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Vorige

maand

behaalde

onze redactie-

secretaris, de heer R. M. Marcuse, zijn
doctoraal

examen

geschiedenis

aan

de

Universiteit van Amsterdam.
Tevens heeft het hoofdbestuur m.i.v. 1 nov.
a.s. drs. Marcuse benoemd tot hoofdredacteur van De Driemaster.
Wij wensen de he,er Ma.rcuse van harte ge-luk met zijn

MAANDBLAD VAN DE ONAFHANKELIJKE LIBERALE
JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE

De veroordeling van provo's,
spandoekophouders, krentenuitdeelsters enzovoort is een heel andere zaak, omdat deze lieden zichzelf opzettelijk confronteren met de
hand ha vers van het gezag en daarna
eventueel met de rechter. Zonder zelf
veel kwaads te verrichten, lokken de
provo's de gezagsdragers uit hun beschermde veste en verleiden hen
daar tot overmatig machtsvertoon,
tot tactische fouten en tot het toet::assen van weinig democratische artikelen uit politieverordeningen zoals
het voortdurend manen tot doorlopen en het daarna arresteren van
diegenen die niet direct het bevel opvolgen. Het is voor de gezagsdragers
ongetwijfeld een moeilijke zaak om
hier een verantwoorde weg te volgen,
hetgeen dan ook tot e<>n zig-zagroute heeft geleid. Het beleid is, althans in Amsterdam, zeer onduidelijk. De verantwoordelijke leidslieden
verschuilen zich bovendien achter
elkaar door de verantwoordelijkheid
van foutieve beleidsbeslissingen op
anderen af te wentelen. Het gezag
van deze zelfde leidslieden wordt op
deze wijze ondermijnd. De rechter
moet er hierbij voor waken, dat hij
zijn onafhankelijkheid bewaart, zowel met betrekking tot de overheid
als tot de burgers, om zo op de juiste
manier de handelingen van beiden te
kunnen toetsen aan de wetten.
"Klassenjustitie" lijkt mij geen terecht verwijt aan de Nederlandse
rechtspraak, wèl zou een onafhankelijker visie van de rechter gewenst
zijn bij acties van personen, die de
bestaande orde op nonconformistische maar democratische wijze willen omvormen. Diegenen, die zien
rustig en gezagsgetrouw gedragen,
zijn nu eenmaal populairder bij de
gezagsdragers dan de lastige idealisten vooral als zij hun idealen niet
onder stoelen of banken steken.
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RECHT EN GEZAG
De komkommertijd in de Nederlandse politiek is dan gelukJug toch nog gekomen, zodat vakantiesfeer en rust het gewonnen hebben van de opgewonden revolutionaire stemming, die sinds het voorspel van de tiende maart tot aan
het (voorlopig) sluitstuk van de Amsterdamse relletjes het politieke klimaat heeft beheerst. Aan de eerste
helft van 1966 zal men in Nederland
overigens met gemengde gevoelens
terugdenken, omdat "recht" en "gezag", twee begrippen die de grondslag vormen voor het goed functioneren van de rechtsstaat, in deze periode een geduchte knauw hebben
gekregen. Niettegenstaande de ovatie
die de kundige minister van Justitie
Samkalden in de Tweede Kamer ten
deel viel, heerst er in den lande een
gevoel van onrust over de functionering van de rechtspraak in Nederland. Grote advertenties verschijnen
in de pers, waarin vele vooraanstaande en ook vele gewone mensen
hun gemoed luchten over rechtspraktijken. Het woord "klassejustitie" is gevallen en duidt de richting
aan waarin men denkt, hoewel het
woord zelf een wel zeer bepaalde
kwalifikatie inhoudt, die ons inziens
vooralsnog gelukkig nauwelijks op
werkelijkheid berust. Hoezeer ook
vele juristen (bijvoorbeeld enige juridische medewerkers van Het Vrije
Volk, Vrij Nederland en de NRC) de
objectiviteit van de Utrechtse rechter in de Tres-zaak verdedigen, vel~n hebbPn van deze stn:rfL.a.;::k een
wat vervelende bijsmaak overgehouden. Een inzender in Vrij Nederland
wijst terecht op een geval van een
beroepsschauffeur die al dertig jaar
schadevrij reed en die door een inhaalfout een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Hij werd veroordeeld tot
zes weken gevangenisstraf plus één
jaar voorwaardelijke ontzegging van
de rijbevoegdheid. Het verschil met
de door de Tres-club op te brengen
boete van f 11.000,- is wel typerend.

behaalde examen en

J.O.V.D. met zijn benoeming tot hoofdredacteur.

