr vorzoot:t nawcns hot Hoofdbestuur machtiging hierop de ~ConiL1:lijko goodkouring aan to vragen en die
redactionele ~ijzigin~cn aan te brengen, welke hot Kini~torio
van Justitie Gv-:;ntue:el rron.solijk zal achten; d.::ze machtiging
wordt hom door do AlgGmone Vcrgadering verleend.
·
P.:3;GI,::~Jt:;;I:;T.
-HDISHOU:OELIJK
··-· ·--------·-----Artt. 1 on 2.
:rrc;-Vër(f:-iacrins bosluit do zo artikel cm volgons voorstol dor
Comro.i.ssio ae.n te nomen.
Art. 3.
Tiö verGadering gaat accoord mot hot advies van de Partijraad
naar aanloicli-c.g van oc;!l voor:=:tel van do afè.oling J\nstordam
11
OI2 uit hot eerste lid vo.n het art i kol de woorden
en ton hoog.c·tc
11
15 to schrn:Q:;;>on.
De vorgadvring gaat eveneens neeoord mCt het advies van de
J?artijr;-aad naar aanleiding van oen voorstol van de afdeling
's-Gravonhago om aan !'_ct twoedc lid van het artikel toe te
voogen do zi-rksnodc: "tenzij het afdclingsregloment anders bepaalt".
Hot aflendomont vnn de afdolin~ ~ottordam wordt door de ver~adc
ring conform advi3s van de Partijraad niet aangenomen.
Art. lt-.
DG-vor[adoring besluit niet het 2~cndomcnt VQU de afdeling Rottord0ill aan tG neBon, doeh hot advies van de Partijr~ad te
volgon on van hot artikel lid 1, 2 en 3 onveranderd te handhaven en lid LJ. aétn te vull.::m :oot de woorden: "tentij het reglement van do afcl.o li -c.~.g hot anders bepnal t 11 •
Art. 2 wordt door de vorcadoring ongewijzigd Evmgcnomon.

Art. 6.
:rJ"eVorgedori-:J.s; bosluit conform advies van do Partijraad het
artikel volgcns voorste:l der Commissie aan te nemen.
De afdoling Doorn nçer-1t haar amendomouten terug.
ATt.

7.

Ife vGrt;adering b.;slui t conform advies van do Partijraad hot
am\mdomont van à.c afdeling ::1ottcrdam niot aan te :wmén en het
artikel valgems voorstol dor Commissic te aanvaarden.
ATt. 8.
De v8rgad~ring gaat accoord met hot advies van de Partijraad
uae.r as.nleiding van een voorstol van do nfdeling Rotterdrun
om hot artikel uit te breiden Tiet een tweede lid, luidende:
"Hot Bestuur ener afc!.elinP.: is verulicht net Hoofdbestuur ongave te verstro.lcl~en van zijn samo;_stelling en van de daarin
cvontue0l voorko~clonde :r:n.~tatics".
ATt.

9.

Do vcrgadering besluit hot artikel volgens voorstel der Commissic te aanvaarden.
Art. 10.
De vorc:o.dcrint; besluit· conform advies ve_n de Partijraad om het
amendement van do Contrale Zuid aan te nemen en aan het eorste
lid van het artikel een b·vecde zin toe te voegen, luidend9:
"J~ot goedkouring van het Hoofdbestuur ku.."lnon afdalingen bin:1en
2 of meer :1ij.kskioskrin~en zich tot 6én gezamenlijke C.:mtrale
verenigen".

15 Art. 11.
De vcrp;äC1.oring bosluit conform advies van de Partijráad het
artHeel volc;ens voors tel der Commissic te aanvaarden.
Artt, 12 on 13 worden volgens voorstol der Commissie door de
vergadr;ri ng-aängc:-lm10n.
Art. 14-.
Do vorcadoring tr.aélt acc0o±d mot hot acl.vies van de Partijra2d
om het a'J.onder.10nt vcm de afdeling Amsterde.m over te nomen on
uit hot oorsto lid vat: hot artikel do woorden "en ten hoogste
15" te schrappen.
::at hot a.tnc::.d.emont van de afdeling Doorn op het artikel botroft doelt do hoer Koornnoof modo, dat weliswaar dit
ame·cld~Jm.ont door het a:.cr:J.onen van het voorstol van de afdoli:1g
Anstürdem niet zo voel ?.in rr::oor heeft, doch dat do afdelin?
iJoorn het gan.rno \7il :::ion r:;ehandhaafd, omdat op deze wijze
de Contrales =~;rocoro '.-rijheid in de wijze van SOJJlcnstelline;
van hun Dostuur vorkr~jcon.
Do hoor l'b:-.-:::'h.Bak:~or ( 1 s-Gravenhage), voorzittor
van do sub-corru:liu:::io ~.roor de Statuten en h0t Huishoudelijk
:=?_eglomont antVJoordt, c'..!J.t clo comr:üssio h.::t niet nodig hooft
gooordoelcl de redactio van hot artikel te wijzigen.
Hocwol do hoor Koornnoef hr;;t runendoment blijft ha"Clrlhaven, stount do vorG;:idorinr;; hem niet, zodat de afdeling
Doorn !;lot n.mondemcmt türuc;neo'Jlt.
Do VGrgacl.orinc bosluit hot ruuendement van de Contralo Groni::g:.;n
on do afdeling Uithuizormeoden, om art. liJ· lid 2o. to laton
vurvallon, niet ovur to nemen (zie vorder art. 19, lid 1),
Do vorgadoring busluit conform advies van do Partijraad hot
e.m;mdor.wnt van do afdeling Almelo over te nemen, zodat in
lid 2b het woord· ustaton-Centraleu vervangen zal worclou door
fiKOJJlor-Contrale n.
De vergadering bosluit het advies van de Partijraad· te vol:::en
en in hot dorclo lid van het artikel tussen de woorden flda
vergadering dor" en "Centrale" hot woord !tbetreffènden in to
voegen.
Art. 15_wordt ongewijzigd door de vergadering aangenomen.
Artt. 16 en 17 •wrden volgens voorstol der Commissie aan13onomer
Art. 18.
!fe vorgndoriYJ.f, k9..n zich verenigen mot het advies van de Partijraad naar ae_nloidine; van een emcndemont van de afdeling Doorn
om in hot artikel hot woord acontralen te vervangen door
11
Kamor-Centrale ! I .
De heer Ir.H.van Raalte (Bilversum) merkt naar aanleiding van het amenclement van de Centrale Zuid op, dat hem
het houden van con Kamor-Centralovorgadoring in October con
ongeluk1dgo 11rocedure voorkomt.
De heer Hr.Th.Bakker antwoordt, dat deze bepaling
door de Commissie uit het öudc reglement is overgenomen, omdat
de Commissie de indruk had, dat deze regeling goed voldeed.
Spr. acht niot voldosnde e.anloiding aanwezig om hierin verandering te brengen.
Hoewol do hoor van naalto, hierin gesteund door clo
afdeling Voorburg, het amendement v7il he.ndhavcn, steunt do
vergadering hem niet en besluit con.for:r:J. advies van dc·Partij. raad het amcndeme:nt ve.n. de Centrale Zuid to verworpen.
Naar aanleiding van het wolsprekend on zakelijk
.
toegelicht botoog van ;\;ovrèuw G. Doornbos-Oosting Uloodeschool):
bij de behandeling van art. 14 gohouden, besluit de vorc;acle- ring, in afwijking van het advies van do Partijraad, het amendoment van· do Centrale Gronin3-:m en do afdeling Ui thuizer-
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meeden over te nemen, zo~at in het e~rste lid van het artikel
t'J.2-sen de woorden "vast' 1 en 11 hetwelk 11 zal worden ingelast:
11
Wa.s.rin ma.e; ·.-·orden af~:eweken van Artikel 14 van dit Huishoudelijk Ticr:lement en 11 •
De ver~aderins gaat accoord met het advies van de Partijraad
naar aanleiding van oen voorstel van de afdelinG Doorn om in
het tweede lid Vé'tn het artikel het woord 11 Centrale 11 te vervangen door 11 Kamer-Centrale 11 ,
De ovcric:e aTw-,J.de::aenten van de afdeling Doorn worden door de
verr;adering conforn advies van de Partijraad niet overgenomen.
Art .20.
De vercadering besluit conform advies van de Partijraad het
artikel volgens voors;:;el der Col'llllissie aan te nemen.
Art. 21.
Hae.r aanleicling van de opmerkingen van de heer Van Raalte
(Hil vers1.1Jn) en confor!:l advies van de Partijraad naar aanloi<Hng
van een voorstel van de afdeling :~1otterdam, besluit de verc;adering om:
in het eerste lid van het artikel alleen de eerste zin op te
ner:1en;
het tweodo lid va.n het artikel te doen aanvangen met de tweede
zin van het eerste lid en deze zin na csn geplaatste punt
komma, overoenkonstiG het voorstel van de afdeling Rotterdam,
te vervolgen met de ,-;oorden: nin de tweede plaats treà.en ai' cle
leden ·van het Dn.gelij"lcs Bestuur in dezelfde vol.g~rde •
Hot.derde lid van het artikel blijft ongewijzigd.
Art.22.
:IJC v·ergaèering besluit het amendement van de afdeline: Rottordam niet aan te nemen en conform advies van de Partijraarl hat
artikel voltjens voorc;tel der Commissie te aanvaarden.
Art.23.
Dë-vérc;adering besluit conform advies van de Partijraad het
voorstol der Commissie aan te nemen.
Art. 24.
De heer Ch.I<,.Tromp J1eesters (Arnhem) deelt mede,
dat de afdeling Arnhem haar a:nend:::ment wil handtavon. Do "f:'c.L
line; acht het beslist niet onredelijk, indien het aantal vo.n
de sub c cenocmde le'len van twoe op drie zou wordon gebracht,
en daartoe qualitate qua de secretaris van iedere Kamer-Centrazou behoren.
De Voorzitter acht het niet juist het aantal leden
van de Partijraad uit te breiden, terwijl hij voorts van menin
is, dat aan do Kamer-Centralos vrijheid moot worden gelaten
in de benoeming van ~un afcevaarcHcden naar de Partijraad. Vaa'-~
zal de secretaris worden benoemd, doch dit moet geen automatische benoe~ing zijn; nls hot beter is moet ook een ander
benoemd kunnon '.':orden. De Voorzitter stelt voor het advies
van de Partijraad te volgen en hot amendement niet aan te
nomen.
De heer Ch .l<"'. Tromp I'!Ieosters vindt het geen bezï;aar,
c'J.at de Partijraad een groter lichaa.m zou worden. Spr. zou te
dien aanzien gae.rne de mening van de vergaè.ering vernemen.
De he-;r ~-~r.'J:'h.Bakker licht toe, dat het amendenent
zowel door de Commissi.e als door de Partijraad zeer ernstig
is ovcrwoc;cn, vraarbij men tot de overtuiging is r::ckomen, dat
hot beslist ongev:renst is dit amendement aan te nemen.
De heer M.D.Scheer (Heemstede) heeft staeds in de
veronderstolling ~elecfd, dat de Partijraad een lichaam is,
gevormd door personen, die in hot maatschappelijk loven oen
bepaalde kijk op de dingen hebben, daar do Partijraad zijn
oordeel moot uits~rekon ovèr de orcanisatie der verkiezingen,
do candidaatstellin~en e.d. In verband hiermede zou het hem
11
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geheel juj_,st voorkomen, indien de secretarissen der I<:amerCentrales ambtshalve lièl van de Partijraad zouden zijn, tervrijl
het hem ook r;een bez':.-a2.r lijlet, dat bij aanner.1ing van het runendem-ent het aél.ntal leclen van de Partijraad uitbreiding ondergaat,
De Voorzitter herhaalt, dat het hem ongewenst voorkomt de benoeminlj van een afgevaardic;de aan banden te lege:en;
vranneer de I-Ca~er·-Centrale het nodig oordeelt de secretaris
af te vaardigen, dan kan zij dit toch altijd doen.
De heer J.J.=Corff (~aren) is er vrel voorstander van
het aantal voor de P&rtijraad aan te wijzen leden van een
Kamer-Centrale t0t drie uit te breiden, doch meent, dat de
Centrale vrij moet zijn in de benoening.
De Voorzitter ,stelt, dat er thans twee vragen naar
voren zijn geko~en:
le. de wen.c:eli.j 1cl1eid het aantal voor de Partijraad aan te wijzer
leden van iedere l~oHer-Centrale uit te breiden van 2 tot
3 leden;
2e. de wenseli.jl:heicl, dat van een Kamer-Centrale immer de secre
toris een der af~·evr;.ardigden naar de :eartijraad zal zijn.
De Voorzitter meent, dat minder bezwaar bestaat tegen uitbreiding van :':let aantal afgevaardie;den dan tecen de bepaling, dat óón dier afc"evaardicden do secretaris van de Centrale zal zi.jn, en stolt voor deze tvwe punten afzonderlijk
te beba.ndelcm.
Geen der 1Joicl.e p1.mten ontvanct ochter voldoende steun, zoè.at
de verc;éldering conJorr-1 advies van de Partijraad besluit het
amencl.oment niet over te neDen en het artikel te handhaven.

Ar__!:_._?- 5 •

De heer Mr.J.Drijber (Leiden) wil het amendement van
do afèl.eliYJ.r_:;on :r.~eiden en Oep;stgoest handhaven, Dj_t amende::-r1ent
beoogt d0 zi tti·:1c;sduur van do loden van de ::?artijraad te beperken tot ten ~oogste zes jaren. Spr. zet uiteen,.dat hot
bij de huidige regeling, waarbij t\7ee leden van een KamerCentrale in de ~~e.rti.jraad zitting hebben, voor vele anderen
uitgcsloten is in dit lichaam zitting te krijgen. Spr. acht het
in de ecr~te plaats voor actieve fi~uren van bolan:, dat zij or
hoger niveau voor de Partij v:erkzaam kunnen zijn, in de tY.roede
plaats voor de :::::arti.j van belang, dat op deze wijze nieuwe
fie;uren naar voren komen en in de derde plaats ju i st, ël.a t do
mogcli,jkhcid wordt geschapen om, indien een lid van een Contra,
naar de mening dier Centrale minder goed voldoet, hem door een
anclor te doen vervaccgen, Dit amendement. beoogt een zekere doorstroming te goven. Spr. is ervan overtuicd, dat deze redachto
alGCIDeen weerklank zal vinè.en en verwi i st nog naar lid 5 van
art. 18 der 3tatuton, dat ten aanzic:n van de leden van hc;t
Hoofdbestuur hctzt:lfde bepaalt.
De heer I'ir.I'h.Bakk::;r antuoordt, dat ook dit punt in
de Commissie uitvoerig is overwo5en; men heeft het echter verstandiger gooordoJld dit amende<'lent niet over te nemen. S:)r.
vo0lt ·in beginsel wel voor d0orstroming, maar vindt h•ë:t niut
juist, dat dit amonderwnt zou word0n aangenomen on het O:)
art. 2L~ ingediende runendoment ver·.-wrpon; hot zou bete1'uJnr.m, d-:van de afvaarè..iging va.n do secrotarissen der KaiTler-Ccntralos ·
naar de Partijraad, zoals·vorschill~nde afdelingen dit ~aarno
zien, niet veel zal komen.
De heer }~.J.Drijbor meent, dat als de secretaris
van oen Centrale hot goed doet, hij zeker zal worden herkozen.
De afdeling Leidon wenst het amendement te handhaven.
Daar niet onmiddellijk blijkt of hot amendement de
moordorheid l:aalt, wordt tot hoofdelijke stemming overr;egaan •.
I.1et 118 tegen 91 stemman wordt het amendement aangenomen, zodat de vergadering besluit in het tweode lid van hot
artikel in de ourste zin tussen "zi.j zijn" en "terstond 11 het

- 18 v;oord "é6nman.l'' te· voegen.
_t,rt. 26.
Tic vergadorinc: o.)slui t conforn advies van de Partijraad het
artikel volccm.s voors t':Jl dor Com.mi.:·sio aan te nomen.
Art. 27.
U~ voreaderiris basluit het ~dvios van de Partijraad te vol~on
en do eorsto zin van het tweede lid van het artikel te doen
luidc:n: w~ón dc"zor vcrgadorir..~en vindt zo mogelijk plaats· v66r
de oponbar8 behE,ncJ::;linr; van de bocroting door de Tweede Kamer
cler .. )taton-Gonoraa.l''.
Jlxt. 28.
Do vor:.·~aderinc; ce.at accoord not hot advies van de Partijr~ë,ad
om het amendenent vo.n do afél.clinr:; Rottordl3.1U over te n0rr1::m en
in hot oc:rsto lid ve.:1 hot artikel do woordo-:1 "der Partijra::ld"
to verandurc:n in ''van de Partijraad 11 •
krt. 29.
Dovt;rgädoring bosluit ook hier hot adviGs van de Partijraad
te volsen on hot amo:1c.1omont van de; afdeling :'-lottordam ovor to
nomen, wae.rdoor hot t;,~:eodo lid van hot artikGl in hot v;o:Jrvolg
zal luiden: 11 Zondor toCJr:::tomming vs.n hGt Hoofdbostuur mag g·:wn
onkel ander ore;aan van de Partij of van een harer onderdelen
verschijnon 11 •
Art •. 30.
~vo:q;acle:ring 1r.:an zich vcror. . ige;n met het advies van do JJnrtijraad naar ac:mloicli ne; van eon voorstol van de afdelinc; Rottordam om in hot viorclo lid van l::.et artikel hot woord "voorafgaanclo a te vcrvangen. door "voor do publicatie 11 ••
Do hoer Llr.P.C.Avis (H0orn) pleit namons do afdclin::;en Berkho"L~t, Hoorn, r~idwoud, Stompotoren .:,n T1.·:isk voor do.
toevoec;ine; van oen nü:ur<' lid 5 a.-n hot artikel, inhoudondo do
mor;olijl~hoid d'.J gooc"i.~~curinz;.sbovoogdhoid, bedoeld in lid '+ to
delegeren aan l::.ot ·bestuur vn::1 een ~Camer- of Ondor-Cdntra.lo.
Spr. is van monj_nf,, dat de noodzaak hiertoe zich kan voordoen
b.v •. in d0 verlüGzir:.g;stijd, ;rmnnoer het ·niet alt:J_jd mogelijk
is in spood.gGvc.llcm vooraf [!;Oed1-;:euring van het Hoofdbestuur
te verkrijgen.
Do Voorzitter m;Jent echter, dat l::.ot van groot belang
is voor do prOI)a[anda é6n li.jn aan te houden. Wordt nu ecm
doel van die propacanda aan do Contralos overgedragen, dan
schaadt dit d;; oonh.:üd on juist die cen..heid is van het e;rootstt
belang. Hot komt spr. voor, dat het boter is dit in één hand
te laten.
Do afdelingen Berkhout, Hoorn, ~1idwoud, Stompotoren on Twisk
trekkon hiorop hun amendoment in.

Art. 31.
De afdeling Breda handhaaft haar amcmd&ment niet. Zij spr,3okt
echter haar onr:orustheid uit over do financiëli:: basis van do
Partij en meent er toch op te moeten aandringen, dat oen
contribut).o-vorhoging door hot Hoofdbestuur zal worden OV•Jrvrogon.
De vcrgadering bosluit conform advios van do Partijraad >wt
artikol.volgens voorstol der Com.missio aan te nemen.

Art. 32.
Do vcrse-doring gaat accoord met het advies van do ,?artijraad
naar aanleiding van oen voorstel van de afdeling Doorn or1 hot
tweede lid van h:Jt arti~wl to doen luiden: "Van hot totn:J.lbodrag der geÏnde co~tributie wordt door do afdalingen, die
samenvallen ITlat een K'lmer-Centrale jaarlijks v66r 1 Moi 40%
aan het Hoofdbestuur afgedre.gen".
Do vor~acl.t:ring ).mn zich tevens vcrenigen met hot advies van
do }1 artijraad nac.r ac.nleidinc van een voorstel van de afdoli'Dg
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c;t&nd.e contributie jaarlijks vóór l Mei de helft aan hot Hoofdb estuur af".
Lid. 3 wordt dan lid I+.
Art, 33.
Do vorc;e.dr;rir.z besluit conform advies van de Partijraad het
amendement van de afdoling Doorn over te n.:;mon; waardoor in
het artikel clc uoordon "de ovorige Contrales l/5" zullen komen
to vervallen.
De artt. ]LJ- t/m 39 '.·.-ordon co:1form ~ot voorstr;l dor Commissic
aoor
v·ur.cc~a:-:::rinc aan:::;onom-:n.
Art. 40.
De; v0rgacLring grc'1t accoord mot hot advios van de Partijraad
om do arncmdc;r:!J:.'lton van de afdolin:_:;; Doorn over tv n0mon, waardoor in hot durclo lid van het ax·ti'\:'-'1 in do eerste rogol achtor
hot woord "Partij" zull;.::n worden ing0vo0gd do woorden "on op
do JJudonvvrgadC;r.incen der Cu:1trales '',
te:rwijl oGn nicu•:; lid 4 ze.l ·:rorden toc;govoogd, luidende:
"Het vorico lid vindt f5Gsn toopa.ssing, indi'm de botrokkon afdoling voor :h.ct aanzui v<:.:ron van do achterstand ·..:ün rogoling
mot hot Hoo:Cclb0stuur h;_,.:;ft gotroffon, r0golmatig do afspraken
nakomt· en do achtorstand voor tonrrcin.sto de holft ht::vft afbe-

a:o

taal~",.