Een rechter is geen verlengstuk
van de overheid, de politie is
dat wel. Zij is haar sterke al"m, die_
het gezag moet handhaven. Nu is het
niet direct duidelijk, wat men onder
het handhaven van het gezag verstaat. Het woord "gezag" heeft meer
dan één betekenis. Volgens Koenen
is dit: 1) macht, bewind over anderen (bv. vaderlijk gezag); 2) overheid,
regering (bv. het Militair Gezag); 3)
overwicht, autoriteit (het gezag van
de bijbel). In een parlementaire democratie wordt een gezag (ad 2) ingesteld en een gezag (ad 1) uitgeoefend
naar de inzichten van diegenen, die
zich onder dat gezag (ad 2). bevinden.
Het gezag (ad 3) van dit gezag (ad 2),
dat in Amsterdam zoek is, leidt er
toe, dat ook het gezag (ad 1) - de
sterke arm - het handhaven van de
orde niet meer baas kan. Het lijkt
een woordenspel, maar het is bittere
werkelijkheid, omdat de gezagsdragers zelf en vele behoudende groepen
in ons land de drie soorten gezag on"·
. noemer brengen, waardoor
he, •. andhaven van orde wordt gelijkgesteld aan het handhaven van
de bestaande orde. Onder dit laatste
kan men het stelsel van afspraken
verstaan, die de huidige inrichting
van de maatschappij beheersen. Elke
poging tot hervorming van de bestaande orde wordt dan gezagsondermijnend genoemd. Het behoort noch
tot de taak van de politie, noch tot
die der gezagsdragers, om de bestaande orde te handhaven, hoewel
velen zich daartoe zeer ijverig betonen. Voor diegenen, die op nonconformistische wijze willen hervormen
moet ruim baan worden gemaakt,
evenals voor die weinigen die zich
de ongerechtigheid buiten ons poldertje aantrekken (zoals de Vietnamprotesteerders). Wij Hollanders vinden de blanken, die met ds. King een
protestmars tegen rassenongelijkheid
in de Verenigde Staten houden, flinke kerels, maar optochten in Amsterdam of Den Haag tegen de Vietna-

mese oorlog ('t is zo ver weg, waar
zou je je druk over maken?) vindt
het grootste gedeelte van ons volk
gênant.

* • *

Het iS' voor een democratie van
groot belang dat diegenen, die de
overheid vormen, gezag (autoriteit)
hebben bij de burgers. Sinds wij gezegend zijn met een kabinet van
sterke mannen is dat gezag (evenals
de gulden) in de hollende in'flatiespiraal terechtgekomen en de burger
uit zijn misnoegen over deze gang
van zaken en zijn wantrouwen in het
gezag van de grote partijen door het
absolute niks van Koekoek te kiezen.
Ook de televisie heeft bijgedragen
tot de ontluistering van de regeerders. Vondeling zie je niet meer voor
het scherm, de gang van Smallenbroek is een afgang geworden,
Schmelzer glimlacht gladjes, Van
Hall huilt, en Beernink en Nederhorst zullen ook beslist nooit nationale figuren worden. Een blik in de
Tweede Kamer, waar telkens drie
kamerleden zijn samengeperst in een
voor twee man bestemde schoolbank,
wekt ook geen groter vertrouwen in
de heilige zaak der democratie. Op
deze wijze heeft de televisie de ondermijning van het gezag een aardig
handje geholpen, maar die ontluistering van de politici ligt niet aan
haar, maar aan de politici zelf, en
eigenlijk ook weer niet aan hen maar
aan de manier, waarop wij hier in
Nederland op de politiek neerzien.
Het wordt tijd, dat er weer gezagsdragers komen, die gezaghebben.
Want daar schort het aan, aan vertrouwenwekkende mensen met gezag, die zich voor de publieke zaak
interesseren en zilh ervoor willen inzetten. Die niet alleen een bepaald
belang op het oog hebben, of kibbelen over bijzaken, maar die zich bezig houden met de hoofdzaken. Langzamerhand raakt het politiek bedrijven in discrediet en dat is voor een
democratie een ernstige zaak.
F. WAGENMAKER
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Tijdens de algemene ledenvergadering, half juni in Dalfsen gehouden, heb ik een overzicht
gegeven van het tot dan gevoerde
haofdbestuursbeleid. Alle onderdelen van ons "plan van actie"
zijn - soms zelfs boven verwachting - geslaagd gebleken.
Over één punt waren wij niet,
over een andere zaak minder, tevreden. De aanpak en uitvoering
van de kadercursussen liet alles
te wensen over. En de politieke
nota's beantwoordden niet geheel
aan het gestelde doel. Daarin
komt nu verandering. De CKC
gaat met een volledig vernieuwde
ploeg aan het werk, en krijgt er
een extra taak bij. Niet alleen
gaat voor het komend seizoen de
org-anisatie
van
een
drietal
kadercursussen ter hand worden
genomen. Ook staat het producrrcn van een flink aantal politieke nota's op het CKC-program.
De nota's zullen niet meer lang
en slechts feitengevend zijn, maar
kort en opiniërend. De nota's zullen in een speciale politieke vraagbaak -waarin ook alle resoluties,
moties en MB-verklaringen vanaf
1960 worden opgenomen - worden verzameld. Zo zal de leden
een goede documentatie worden
gegeven, die vooral ook in debatten met politiek-andersdenkenden nuttig kan zijn. De eerste no·
ta ,nieuwe stijl' is inmiddels verschenen.
Wil de CKC haar nieuwe en verzwaarde taak kunnen waarmal>en, dan is daarbij een goede coordinatie vereist. De politiek-vice·
voorzitter is door het HB tot voorzitter van de CKC benoemd, en
zal daarmee de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het
politieke programma van de CKC
dra.gen. Het contact met de districten, in verband met het organiseren van de kadercursussen is
verzekerd door het opnemen in
de CKC van de vice-voorzitterorganisatie.
Het hoofdbestuur wil een voll~
dige realisatie van het "plan van
actie", en hoopt met de hierboven
in het Iwrt geschetste nieuwe
maatregelen daartoe te hebben
bijgedragen.
H. WIEGEL