Art .. 41 _wordt volgens voorstol dor GoRmissie aangenomen.
Art. L!-2,
Iïo--vurgnècrin~ bosluit ~ot advios van do Partijraad to volcon
en hot amondomr_mt van c1·J af~oling 2otterdan over to nun.:·n. om
in hot eerste lid. van het artikol in do eorsto zin do v.roorè.cn
"behelvo vmnnt:or tr:gon-c3.ndidaton ontbreken" w0g to lo.tcn,
torwijl na· het v.roorèî "modof,otold" ;:;en nieuwe zin zal vrordvn
tooc;c:voogc1, luid;_mde: ""1annc:;r voor (lo bezetting yan 0ni2'orloi
functie ;,;lz.,chts Sén porsoon cancliè.aat j_s gestold, vvordt d·:)ZG
door do Voorzietor als gekozen verklaard".
Ton aanzi;:;n van lid. 2 besluit Cj.o vcrgadering hot advies van
do Partijraad to volgen.
Do vorgad;:;ring br;sluit do door do afdc:ling :'lottordam voorsost~Jldo vorbot.:;ring aan te bron[';on on do woorden "omdat op
enigo por.sonon" tG v.::rvangon door ''omdat op hen".
De afdeling Doorn n ..;omt haar amondomont terug.
Art • .-:±.2. wordt OU[•3Wij zigd door· do vcrgadering aan{3onomon.
Art,

L~4.

DC'Vorgadoring ~mn zier. vor..:;nigon mot hot advies van do
Partijraad ne.ar aanL;iè.ing van 0on voorstel van do afc:l,üing
I:tott.::rdam om "na.arc-1at.;" te vorva.n(;on door "naar g..::lang",
Art. 45.
Do vcrgadering noo!!lt conforn advies van de Partijraad hot

amendemout vn.n d0 afdeling ~1ottordam over, zodat in do oorsto
zin."h<:J.ar" '.'rordt vervane;cn door "hun".
Art. 46.
Iic v8rc:e.c1.e:ri:'l[; t;nr.t xcoord :n.ot h0t voorstol van de Partij..,.·
raad, naar aanleiding van oen voorstol van de Contrn.L..: Groningen on do afdcl·ing Ui thuiz.3rmcodcn tot h0t opne:mon V."",n oor.
Hoofdstuk· Ov:.::rg~mgsbupalingon, om oen ni.::mw arti1~el 46 too
te voegen, luidondo als volgt~ "J.oe;lomonten van .-ifclolingcn,
Ccntrcèlos en anè.ore gro<::pcrinr;on van ledvn van do Partij,
die bcpalint;on bevatte~, welke strijdig zijn mot do f'I)Hi.jzigdc :3to.tuton cm ~ogleL1cnton van de Partij, di.::::on binnon
twoo jaar na hot inwul'ldng trodon va-:1 de v1ijzicing to :oijn
herzien. Tot hot tijdstip dor herzioninc blijven zij goldig,
voorzovar in de zae.k niet r0chtstreeks door do Roglomunten
van de J?éJ.rtij is voorzien".
._. .
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Hierrner1e ·i~ het· Hui.s-houdelijk ~eglemeut door de
Algemene Verc;c.dering cr,oed:;ekeurd. Aan de Commissie tot herziening van de ~eglesenten wordt machtiging verleend de wijzigiu~eu aan te ~rongen.
~erlem8n~_QQ_de_~0nd}d~a~st~llin~

voor Led~~~e ~erste
•
Ji.rtt. 1 t/m G vwrden volgeus voorstel der Commissie door de
V"ê""r"[;äa"eri U[aangec:tamen,
.
j)e h8er Ir.lLvo.n 'i.s..alte Cülversun) bepleit een andere:
wijz0 van samen.scellen der car"didatenlijsteu voor de verkiezing
van led.eu van de ·~er.3te Kamer dan zoals in lid 1 van artH~el l
is nee2gelegd.
:ne Voor~i t::er :::mtwoordt, dat geen amendemeuten op dit
artikel zijn inGeclie-;"èd; tij de herzieuinE van dit re:"leoent
kunnen de opmerkingen vaL de !leer van :Raalte zeer zeker in
overVJeginc: "''orclc-:1 ge:::.o:;:aen, nu zou è.i t ec!lter tot diepgaande
dj_scussies leiden. De Voorzi t'::;er adviseert voor de volr::endG
jaarvergodering tijdig voorstellen ter zake in te dien~n.
Het Reglement op de candidaatstelling voor Leden van
de ~~ers te Kamer der .:::tatcn-Gcneraal, zoals cloor de Commi~;.sie
voorgesteld, wordt door de vergadering goedgekeurd.
:i.chle_:ge_!}._t_ O.J2 __il_e_s;anè.::i.~3.G. t t; ~Q lli P.~Z voor I"ede_r1 van 9-~ Tv.reec:o
Kcfler· der ~tatoL-Genercal .
.
Artt. l t/m G YIOrden conform het voorstel der Commissic door
a:evërgaO:ëring e.angenomen.
Art. 7.
~Vêrr!o.dering besluit conform het advies van de Partijraad hetamendoment van de afél.elinc; Doorn niet over te nemen.
P.xtt. 8 t/m 15 ':·orden volgens voorstol der Commissie door de
--;;.;-;r--·- - -aancenouen.
'
vergaaerlng
Bet ::tcgleL"Hmt op cJ.e candidaatstelling voor Leden van
de Tweede Kàmer dor ::;taten-Gonoraal, zoals door de Commissic
voorrcsteld, wordt door de vergadering coedgekeurd.
Tiep-loment op do cam::.:idaatctollinp: voor :::Jeden van de I'r-ov:L·:1ci.".lc
Staten ln de r·roviï:-ïëTc;~ Toè:ïrêi=i3rooant, ~..rGiëfërian:a-;-zuia::....·-on--·-~Toora::;:rröTianëi.- ----------- - - - - ·
1

'~amer è":...e.l:.._:~t;_S:_~c..!':::.l!..~:l2:.0r?.:_:~l·

------·----·-~- _,_. ---·---·------~---

Artt. l en 2 wordon volgens voorstel der Commissie door de vorgaderlng aanc;enomen.
Art. 3.
Tië-vër"facl.cring 1 ~an zich verenigen met het advies van de Partijraad naar aanleiding van een voorstel van de Centrale Zuid om
in plaats van de aa;duiding "Tilburg" te vermelden liZuid".
Artt. '+ en 5.
TiëVergadorwg besluit deze artikelen aan te nemen conform hot
voorstol dor Commissie,
Art. 6.
De vergadering besluit ook ten aar-zien van dit artiksl hot
amendement van de Centrale Zuid over te nemen om in plaats var
"Tilburg" n;~uid" te lezen.
Artt. 7 t/m 13 worden volgeus voorstol der· Commissie a:>!JJ~cno"!The.
Het :~eglèmcnt op de candidaatstelling voor L::;don var
de l'roviucialc -~taton in de Provincies Noord-:Srabant, Golriorlaud, Zuid- en Noord-I{ollaud is hiermede door de vergad.cri "-CS
goedgekeurd.
Rer;lcm.:mt SJP de co..r..dig_aà~_tclli ug VQ.QE,..}g_deu van_Qe PrQ2i •-:..Q_ial
S~!!_;L~.S!:,o Pro.'!:ir::cies !Joe land..1-:Jtrec.:: t, ?ri""QSîé",(l(:t,0vori.v>:::a
"Gr~np;<::~_Ll:lre:n the en 1::I"mburr;,
Het Reclement, zoals door dè Commissie voor~cstcld,
wordt door de vcrcaderiug [Oodgekourd.
I

-
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Tiep:lement op c1.e ca!!did?.:_at'.stellinp..: voor Leden van de GemeenteraM.-

----

Artt. l t/m 5 worden volgen.s voorstel der Commissie door de
vergaderinG aangenomen.
Art. 6.
i)e vergaderinc: besluit het advies van de Partijraad naar aanleiding van een amenë.ement van de afdeling Rotterdam te volgen
en ar,_n het artikel een nj_eu-7 lid 2 toe te voegen, luidende:
"Onder coed'.~ouring vrcn het 21oofdbestuur kan het reglement van
de Jlîdelinc; van bove::::: to.ande re gele~ afwijken".
Artt. 7 t/m 10 •::order.:. volgens voorstel der Commissie door éte
verp;adorin(;aë:-:J.genolEen.
Het ~erleme~t op de candidaatstelling voor leden
van de Cemeonteruden is hiermode door de vergadering aangenomen.
~}.~E:l:.Q.m~~_L~_Q.!:2E_ de _Q_o_~!2],.§.~~ e

voor de Rep: 1 emen ten:..
Het ]1e:5ler:wnt, zoals door de Commissie voorgesteld,
1NOrd t r-J.oor de verr:;aderi l13 [Oedgekeurd,