Kennelijk waren de geachte afgevaardigden van de JOVD-afdelingen
het vergaderen moe aan het eind van
de algemene ledenvergadering in
Dalfsen. Een motie van de afdeling
Amsterdam, waarin het optreden
van de politie en de justitie werd
veroordeeld, ging er vrijwel voor
zoete koek en zonder heftige discussie in. Helaas kwam de afdeling Amsterdam bij de rondvraag plotseling
met haar motie, waardoor niet alle
afgevaardigden Er kennis van hebben kunnen nemen, omdat zij al bezig waren hun aftocht te regelen. Dit
belaas geldt voornamelijk de ongenuanceerde stijl en inhoud van de
motie, waarin slechts wordt gewezen op het optreden van de polit:e
en justitie. De afkeuring die de motie
uitspreekt over dit optreden is in
haar essentie juist, maar heeft alleen
betrekking op Amste1·dam. Daarom
is het pertinent onjuist, dat in de
motie over .,de" politie en "de" justitie wordt gesproken. Hier had moeten staan ,.de Amsterdamse politie"
en "de justitie in Amsterdam". Het
mag toch als bekend worden verondersteld bij JOVD-ers, dat er een
wezenlijk verschil bestaat tussen de
politie in het algemeen en de politie
in Amsterdam. De laatste beschikt
nog niet over 50"/u van het aantal
mensen dat nodig is en heeft bovendien met een notoir lastig publiek te
maken. Dat zullen toch zeker de leden van de .JOVD-afdeling Amsterdam moeten toegeven, als zij hierover hebben nagedacht.
Het leveren van kritiek op de politie
en justitie is zo ontzettend gemakkelijk omdat deze instanties zich vrijwel niet daartegen kunnen verweren. Bovendien maak je .ie populaL·
door tegen de handhavers van het
gezag in onze rechtsstaat in te gaan.
Met het noemen van het woord
"rechtsstaat·· sta ik op lange gevoe·
lige tenen. omdat er bezwaren - en
niet ten onrechte - bestaan tegen
de :melle berechting \'<1i1 lieden die
bij relletjes op ~traélt zijn gearrc,;teerd. Een grondig onderzoek komt
er hierbij niet aan te pas. Dit is wezenlijk een aantasting van het begrip "rechtsstaat", dat echter in zijn
algemeenheid moet worden bezien
en niet op een detail, dat door de
omstandigheden in onze hoofdstad is
gegroeid. De moeilijkheden die zich
in Amsterdam in steeds heviger mate
voordoen met betrekking tot de verhouding tussen de politie en de herrieschoppers (niet te verwarren met
de burgerij) worden veroorzaakt door
het provocerend optreden van de
laatsten. Zij zijn de politie gaan tarten totdat deze er een keer op sloeg
en daarna zijn de provocerende jongelui (niet hetzelfde als provo's) nog
meer gaan tarten, omdat zij wisten
een rel te kunnen ontketenen. De politie in Amsterdam heeft momenteel
zeer terecht de naam er gauw op los
te slaan en helaas vragen slechts
heel weinig mensen zich af hoe dat
nu zo is gekomen. Jammer genoeg
toonde de JOVD zich geen gunstige
uitzondering, want met het aannemen en publiceren van de motie
kwam duidelijk een enigszins geëmo-