ge G_l e~_P::...n!_y2 OY;' __clo -~ o=:_~.i_;.; :è i e.,__yan

~Q. r

o ~ J? •
Het :·:?.c§';lerr:.8nt, zoals door de Commissie voorgestold,
wordt door de vertr,aderi nr:; coedge 1 ~eurd.
De Voorzj_ttcr danJ:t de Commissie tot herziening van
.'3tatuten en :]eglementen voor de door haar verrichte werkzaamheden.
De heer i.'Ir. R. van Riel, voorzitter van de zo Commissic,
wil in deze dank speciao.l betrekker~ i~.'lej.Nïr.J.L.Ivi.~'oxopeus Pott
en Mr.Th.Bakkor, die hem, toon hij na het overlijden van d.e
·
heer 3chorer tot voorzitter van deze Commissie werd benooud,
bij de werkzaam~'lcder_ terzijde hebben gestaan. De her;r Bakker,
die S?ecinal was bolast roet herzie~ing van de 3tat~tcn on het
Huishoudolijk Rcgloil:ent en riojuffrouw Toxopcus Po_tt, die de
overige rcr:lemeel.tcn voor haar rekening nam, hebbc:m als voorzitters van do beide .sub-commissies een zeer langdurige er.
tijdrovende bczigl~.eid met grote ijver en onbaat:::ucbtic2:lc:id
verricht, waarvoor d0 Partij hen wel zeer erkentelijk is.
De hoer J.J.I<::orff (JA3.rcn), vrnd. voorzitter van do
Landelijke !'.Tiddcm.stand.scommissie van de V, V.D,, wil van deze
gelegenheid gebruik w.aken om de aandacht te vestigen op hot
Liberaal Iiic1d.enst::më.scongres, dat op 12 October a.s. in .tî.rtis
zal wordon gehouden. Op dit congres zal een sociaal en con
economisch onderworp v:orden l::Jehande:ld, torv.-ijl Prof. Oud· zich
bcr0id he:aft vorkl2-::.rd eer. politieke rede te houden. Spr. wokt
de afcle 1 i ns0n op onè.or hun leden propagandá voor dit congrc s
te makon, zodat niet alloen mid(ïer~stanclers, doch ook nnd~ro
bGlangstollendon naar dit congros zullen wordon retrokkcn,
In de twe:::dc plaats vraagt do heer ~~orff aandacht
voor de m.iddcnstands-forur:J.avonden en wokt de afd.~lingen op
meer van deze forumavonden te bcle~gon. De tot nu toe 50houdcn forumavonden zijn con succes gebleken; mem trokt élaa:rdoor oo1: vaak de mid.c'cmste.ndsloden, zodat deze avonden ook
van propa:-:andistische waarde zijn.
In de derde plaats wil hij een beroep doen op Rllo
afdelingen om, voo~zovor zij dit nog niet hebbon gedaan, .
plaatselijke middenstandscommissies op to richten en do bastaande midclenstandscom~issios nieuw leven in te blazen. On
d•:Jze wijze v.::rkrijgen· wij stoun onder de middenstanders.
De heer D.VJ.Dottmoijor ('s-Gravcnhagc) wil als
voorzittor van de Com.'Xlissie ter voorbereiding van do V. v,rl,dag enkele mededolingen doen be'cr&ffendc do 17c Svptombcr.
Er ligt een belangrijke taak op de schouders vnn alle afdalingen, want deze zullen ervoor moeton zorgon, dat op dio
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do ochtcTld van do 17o .Jeptembor vindt een lcranslogging plaats
op hot graf van ~"'~1~rbocko, op de r:licldagbijeonkomst in hot
Circ1).S on h-st ::ur:b.aus zal door Frof, Oud on I.ir .van J.1iol Yrordon.
g0sprokon, nar:Jons clo "Vroti.H0n in do V.V.D. 11 zullen nylon
vlaggen worden aanso~odon, ouziokcorpson zullen do stemming
erin bronr;on on oo:,~ do avondbijeenkoost zal een feestolijk
karaletor dracon. Dozo dag is l:loë.oeld als eon grote actiL:
aan het bos-in van hei:; verkiezing-sjaar on spreker "'okt alle
loden op ervoor to zorgen, dat dezo dag slaagt en tot eon
grootse liboro.lo r:nnifestatie wordt.
Hierna shü t do Voorzittor do Huishoudolijke Vergadering on schorst de vorcadoring voor het houdon van eon
lunchpauze tot 2 unr,
Om 2 U1}.r hJropcnt do Voorzitter de vergadering
on loost oon tolefTaTil voor, dat naar a'O-.nloidin13 van hot door
do v<;r[a.dc:ring aan E. ï.:. d,::: Ko.ningin gazondon tologram van· do
Particulior-.SocrGtaris va.n Hare I~ajcstoit word ontvan[';on,
luiè.cndo: "De I~otü~-:tr:;in draagt mij op U vriendolijk dank te
zogeen voor U1;: tolq:;rai!l 0n do daarin vcrtolkte gevoelens".
Hierna worétt ovorget';aB..n tot ~,n1 16 van de A:::c~.c1a:
Bespreking van hot boloid van do I~arwrfractios, ::.raarvoor vorschillcndo sprekers zich tovoror.. roeels bij het SI3Cre:tarie.at
hebbon opgegeven en zich thans :c.og enkalo aan::r.wldon.
Als inf;ojcomoE stuk nordt door do Voorzittor voorgolozen een brief van do afdolü::.r; Dordrecht, v:aarin dG ze afdoling haar croto dank on bewondering Ponst uit to spreken
jogons do loden van do jcrsto en Tweede Karoorfractie d.:-;r
Staten-Gonoraal voor het v2lo voortreffelijke werk, dobr hon
in hot byzondor in hot la2tsto jaar verricht,
Namons do afdeling Do Bilt/Bilthovon brengt de heer
U·.do Stoppelaar hot :;:>robloom Niouw-Guinea tor sprake. Do
Voorzi ttc.:r hooft gc;z.::;gd - aldu-:; de hoor do 3topp0laar - dat
do I'c.rtij zich mot do blik naar de toekomst moet wenden, on
in <Ho too~wmst li;~t hot probloem Niouw-Guinoa.- Do aanhoudende infiltratius ï.•orden geregeld aangesneden, zowel in do
confórontio.s to Banó.oong als in eigen land. Do heer Vos V:"~n
do P.v.d.il.. wil deze k'.'!estio nu in handen van do Verenir:do
Natie-s stellen, doch do oplossing van dit probleem is eon
onderwerp, dat velen ter harte saat. Spr. doet het verzoek,
dat·door do Kamerfracties en hot Partijbostuur door geschrift.
é.d. duidelijk zal ~orden uiteengezet, welke weg in cle tookmnst ton c.anzien vG.n hot 1Tieuw-Guinoabeloid door de V. V.D.
zal wordon be\-mnckld, waarbij hij nogmaals wil plci ten voor
handhaving vaCJ. Fec.l.crlancl.s sozag en voorkomen van hot stollon
van dit c;rondgobiod onder toezicht van do Ver<::nigde Hati.::s,
Do hoor J,Dullaart (Hilversum) vraagt wolk standpun,
de Kal!lcr.fractics ten R.anzien VCL.'1 hot ontworn-:Radiowot innemen
Spr. d80lt voorts modo, dat de af~oling bij nadere
overweging er vanaf hoeft gezien ton aanzien van hot bol::;id
van do Twoodo Kamsrfractic bij do behandeling van de r!ot
Boporking Cadeaustolsel vragen te stollen.
Do hoor !,Ir.F.Portheine (Leiden) brengt het midr1.on-·
standsbeleid ter spro..ko, r,Icn zegt wol eens - aldus sprc':c::r dat de middenstanè. zich in onze :::'artij hot best thuis voc_;~.t
en dit is ook te ooe;rijpen, want onze mooie beginselen ·:,:m
vrijheid on verant•·:oordelijkheid zijn op zeer zuivere ;··i,jzo
belichaamd in de niddenstandsgroep, de groep· van do zo1:·standigo, risicodragende ondernoners. Van dit zolfstancli.g
risico dragen is na do bGvrijding niet veel torecht gc 1:o::'c-:-:'l;
de ~1cgoring heeft de zèlfstandi.::;hoid te v1oinig gehonorçord..
Hierdoor. is do middenstand gaan zoeken naar riliddolen ter
vorkrijging van grotare zo~rerheid, zoals o.a. botc::ugeling
van concern- en kartelvorming on vordergaande social0 voor-
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de ~.v.d.A. lif~en, hetben niet alleen in~ang gevonden bij
socialistische middenstanders, doch ook bij crote ~roepen middensta.nclers, die zich liberale:1 noemen. Hierdoor is nu ,jui-::t
het ogen1)1ik ac,n;:-:ebro\::en or.c. or:.s te realiseren vrellce weg wi.j
moeten kiezen, te mr;er, omdat in het najaar ook enkele belé'.ngrijke wetsontwerpen in beh~ndelinB komen, waarin liberale
aspecten van c-r·oot oele.ng voor·,wmen. Haar de mening van de heer
~'orthei.ne :Ls er i'!1 l'.'.et lic::t v'in de houchng, door de V, V.D. ten
aanzien van het T':B.nde:Jent, de Creme.tiewet, de communi.r::ten in
cl.e J\.msterde.mse f:C"'leenteraaè. i::.:-ceno;·,lon, slechts één weg, die wij
moeten kiezen, n.l. de princi?Î~lo weg. Bij de behandeling van
voor do midc1enst?.nd br:~lar:c:rij'::o woti:wnb7erpen zullen wij geen
op.:_)ortucüstifJch, doch een i)rir::.cj_pieel standpunt moeten innemen.
Hiervoor z0u het Viel c1j_on.sti.g zijn een ze~er program op te maken, vmo.rbij oo.k spocio.le fiscale 'l.r:raagstukken, in het byzonder
de kloino bedrijven rakende, zouden kunnen worden betrokken.
Spr. solooft wel te meren concluderen, dat het ook ton aanzien
Vi'.U hot m:i..dclonsc::cndsb81eid [8':-eclBt is de VOortreffelijke D:C~in
cipi~le lijn door te trekken, die tot bewondering van vri~nd en
vijand in den lande door o~zo ?artij is gevolgd.
De heer J.C.Jookes (Velp) hoeft, wat de wettelijke
oudordomsvoorzio~ing betreft, de indruk gekregen, dot het ln
de bedoeling lig';:; l~.et in:-:.on ve.n bet 'Her~memersaandeel van 5'~
op do schoud.ors 7an de werkgr;yer;:; af te wentelen, terwijl '.roor
de niet-uorkno'nors de bela.sti,::;dienst zal wordon inr.;esch<Jccld,
Spr. zou uillon verzoeken, voerzover dit mogelj_jk is, t~ voorkomen, clat het incasseren van deze premies als een nieuw0 last
op het bodrijfsleven wordt relegd.
De hoer Ir.?. C. Tirion (Bloemendaal) meent, dat l::t ~)t
van belan~ is in deze door techniek beheerste werol~ do voor
Noderland-belancrijko problemen vooral van de technische ~i~do
te benaderen. Dij allen weten - zo zegt hij - dat speciao~ na
c1o oorlog in Nederland esn sterke ontwikkelins van het 1>:;'i·i~]fs.
leven is ontstaan, waardoor con steeds groter e.antal lanclc;c;note'
hierin werkzaam is. De ov~rheid hooft deze ontv:ikkeling c':u:;timuleord door haar financiele steun, raoneta.irc :-J:::tatror:elon en
belastingl?olitiek on do resultaten hiervml ::.oren 0(: 1 ')uit: ~1-
sewoon ~unstig ~orden ~anoemd. Hot gevolg is, dat zelfs ons
zo snel grovicnd. voP;: niGt do arbeidskrachten kan lev::; ren,
'iwlko voor éL::: vele opblo.:;icn<le Ned:::rlandso industriÖn nod.j_g
zijn, zodat men b.v. in de provincie Limburg tor voor·zicning
in het grote arboicl<:::rstokort steeds meer buite;nlandors te '.-rork
gaat stellen.
Hierdoor rijst dü vraag, of deze situatie nog langer
valt te combinoren me;t do emigratie-politiek van do Regering.
Jaar in jaar uit worden grote aantallen jonge, daadkrachtige
landgenot0n ertoe opgcwo:'>:t, E-"l.dat hun opleiding hi2r to lc.ndo
is voltooid, r~Ecti' elders te o'lli[jreron. Tracht men hiervoor
een ver1~larinc to VGrlcrijsen, clan wordt stoods als reden opgegeven do moGelijke kans op o0n terugslag~
Togenovor daze sterke industriolo ontwikkeling in
Nederla'!1d staat de noc steeds achtorblijvende bom'mcti vit::oi t,
die zich uit in hot voortduro:1d woningtekort, waardoor vooral
do jonccro e:onoratio zo Z 1.7aar wordt gotroffen.
Hocvoel jaren 1-ing ".'rordt ons volk nu reeds onthB.ald
op beloften, da.t bir:ncm afzicmbe.r0 tijd do vroningnood tot hot
vcrloden zal behoren? De gem:::.ont.:)bosturen kunm:n door hun 'boleid trachten do orgato nood te verzachten of wol hot 9robloom
too te: spitsen, 1Tl.aar oen oplossing wordt op die manier niot
verkregen.
Kan de Tolders::;tict.ting ook aandacht schen~ccn a::-,:~ do
technisch econo-:!'.ischo asp0c ton? Do opoenvo lgendo R<)gorinf:c·n
hebben voel beloofd, n2s.r van c1ozo boloft-:m is niet ve,::l torecht gokomen; valeons do statistL;lcen zou h.:;t woninr::;tokort
afnemende zijn, doch dG praktijk wijst anders uit. ''aarom
v.rorkon zo weinig personen in de bouwnijverheid on zo voel in
r

24- de industriën? '·'laarom wordt dó bouvmi-:verhcid practisch ni')t
door do Over!!~_:id gc::::ti'Jlulocr:l, hctgc::m !net andere industriën
wel hot govnl i.s? I.c; dit do anp;st, dat al.s alle huizon gebouwd zullen zi,jn, in cL;z;" t:ijvcrheidstak grote v:orkloosheid
zal ontstaan?
Naar do mo~ing van do haor Tirion ligt da oplossing
van dit ;:1roi:;locm vo;:-.r ~·ct r'~rootctc deel o~ tochnisch g.:;bi::d en
kan ckzo oplo::::::L1g, die: voo:.~ lTodorland hocl en hool hard nodig
is, uitsluitoncl VlOrdon Sc;VO::-_den, i"::1dian de gçholo situatie tot
in clc t;rond. vrordt onc.'c:rzocht en opc;Jheldord.
De hdor Dr.D.J.I',C'·ranje (:Soest) d-:;olt m_;dc van zijn
afdeling opdracht te h;_,bb.:m ;_-:c·};:rogen, datc;.:::no vmt de afdeling
Dordrocht op schrift h:..:2ft [czot, in vroorden uit to drukken,
Spr. betuigt gaarne zijn ~armo adhacsio aan do Dordtse govo.::Lm;:3 van dan.k ·::n b-::-.':ond;:;rinf; voor het \'.-ark dor KE:.mcrfracti<Jf"
Do ho..::r Eoor;strat'-"n (:;nschode) heeft van zijn afdolinG opdracht gokragen da~k uit te sproken voor hot voortreffeli.jko v;..;r]l: door do l:-,oid·3 Ks.:cJ.t;rfre_c ti<Js in het afr;::;iopon
jaar vcrricht, rrasrbij hij i'.! hot b:rzondor dank wil brong..::n
aan Movromr i<'ort2.ni::;r-cl<:: -~'i t on :Frof. Oud voor de magistre.l.::
wijze, waarop zij resp. bij do begroting voor ondorçijs on
hot tvlovisicd::;è at <.m dcJ bol:e.nde:lirtg van do Cre;matio--wot ~1·Jt
woord hebbc::" g0vor_,rd. Dozo t.ouclin::; hooft ook buiten- e>nzo 1:rinc
opzien e:ebaard en is VC',n c:rote propa::;andistischç waardo.
Do hoor : 7r.ILvan :-::iel vcroorlooft zich aan do ~-:::.;or
Drs ;H. A.l<_orthals 0-:li;;o vraccn te s tc:llon batroff(md::; d:J :::;anc;
van zaken :Ln 3trao.tsèurc. D~ hoor Kort!J.als r:;aat daar r;och1rondo
eon aantal jD.ron gcr._;g2lc1 -c.>.:.ar to.::. I:on zou toch wol e:ons
v:illon woton hoc de so.n-::;n'.7er1üng tussen de fracties daar vorloopt on hoo do sc~oidslijnan zijn. Zijn er al rosultaton boroikt? Spr. no<.:mt hot feit, clat b.v. in Zwitserland twe:0 liberale partijen bostss.'.l, in ::C'rankrijk zi.jn er tL:m, die soon van
alle werkelijk libornal zijn, doch allcon maar anti-kerkelijk.
De hoor van liiol zou [B.arno vorr:l::D.en, of non elkaar daar vindt.
of er· sprnke is va-r1 et.:n :·~uropous libera.al boloid, of dat mon
denkt, dat dit nog i''ül evon. zal duron.
Do ht:er Prof. r,~r. A.lT .l:.olonaar, sprolmndo ne..nom: cl::
-:Borsto Kéun.orf.ractio, moo:1t dat het gepast is to boginn.:m mot
oen vroord van dmllc -c.G.ar ao.-~le;iding van de briof van do afdoliru
Dordrecht, -.-;c,ll.;:,) -.-:vrd voort;e;lozon on do daarmode botuig:do
adhaosie val1 do af1olins;::m :::::1scr"odo on r3o.:::st, 'Jij kunnon
- aldus Prof .;:ol:.:Laar - als loden van do ~~ursto Kam:orfractio
nie;t d.an.kba8.1' genoog zijn voor hot bo~rip, dat mon voor ons
werk hooft, want do taak, dio wij te vorvullen hebben is nL::t
gomakk.:.;lijk, Hr.;t '.ve;rk van o<:;n volksv;:;rtoG·:Snwoordigor is in
do loop der jaren st0od.s mooilijkor geworden. Do Regering beschikt over con uitgobroido staf van ambtenaren en dienston
om han.r op dG moost nfdocmè"o vrijze van docum,::ntatior:J.atcriaal
te voorzien. "!ij :rr..oot;:;>:'~ cUt uit do kring van belanghebbc:-:1don
on bclo.ngstollonc1on v::;rlcrij:;on, -,-:aar"bij uiterao.rd voorzichtigheid moot v.•orclon "betracht 2ot wat van bopacüdo zijde vornor:1on
wordt, en Y:rij kunnen niet c..l tijd al los zondErmoer naar vor.:m
breng.:.;n, Nu zijn in do l&atsto .jaren de vraagstukko!l vo,-,1 ingewikkelder r;oworC.on, z:;.j èostrijkon hot goostoli.jk ZO';.·:c1 n_ls
hot· poli ticlw lovèn on wij :noot en daarmede op de hoogto bJ.ijven. Daarbij koült, dat de col!lprom.ispolitiek, diode I:of;.~rj_-,-:tr;
.de laatste jn.rcn voort, het vaak zoor moeilijk maakt to -,···::to-:1
wat erachter stookt on ons standyunt te bepalen.
::at de vorschilL~ndo n..;nson betreft, v:aartoo ~-wt
beleid van d0 Eerste K2!nerfractio aanleiding heeft G0P,;C;',-c-n;
wil spr. met name nóomen het vraagstuk ven do v:cttolijke: rogeling van do oudordom::;ovoorziening, waarbij do promic:bcto.ling,
s-peciaal voor· do l:loi!lero ·::erkp;c:Yors, zce:r voel moei li,jk:C.-~cl0-::!
zal opL)voren; de ondornom.::;rs v;ordon voortdur.::nd zwaarder
belast; .ook do heer J~ouw0s vraae;t hii::rvoor steeds de a':'.ndacht.
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opmorkingon over hot amigratio- on huurbeleid, deelt Prof.
Molenaar mode, dat ook dezo vro.gcn aandacht in do fro.ctic
h.::bbon gevonden. De umigratic hoeft vri,jvrel ieder jo.ar do bclanc;stoil:Lng van do heer J,ouwos, 111aarbij deze niet zonder
critiek op het ~eserings~eleid is.
·
Over het huur'oeloid sprekend merkt hij op, dat alles
wat de heer Tirion hierover naar voren heeft gebracht, niet
alloen bij voortduring de aandacht van de fractie hoeft gehad,
doch dat hierO}) nog .s teeels de nadruk worclt gelegd. De heer
de Vos van .)teen'Jijk heeft in de Kamer betoogd, dat men cl_e
oplossing van het ryoninc;vraagstuk niet moet uitstellen met het
oog op oen eventueel in de toekomst te verwachten werkloos~
beid, doch dct er thans voor cezorc;d moet worden meer bcuvvva1i::arbeiders o.an te trekken, eon standpunt, dat ook door de
vorige iünister van · ederopbouw, ï1r. In 't Veld, vrerd inc;enomen.
De invoerhlS van een huur-egalisatiefonds word eve-~,...
als dit hot ceval '.:ar:l in do ;l'weecle Kamer, ook door de ~erste
Kamerfrac tic van è.e l:1a-:1d gewezen.
.
Bij de jong.ste loonronde van 6% heeft de heer de Vos
van '.:iteemvijk betcoc;cl, dat het hior een verhor:;inó op c;roncl v::~n
de gestegen VIelvacTt l::-etrcf't, wa2.rbij de ::J.egering oo~c cle hurc:·onclcr cle o;:;en cliot:de t::; zien; van coordinatie ten aanzien van
het prijs- on huurboleid vvs.s geen sprake. De Regering had de
gevolr,en moetsn realiseren on de huren moeten golijkschakcüee1.
Zeer nadr.·uklu;lijk is cJ_o.t in. beide Ke.mers betoogd on doorlopend wordt dit nog: nanr voren gebracht, maar dat weet men in
do afctelin_gen dor T'art:i.j natuurlijk niet allomaaL
Do cadcau.stol.sol'\·1et is wel in de Tweede Kamer bohan
cleld, maar nog nü;t in do .=orsts Kamer. De fractie heeft hs.e.r
standpunt te dien aanzien nor; niet bepaald.
Nac~r aaLleiding van do woorden van waardering van
de afcovaardigde van do afleling ~nschedo voor het televisiebeleid van i'1evrou<.7 '?ortanior en de behandeling va.n de Cremat.t;:
wet in cle Tweede ~Camcr cJ.oor Prof.Oud, stelt I'rof.~~olona<:ü~ or·
prijs op, als gevroon lid .sprekend, persoonlijk- ovono2ns zijn
waardering uit te dru~-cken. Hij j_s van oordool, dat door do ze
liberalo m0ningsuiting hulde is gebracht aan de lihcral.:: boginsol01:'l on c;c;looft zeker, dat velen, die anders op do
l).v,d.A. zoudon storr1men, onder do indruk vEm het klemmónd betoog van J?rof. Oud hun inzicht pJvvijzi[~d zullen hebben. Het
uitdragen van do liberalo e;odachte, zoals in hot Parl'omont
is geschied, acht hij eon schone taak, waarvoor nog con grote
toekomst is vïeggologd.
<