tioneerde denkwijze tot uitdrukking,
die slechts op één zijde van de medaille was gericht.
Wij liberalen hebben erg veel op met
de begrippen vrijheid en democratie.
Aan deze beide begrippen is verbonden de verantwoordelijkheid. Dit
moet goed worden beseft, want onze
uitgangspunten "vrijheid en democt·atie" worden misbruikt door lieden
in Amsterdam en in mindere mate in
andere plaatsen. Zij mer.en overtil
en op ieder moment tegen onze samenleving te mogen en kunnen protesteren. E1· is in onze samenleving
echt wel het één en ander te verbeteren, maar een land met een democr:J.tischer samenleving en een groter
vrijheid ken ik niet. Tot onze verantwoordelijkheid behoort de be-

scherming van de democratie en de
vrijheid, welke dagelijks door geestelijk onrijpe en tegenwerkende mensen worden aangetast. Zij ijveren
voor een anarchie, die geen grenzen
en normen kent en daardoor de
grootste vijand van de democratie is.
Het gezag wordt in onze democratie
uitgeoefend door de overheid en uitgevoerd door de politie en justitie.
Wanneer wij onze democratie willen
handhaven mogen wij de anarchistische groeperingen geen steun verlenen door de handhavers van het
gezag in hun hemd te zetten. Dit is
een konsekwentie van onze verantwoordelijkheid volgens onze liberale
beginselen. Daarom moge het te hopen zijn, dat moties als die van de
.TOVD afdeling Amsterdam bij de algemene ledenvergadering in Dalfsen
niet meer aan de orde zullen komen
wanneer zij niet een beter gefundeerd oordeel uitspreken.
PETER VAN WERMESKERKEN

CONCEPT RESOLUTIE

EUROPESE INTEGRATIE
De J.O.V.D.,
o~·erwegende,

dat door de integratie van Europa een belangrijke bijdrage kan worden
geleverd tot vermindering van de spanningen in de wereld en bevordering van de geestelijke en materiële ontplooiing van de mens,
2) dat ten aanzien van de concrete vormgeving aan deze integratie verschillende visies bestaan, terwijl de bestaande europese verdragen niet de
realisatie van een van deze visies verzekeren,
3) dat de europese integratie op economisch gebied enige resultaten heeft
afgeworpen, welke echter niet voldoende zijn om voortgaande integratie
te waarborgen,
constaterende,
dat het integratie-proces meerdere malen onderbroken is geweest door crisis,
waarvan de laatste in 1965 is uitgebroken,
is van mening
I. ten aanzien van de lange termijn:
1) dat het doel van de europese integratie moet zijn de vorming van een op
supra-nationale basis politiek vet·enigde, democratische europese federatie, welke open staat voor alle democratische landen van Europa,
2) dat dit verenigde Europa met kracht zal moeten streven naar nauwe samenwerking met Noord-Amerika ell de communistische landen teneinde
de \\'etenschappelijke. technische. economische en culturele ont\\'ikkeling
te stimuleren, de ont\\'apening te bespoedigen en de inspanningen ten
behoeven van de ontwikkelingslanden aanzienlijk uit te breiden, om hierdoor de vrede en vooruitgang in de wereld te bevorderen,
II ten aanzien van de korte termijn:
1) dat gestreefd moet worden naar de voltooiing van de economische gemeenschap, zoals voorgeschreven door de Verdragen van Rome en Parijs,
waarbij iedere schending van het Verdrag met kracht moet worden bestreden en evt. aan het europese hof moet worden voorgelegd,
2) dat in verband hiermee alle concurrentie-vervalsende overheidsmaatregelen, zoals verschillen in mededingings- en douanewetgeving moeten
worden afgebroken alsmede een harmonisatie van de belastingstructuur
en een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de landbouw, het vervoer, de energie en de handelspolitiek tot stand moet worden gebracht,
3) dat het gemeenschappelijk economisch beleid gericht dient te zijn op
verhoging van de maatschappelijkE: efficiency, onder vermijding van
kunstmatige instandhouding van onrendabele bedrijfstakken, voorzover
sociaal verantwoord,
4) dat de associatie-akkoorden verruimd dienen te worden, in die zin dat de
discriminatie ten opzichte van niet-geassocieerde ontwikkelingslanden
zo spoedig mogelijk komt te vervallen,
5) dat de bevoegdheden van het Europees Parlement vergroot dienen te worden en de onafhankelijke positie van de Europese Commissie (evt. Hoge
Autoriteit) ten opzichte van de lidstaten gehandhaafd dient te blijven,
6) dat gestreefd moet worden naar toetreding van Engeland en andere democratische europose landen tot de Europese Gemeenschappen,
7) dat door een der regeringen der lidstaten een initiatief genomen dient te
worden tot een multilateraal politiek overleg tussen de democratische
landen van West-Europa over zowel de toekomstige europese samenwerking als de belangrijke vraagstukken van wereldpolitiek,
en gaat over tot de orde van de dag