De heer J,G.H.Corhelisson, lid van do Tweede Kamer
dor Staten-Generaal, nil het bedanken voor de vriendelijke
woorden, tot de T~veode :::~amorfractio gericht, gaarn,:; ovcrlatcTI
aan de Voorzitter, die tovGns voorzittor van do Twoodo ~{amor
fractie is. V?n è.o ·tor sprako ;:;oorachto vraag.stukkon zijl-: h-::;t
Niouw-Guineabeloid, hot r2,dio- on het middonstandsvraar::stuk
punton, wacU'bij hij door de besté1ande worlrvord.eling in rJ.o
fractie min of 121c:or is betrokken. 3ehanclclinc; van hot 1TL;U17Guinoaboloid wil .spr. g2arno aan clo Voorzitter ovorlaton; he;;
radio- on tolovisievraagsi;uk wordt door Lovrom1 Fortanior
behandeld, die dit wol aan hom r.ooft ovcrm:iragoCJ., me.ar bij 'ir
bohandolin.r; in de Kamer van de Televisienota h0t leeuwendoel
voor ho.ar rekening haoft genomen. Do heer Cornolissen spreekt
zijn grol:;o waard.::ring uit voor do wijze, V.'aarop l:Ievrouv;
Fortanior zich clcar van haar taak hooft golcwoton. ·
:SPr. "SJc;ont niets nieu'.7,s to vortellen wanneer hij er
de aandacht~ op ve::itic::t, cl at het b.::handole>:: van het middenstanclsvraar;stuk in zijn r;ehool oen omvangrijke en moeilijke
opgave is, U1od0 omdat de middenstand zelf ton as.nzion van
verschillende pu::ten nop, zo vordeold is. Ook in onze Partij,
die zo gaarne beroid is voor de middenstand op te komorr, ko~t
hot voor, dat zij, die zich achtor onze vanen hobbon go-
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ons op hut oude liberale standpunt, namolijk v66r alles vri,jhoid, dan betekont cli t zo nin mor:;olijk ovorhoidsinm.:;ngin~:: e:n
zo min mót;olijk voorschrifton. Een kan voor dit standpunt wn<-rdering hebben, maar vmnnoor vrij met anderen l.n contact kor~un,
dan moot toch nel ~::on v:at coopoler houding wordon aango-:1.or'!:.m,
en men kan zich toch niet altijd tegen iedere ovcrhoiclsinmongir;.g vcrzot ton, Ool.: van· dogor:..on, mot wie ·wij onze Partij
grotor hebben c;umao~ct, clo poli tick daklozen, vooral onder de
mid.cJ.onstand, nocten clo boL'..-:'l.[;en behartigd v:ordcn, De v;in"l{:ol'sluj. t:i è1[;SI'iüt, du ln:urvc:r~lO[:irig, dit zijn probL:;men \':aar varschillend over ~·od:::-,cli.t wordt on waarvoor oen bepaalde mic,è.om?O!
m.o.:;t wordu~1 L~vvondcn. ·.· anne,:;r de J.ogcring zich nu op het standpunt fG.at stallen, dnt v0r~chillondc sociale voorzieningen ·
ook tot ~e mifd~n2ta~cl.ui~~~brJid dienon te wordon, z?a1.~ b.v.
ton a~nz1cn van do klnaerD1JSlaz en de oudordoosvoo~z1en1ng
hot [':i3Val is, dc.n ~~:cr.m ik -zo zost c1o hoer Cornolist:.on- dat
wij ook hierbij niot te zoor aan de oude liberalo zienswijze
moeton vasthouclon, hoe;·.'Gl \7ij o:~k, als Vlij do middcnsto.nè.
willen trdckon, ni::;t r;,or;ton voor-oijzü:n, de,t d.::.; ~eesten ven~.
doze sociale voorzieningen door do ruitdonstand moeten wordon
oprc;obracht. Oo dit punt is .spr. hot oons met do hoer I'orth;-:Jine
da~ wij de mi6dcnstundspro~lowon moeten bekijkort naar de boho.ef'ten, die er op oen è?opé~éJld Ofonblik bostacn.
';:iél.t hot hun.rvraae;stulc ·botrGft en in het byzondvr de
huren van ~cclrijfs,an~on wil de heer Cornolisson nog opmerken
dat· vele rnidclon:=:.té.::c1r_'ors huE spo.arc~old in onroorond goed hebbo-n
belegd om ziet zodoon~o oen voorziening voor do oude dag te
verschaffen. Deze froo~ is er dus bij gebaat oen behoorlijk
rendoNent van dit -::wzit t;; vorkri,je;-en, terr>ijl de buurdors
van d.io pe.ndon do la.st.:::-r_ zo laar, L'logolijk vtillen houd·::m. Om
hiervoor O(;n c;oocle oplossir:.g to vinden is oen moeilijlee taak.
De h.:::ur ilr.H.F.vun I,oeu'.-mn, lid van de Tvrecdc I<::n.rrwr
clcr 3taton-Gonoraal, is var.. oordeel, dat wij bij onze critick
op hot emigrutiu-bcluid van de ~egering billijk moeton blijver
en c0n open oog moeten t0bbon voor do lijn, die de Regering
daarbij volgt. ·, . 'ar.:.neor 1.Jij de crafieken bestuderen blijkt, dat
per jaar gomielduld 80.000 nieuwe krachten hun intrDdc doa~
op de arbel.dssarkt cm dit aantal zal nog grotc;r worcl<::~n. Do
industriön, clie deze arbuià.skracl::.ton moeten opnemen, zockcm
in de eerste Dlaats va~liodon; investoringsproblomen en het
zoeken van afzotmoselijkhoë.on spelen !èiorbij ook oun roL In
dit licht bezien kan ·,·.1en boe;rijpen, cl11t de ':?er:;cring z,.::gt, dat
wij oen politie~ moet:n volgen, rsricht op de voorzichtifhoid,
zodat men 2.2.n eT'li('.'r?tio nü;t 0'-1t'wmt. Onze socialistische
Regering is bang voor elk golfje conjunctuur; zou er geen
omigra ti u zijn en zou or b.v •. over 10 jaar eon torugslag ~laat
vinden, dan zitton \?3 hier met oen OV·::3rschot aan arboid;::krachten, eet als zovolg werkloosheid op grote schaal. ii0n w~l
niets ov0rl8.tcm aEm do loo9 dor dingen, aan de voor;üoniG"~1oü1;
men denkt 8.llos te lmnnGn ror-:olen on de c;ohcle too~wmst in
handen to h.:::l:Jben. Voor de politiek-Suurhoff zijn t;ocd•J m.otiuvo
aan te voeren, maer non zou ervan moeton afzion dit allos in
handen te willen heb~on, en iets moeton overlaten aan het goluk, de voorzienigh8id, of ho~ een dit nocmen wil.
Wat de bolPstinfvorlaging betreft doolt spr. modo,
dat hij crin c;esle..o.t:d is het 1-10ord 11 stro.fklasso Ir in:~::>.n[ t0
doen vindon in de î.lor.1orie van Antwoord. Voor dozo klasse, dio
<lGr ongohu'-.'è"on, zal bij cJ.c ko;pondo belasti.nshorzicning nor}
niets v-wrclon [Odaan, ms.ar dit zal toch op het pr9,r;ra1:1ma komen
en roods is door do Staatssecretaris van Financion touGJzogd,
dat 'bclçu:;tingvèrlici~ting voor deze f!roep in overHe[."ing zal
worden geno:ne:1. Do hoor van J_~oe:u'.·:c:n acht bat eon zoor nporto
onbilli.j~choid, do.t dv ·ongef:.uwden zove.:.:l zv.raard.Jr bol8..st ·::orde~·
dan clc t:;Ghuuclc belas tingplichtigon. Hij hoopt, dat dit v.:::rschil o~ korte tormijn verkleind zal worden en zal hiervoor
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willcm gaan als \7ij zoudon willen.
I-1evromt A. Fortanier-de ';rit, lid van do Tweodo Kamer,
wil - uit ha~r tont gelokt door do hoor Cornolisson - ~aorno
nog iets zeggen. In de 0erste plaats hooft zij con woord van
dank voor do door do afdv lL1g _-::nsch0de goui to waarderinG on
no.___:mc zj_j d;.; g0lasonheid to baat d0 Contrrüo Friosland to b.;;dankon voor zijn 'c.::lafo:üsc~1o dankbetuiging. In do volksvGrte:::;cmnoorch:-::)ng TD'Jot ·ncn nog al oons pionioron, men w:Jot vaa_k
tovoron -cücG hoo èi t zn.l ui tvall-:;n en hot is dan wol bui tcngo~oon ploziGriG te ~aten, dat Men gesteund wordt door do
:?Rrti j, aldus i ;cvrou1;- ~c.·ort ".nier.
~;'e_t het ont--:crp-_-;:-':1_c1_iorrot vo_n i.Ti nistor Cals 1;otroft,
wij zijn - zo zegt zij - or woinig enthousiast ovor en zo
d;.;nk:t ü::dor.::;en in dr.; =~a "lor orovor. Hij zijn niet cnthouFü:st,
omdat do nntionnl2 ogroup, zoals wij die voorstaan, hi0r 3aon
.:mkclu kans ~:~rijzt. ;:ot oen n:J.tiono.le omroop bodo0l2n vrij con
on1rocp, -;-·~·_;>_r1n alle g~:-;::;tosstror:l"i.ngen van hot Nodorlands.::; .vol:
G<;JU :pl~~t.s vindc;r;-, oo1.;: ~'.'anneor zij niet_ m·?t eçn om~oopvr;r.mi
glnc_: ZlJn V8rbonccn. 0~ oon onroopvorenlglng te st1chton, om
é6n uür zr::ndtijd t<; v.:r'-::rLjc·on, heeft ~en 50.000 luist•;r::J.s.rs
nodig; n:wn ho:Jt den :1o~: [20n moc;olij~'::huid voor radio-proTlac_:qn
gc::m recht op oer.. proc;rE·_m1.11c.blrl.d on om dL) 50.000 luist.:;r'.'..".rs
achtor zich te krij~:-:o-CJ., d<O.t [~'-lat ook zo [0TI2.l<Jc~~lijk ni,::t. Noch
ooor de; radio noc::1 vié'. do t:;lcvi.sio is thans nronar'.:lnda voor
onzo liborc.lo beginselon nog~lijk en hiortcgc~ rlchton zich
onzo fGllo protost0n.
~en VBrte~enwoordiger van de K.V.P. in de Tweede
Kamer, de heer ·::ceters, heeft bi:j het Televisiedebat opcecwrlct:
"'.}aar pro.at U over? .3taat1-;tr;_r:.it;e voorlichting door de rn.cl.i.o?
Wen 1-::an de zenclti.jrl verc;eli.j 1:en met een gouden horloge, cwn
moot dit r~erst vorchcnen!" lile.ar dat is toch volr-~lngen onzin!
llinistor Cals heeft hierop de heer Peters geantwoord, dat hij
voor deze vergelijkins Geen bewondering kon koesteren, want
dat het hier gaat om bet recht van vrije meningsyj.ting vr:rc
een bepé"alde groep v2.n de :rederlandse bevolking. De Iünir:ter
heeft too@J.egd aan deze zaak aandn.cht te zullep_ bosteden rm
beloofdé een voorlopige re5eling in bespreking te zuller..
brengen. I!iei'rnede .i:::: :I!en een str;..J) , . . oor1.1it GeJ-~or;1en. ., t-::r·:-i_:·_'l. - ...: ~
in de Kamer hot onrecht niet onopc:emerkt is gebleven.
I~evl~ouv; Port,:~nier ~)es luit, dat wij onze beginseloc
moeten kunnen verdodi2;on in oen programma, toecankolijk voor
ieder volksd.ool; niet in een neutraal programma. lion moot befTijpen, d~t oen democratisch staatsbestel niet kan blijven
voortbe.ste.an als do .st&at.lcJ.ndi0e voorlichting niet goed is ceregelè_ en j1.üst ten aa·czie::l van de staatkundige voorlichting
is het de taak van de overbeid op het terrein van radio en
televisie een hyzondere.regelint; te brengen.
De heer Drs. E • .A. =~ort hals, lid- van de Tweede Kamer,
is gaarne ')ereid 9.an hot verzoek van do heer van Riel gevolg
te geven om iets mede te delen over de gang van zaken in
3traatsbure;.
De fractievorming in do ~aad van ~ropa is een
moeilijke r.aak. De scheidsl ijncn lig~·en daar geheel anders
dan bij ons. Bij tijè. en v:ijle -i;orden de vertogenwoordicors
der verschillande li~erale partijen wel eens bij elkaar geroepen, er is wol c:ü:;: overleg, J11aar ve_n eon liborale frc,ctie
is no(!; geen sprake. Jit wordt mede veroorzaakt, doordnt verschillonèe porso'.1en en parti,jcn in andere lcmden zich wel
liberaal noemen, doch in ~azen volgens onze be~rippen niet
liberaal zijn.
17at het l_)arlemont van de Kolen en :3tn~ü Genoenschap
betreft, hier li:;t naar do uoning van de heer Korth~ls de
zaak nog Y\'ecr anders ën n~3r zijn gt:voelen heeft men Lier ten
onrechte fractievorminz ceforceerd, boawal de scheidslijnon
in het parlement bep::.ald nog niet geheel duidolijk ·,·mrGn.
Op eon goed ocenblik h3cft men eon voorstel aansenomen om
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te stollen voor de vorillint; van fracties, t.w. een bepaald bo.sis ...
bedrag, do.t vcrhoo~·;d '·'·erd naar ;:·elanc het aantal leden, dat de
fractie tolde. Hiertogen heeft de heer Korthals zich verzet,
omdat hij dit voB.:mrter_ onjuist achtte. I;en heeft het echter toch
doorrozet en een frac tievoruing seforceerd. ~'i!lerzijds hebben
de soci.olisten erm fréi.ctie revormd, <tnderzijds is er een frc.ctie
van chricten-deuocraten, ~el~o hoofdzakelijk uit katholieken
~estaat on waarin van Nederlandse zijde de A~~. en de C.H.U.
zijn verto:e"L:x·oorr:H:;d. :~en hoeft de heer Kortho.ls gevro.ngd 0en
liberale fractie te vormen, doch hierbij zijn wel enige moeilijkh~don. Ziet men b.v. naar de Franse zijde, dan zijn daar
ver.schilleYldr:; [.TO·:;per., C:.io zie!:!. libereal noemen, maar zou men
deze nu "in één pot r.'il1en stop:r~en", éJ.an caat dit zo maar niet,
omdat ze onderlin~: weer te veel vor~;chillen. Aanvanl<.:elijk ging
men hier van het standnunt uit: wie feen christen-demoernat en
zeen socialist is, die is liberaAl, Dit is een crove misvattinB
van de liberale be~insclon, wa~t zo bezien zou men ook de
Ge.ullirJton li':;eroal k'r:~:en nocsen on T:tet de Gaullisten ïvillen·wi
coch niet in ó6n frn.ctio zitten. ~-.::r is n"J. voore;esteld om v.rorkCOT;"mis::::ios te be'"'~oemon, d'ie een bas'isprogramna zullen ui tv.:r1rken
en wailrtoc iedereen 1 ~an toetreden, doch tot u'itvocring is dit
nog niet cekomen •. 3pr. wil echter niet eerder tot een frnctie
toetreden vóór hij de ove:ctuic;ing hooft, dat ui tr:;luitend li.beralen er dool van ui t:'1aken. In do :\.amors der Staten-Generorü
hebben wij onze liberale be3insolcn naar voren gsbracht - zo
zegt hij. 'lij kunnen ook in :::Guropa succes hobben, wamleer <';ij
ons voor do liberaln boc;in.::o8lon op do bres stellen. Cm dit to
verwezenlijken wil hij ui tslui tond doel ui tmrJ.iwn van een positief liberr:lle groep en niet van eon groep, waarin allen zi:i:1
ve:renj_gd, dio geen socialist en goen christen-domoeraat zi:;n.
Do voorzittor van do Tweede Kamerfractie,
Prof.lir.J'.J.Oud, v1il dan tot slot no{I enkele vragen, die t:Jr
vergadering zijn gesteld, beantwoorden.
.
Naar aanleiding van de vragen van de heer d.:;: .3to:)polar
ovor het Hieuv:-C-uinoabcleid wil hi.j er in het kort even no.n :1orinneren, dat tor -~onde Tafol-c-.:mforentic toon b0.slissend0 overeonkomst inzake 1üouvr-C>t.ünoa wo rel oe rei t-:t. D.9 ::;onv·,c-Cli.ni "-·:·i t
werd niet aan Indonesië ovorcoclrnc;o-:J., maar er v:ercl jc:;::::·,,e, !_:.•_:, riJd.~
binnen hot jaar !ladcro besprekingen over de status van dit gobiodsdeol met Indoncsii-; zoudon wordon gevoerd. In December van
het jaar 1950 stelde do J"Tedorl9.nclse ~1ogoring voor do souvnreinitei t ov0r 1'-iic.mw-Guinoa op te dragen ::--,_an de Nodorlands-Jc,èo-nesische Unio, \·:elk voorstel econ 1:;:abinetscrisis in J'TE.derlr.;_.."cl
veroorzaakte. --·i,j achtt;m dit go on oplossine; on het is ool':: v.rcl
duidoli,ik gobL;'!zon, d~::t 'Tij dit juist gezien hebben, want vrat
van de Nederland_s-L:à.onc:;sische Unio over is, dat j.s toch v:rol
een ~)cdroov..:;nd 0ootjo, :::oor de uitlzo1:1St van deze reholc za_ak
helibon wij volkosen g0li.jk ~o'':r(~t:on ton aanzie:.n van het toen cloons ingenomen srand~u.~~. Dij do souverainitcitsoverdracht hebbon wij ons op ~et standpunt gestold, dat er zolfbeschi~kings
recht moet zijn voor do bevolkincsgroepen van Indouesi~. ~at
er van cla.t zelfbo.r::chF:\:in~srec~1t- is terecht gekomen, daar· spr00lr
ik nu niot over - aldus :r)rof. Oud.
'l'en aanzien van Hiou.w-Guin.Ja is het onmot;elijk zclfbcschH:::;:ingsrecht te - ove:n, de bevolking is daar nog niot rijp
voor. ·.ril ·~non d:c: 'Jcvol'üng daar v:orkcli,j': zolfbcschPcktnc:srocht'
geven, dan rnoct dit. foed c~beurcn on haar niet van hot ene in
het ancl..ore koloniale rogine t'~recht doen kom-:;n, hotg.";Gn volkomc·
het geval zou zijn als de souverciniteit over d!t gcbicdsdoel
in handen vrerd gelcsd .van clc '1opubliok Indoncsie. Het is onze
volstrvktc overtuiging, dat hot voor de :Jevolking van r:ïr;u,:;Guinaa V8cl beter is door ons soro~cord ~e worden tot zij rijp
is voor zelfbostuur, dan varruit Indonosic; de gobeurteni:Json
om de Zuid-:·.:;oluk 1.~en zijn daar wol oon overtui~~ond ce'.vijs v.an.
Dit standpunt nol".on v:ij !::eder~ ton dage nog steeds in. ~iet
blijft oen moeilijk probleem, zeer moeilijk, maar primair is
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·
"'Jat clo rnorüng van de heer Vos betreft, è.io laat ons
k01..1.d, wi,j houè.on o-..1s aa.n onze ei;:;en zienswijze, tenzij er con
ontwik 1{éJlins zou ko~J.e-o., die v:ij niet konden voorzien, Hoo~(1znak
voor ons rnoot blijven, d.r~t de rechten van do bevolking van ITiouwGuinoa voor ons ~enaarborgd moaten zijn •
.Jat hot miclclonstandsvraa~;stuk betreft, ook dit n\Ooton
wij vanuit onze liberale visie bezien. Als liberalen moeton 10:ij
overtuigd zijn ven do c;roto bs to'~enis van deze mic1donstands~roop on als liberalen staan wij toGenover deze groep anders
dan do socialisten, ~mdat vrij voorstander zijn van ontwikkeling
:van z'Jl.fstandir;o kr3.cht •3l1 V8.:1 ho'c otr:_::on vJrantv7oordoli.jlc110idsgovool. Dit is oen mooilijk probloem en in de praktijk geeft
~it uol eens aanloidin~ tot rnGnin3sverschillcn, zoals ook bij
de wotteli.jkc: oudcrdo,J:-~vo,wzic!l.inc. :·ijn persoonlijke mening
i.s no;::.: altijd do::c:, dat, \Til '::GTl dit vraagstu1.c tot Gon behoorli,j1(e oplossi!l.g :::·r;m;:;yc, men ~.it zel mooten vinden in oon bodompen~ioen aan allen; op dit bo~omponsiocn kan m3n verdere voorzi0nin:on opbou00n, tcr~ijl dit bod0mpensioen dient te kornon
ton laste van da aliTGmuno middelen, con Staatspensioen dus.
Hot rapport van do .Sociaal i:conomischo ::taad stolt oe:n compro-mis
voor tussen Staatspensioen on verzckorin5; het ho0t n.l., dat
het oen vorz-:-kcrinc is, doch er zi,jn h.ierbij tal van olcmonton,
waardoor h0t karakter van oen vorzek0ring verloren gaat. Bij
dozo voorzionin~ zal spociaal ervoor Gezorgd moeton worden, dat
de micl.denc:ro.,:;pen niet in hot c;;drang komen. Do arbeiders zullr.·n
nu een promie 'Jloeton cn2n b<:::ts.lon, oen compensatie hiervoor in
do vorm van oen loonrondo is in voorboroiding. Voor do vrerkgcvors komt do voroveningshoffing to vervallen, zij zulle~ ochtr
ook c;on gc;deo l te v~;;.n do arbeiderspromie hebben te oe talon,
terwijl zij ook c'.. o nieuwe loo:'Jronde moeton opbrenc;en. Sont1i.r:cn
zullen à.ozo nieu.'.70 last wol kunnen dragen, voor andoren znl cli t
grote Boeilijkheden mot zich bruncon. De zolfstandigon zullen
nu ook do ~)romio voor do oudedagsvoorziening moeten e;aan b·ë· cnJ r;r
voor hen is echter ~eon co~p~~satio voorgesteld, botalins za:
v.ia do bolastincon r,oschiodoL. Van hen, die niot over vcldoe;:J.è.e
inkomst<m be:schi'!.dwn, lwmt do promie tGn laste van clo Tii,j 1(smiddelen. Om billi.jk to :üjn zou mon :noeton zeggen, d2.lï d; 1·-o · ~~ :··
van de oudorcl.omsvoorzioning beter ton laste van d.o .J.:gorr.. L._
middelen lamnon ·,'rordon (~obrac!.1t, \o:'aardoor aan velo moeilijkhoden zou worden tcgomoot~okomon. Hot is mij niet bekend, of
dit pra.ctisch uitvoorbaar is; men stn.at bij eon v;ctsont'::erp
vaak voor de kcmze, r:1oot ik hot nu aanvaardon of tegon::::temm::n,
doch met Cl.c nooè.voorziening, die er nu bestaat, ~an men ook
niet altijd doorgann. De grote grief, die onzerzijds to~en hot
Roccrin~sboloid bestaat is, dat mon deze zaken nooit goco~rdi
noord hoeft behandeld. I~ hob dit vcrschillende malen ~ozugd,
ook ton a::.nzion va'!l. hot huurproblooL1; laat de -:èeg.:)ring toch
kornon mat con plnn, wa2rin uit~estip)old is: in zo on zo V8ol
tijd Yli llcn vlij lw-c"-on tot nor,.vüc huurverhoudingon, afschaffinf
van do .subsidies onz. :Jij de le.at.ste loonronde van 6%, die
zr,n. vrijwil lip; moest '.:orden t.'ogcvcn, werd al opgemerkt, do.t de
J.osering hierbij ook de huren on do oudordomsvoorzioning h3.d
rooDton botrc~(kon. ·,.-s.nnccr nu hot volgend jaar de ouderè.?msvoorzicning wottolij~ wordt goretold, dan komt daar misschien ni~tR
meer van on dan hoeft ncn spijt dit probloem niet tegolijkortijd onder hot ooe; to hebben g;jzicm. Dit is nu het zv:akko in
de zo Hesering, dé>,t er Vém oc;n goed huurbeleid goé.n sprake is.
Voor· de horzionine; v.an de Hm1.r'..'ot vindt ztj bij geen en1colc
fr.::..ctio steun. ;~ij had moeten boc;rijpen, dat dozo voorstolion
con algor:wne afkeer zouden or;woklcor.. !·-;cm heeft wol rninistors,
maar goon ministorie. ::::r is [\:;on eenheid, non 1can wvl een
Kabinet vormen, maar er moet toch een basis zijn, wanrop oen
vast beleid ::covoord lr,:an viorden. i.7annoor men ziet hoe vr.s.k de
rogerinssparEijen met elkaar o~erhoop lit~on, dan bo~ijst dit
wel de wonderli.jl-w constructie. De schoidslijnén tussen 5abino1:;
on oppositie lopen dwars door het Ko.binet heen. I':ot no.mo knn
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de socialisten lwmcm to staan.
Prof. Oud kont nu uw,;r tot het algem.enc. Onze pos i tic
in de lCmher - zo zegt hi.j -- is er een van volkomen. onc.f~.ankv
lijl~.hcid. Dit is op zichzelf c:;n positie, die; aanc;cnarun is; ·üj
hebbon die po~itie niot [GZocLt om geen verantwoording te hoever
dro.c;on; doch men hoeft ons vo.n da oorste dag af erbuiten schouden. ~~j hohbon on3 d~ar niot ovor beklaagd, doch wij nomen
nu ook weer niet h•:;t .ste.ndj)Unt in van "v:ij gs.Em ze dwars z.itt.::m'
-~-!ij hebben cri tic-~<::, d'JJ:-tr '.71Vlr v:ij die mo::ton goven, soms staan
wij naast do ~oucring, doch ~ij ro.o.n ook wel mot de rechterzijde
togrm de socio.li:::ton in. De à.s.dE:n van do =.1inü::tors vcm cïustitic
on ;jèonomiscl:o z.s.-:zcm :lCèrlC~Cn 0':):0 grote ir:..sto::1ming. Van i'·Iinistor
Zijlstrn heb ik al Gons ~ozogC, dat hij spreekt als oun liberaal
do Ei·n.ü~tor vond èl.cze: uitlnt.ü~g niot ao.n[;'cna2Jl1. Ik mr::cn, dat hot
hot g:r1Jr)t8t0 conpl.:i.rv:mt is d;:-~t ik ~om k2.E 'n.a':cn! ~7ami.cor o-;n
auti-revolutionairo ~inistor een liberale politiek wil voeren,
do.n vi.Edon we dj_t uit::,to~cond. J3ij d0 bohrndeling van het mnnder.ncnt, do Crematiewet, h.::t tolovisiode'b:ü en het ondor'.'!i,js
hebben v;rij onzo'liberr:.lo ':::!e[êi:.:.solon nr:.o.r voren gebracht. Eet
is ontze,glijk vorhou~·,:;nd, dat mem va.n alle lcmten uit de F·3.:r:tiJ
hoort: "''Jat tobbon d<:: Ke.u~erfr<:.c tics het toch voortreffeli~j;z r;ed"'.an 11 • Dit is oen bv.i tenc;;m>roo:J. opv:okkondo, een bui. tengerwon
vcrheugende verce.cl_cjr:..ng ge\:oe::;t. Do Tweede Ks.r.~erfractie is zGor
erlcontolijk voor de •·:aarè.ering, vrol)w de ~~crste KaT'l.erfr;lc;tic
voor ons vrork heeft, doch deze ï.'G.nrrloring is wederzijds. ·1 j
worden allen ccdragen door dezelfde beginselen. Zoals ik ~isto~
avond roods zoido, or is een eenheid in onze Partij als nooit
tevoren en daarbij komt het f:·ovool, dat \'li,j oen groeiende:
po.rtij 7,ijn. '~'ij hcb·~_)on nu do ldo?.ors laten zien, 1:<'0.t J::;t. :C.ibo
ralisme is on dit heb ik al cczegcl: wij kij 1wn vooruit, '-'ij
moeton dit uitdragon toeanover hot Nederlandse volk.
In 1950 zull0"l er ,_--od.c:r.'on Ko.mcrv13rkiezinccm zijn.
iliJij 1)cgi:rmon onze ve2. l:iozin;:r:srrct10 cJ.i t j2.ar eon bootje vro.'Jg;
de V. V.D.--cl.D.g vo.-:.1 17 September a. s, i,s eon boltmgrijko de.tu~,
v1a.nt op dio dag loG.l onzo actio wordon iV-gohüd. Op ·die. dag
zullon wij van o:1zo libe:rale r,ozi:ridhoià. getuigen;_ dit is oen
ui torme.to bo langri.jko dag, dit z~l eon t71eodo hoogtijdag voor
de Partij ·,wrdon. Uit nllo hoelwn v-s.n het l8.nd zal m0n 0p ë -;__)
dag 82-'D.enstroT'l.on Y\.'le.r hot cc.:n.tro.lc punt te Scheveningen on ik
hoop, dat het i:ü tic.tiof ve.n do hoor Dettmeijr,;r '.'JCorklank zal
vindon un het oon sc.ëJ.on 1WLlst zEel VJOrcl0n van alle lïbc:ré:.l-)r>. in
het land. ·.lij zul loc:. op cl.io dng e.nn hot Nederlandse v0l 1-<: l:l.O~:t·.)-::.
vortellen vmt b.et liboro.lisme betekont in hot jaar 1955 on.
wollw de grote ~nak is, die I'~,::t l.ibora.lismc: hooft to vervullen
in het land. Bij cJo vorkiczinc:en vnn 1956 mo:::;o opnieuw blijkon.
dat do 'li,jn vn.n hot lïo:-ro.lismo neer onlwlo punten onhoog is
gognan. Hot libr::ralü,me: zij l"~ot richtsnoer voor do to.;:;~wmst
van ons volk.
1

Eet do zo red,;, 1:ao.rvoor do vorcadoring hom staan1o
een OVD.tionool c.pplccus branet, sluit de Voorzittor om 3.4-5
uur do vorgad.oring.