liberaal is vooruitstrevend
Vraagt vrijblijvend proefnummers
Postbus 824- Rotterdam -Tel. 111.000

Nieuwe Rotterdamse Courant

1)

Het liberalisme is geen dogma, doch een beginsel, dat
geestelijke vrijheid waarborgt en geen belemmering is
voor een gezonde evolutie. Daarom is het wezen van
de in 1844 geboren NRC, die uit liberale beginselen
wordt geredigeerd, jong en vooruitstrevend.
Daarom is de NRC het dagelijkse voorlichtingsargaan
voor de J.O.V.D.-er, die in onafhankelijkheid zijn mening wil vormen.
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MARGINALIA
Gemiste kansen
Wilde avonturen zoals men
ze wel eens tegen komt
in een James Bond of aanverwante
vakliteratuur
hebben
zich afgespeeld rond de Chinese
legatie in Den Haag. Ik mag het
verloop van deze story wel als
bekend veronderstellen. Het
voorlopig einde ervan wordt
gevormd door die verbijsterende .,diplomatieke stap" van Peking, waarbij de Nederlandse
zaakgelastigde in onderpand zal
worden gehouden totdat de acht
Chinese technici, die onze justitie wel eens heel graag zou willen horen in verband met de
mysterieuze wijze waarop hun
overleden landgenoot zijn zware kwetsuren heeft opgelopen,
ongedeerd in Peking zullen zijn
aangekomen.
Dergelijke staaltjes zal men in
de handboeken over diplomatieke gebruiken niet gauw vinden. Deze manoeuvre van de
Chinese regering is dan ook
zéér ongebruikelijk, om het
maar eens eufemistisch uit te
drukken en heeft terecht grote
verontwaardiging verwekt. Die
kringen echter, die altijd gereed
staan om vlammend verontwaardigd te protesteren tegen
alles wat in het vrije westen
(what ever that may be) gebeurt, zijn op dit punt nogal
stilietjes gebleven. Zelfs een
tlcmonstwtie /:on cr niet af. En
nu wect iJ, wel, dat men niet

voor àlles de straat op kan trekken: de gemiddelde beroepsdemonstrant heeft momenteel de
handen vol en misschien geldt
voor hen wel de overweging,
dat je in China moet zijn geweest om er over te kunnen
(mogen) oordelen. Een overweging die door anderen weer
vreugdevol wordt toegepast op
Vietnam, Zuid-Afrika, Spanje,
Portugal en ga maar dóór. Toch
had een al dan niet legale happening voor de Chinese legatie
wel enige voldoening gegeven.
Ook al was het nog zo'n héél
klein demonstratietje geweest.

Positief I

Jn

de vorige Marginalia
was ik nogal in mineur
over de verregaande politieke
laksheid die de VVD-vertegenwoordigers notabene na twee
desastreuze verkiezingen ten
toon hebben gespreid. Een laksheid (of gebrek aan visie) die,
mede in het Jicht van het vernieuwde
beginselprogramma
gezien, de VVD bestempelen
tot een .,statische" en niet tot
een .,dynamische" partij, om
deze
surrogaatslogans
weer
eens te plegen. Maar temidden
van deze troosteloze toestand
gelieve men natuurlijk wel alle
lichtpuntjes in het oog te blijven houden. Ook ik wil niet
ochterblijven bij onze landelijk-
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voorzitter en trachten alle zaken in de éérste plaats positiefkritisch te bezien.
Het doet dan ook plezier te
kunnen konstateren, dat de
VVD met niet aflatende ijver
heeft gepoogd de val van de
keurvorst van Drente, de heer
Smallenbroek, te bewerksteJligen. De motie van afkeuring tegen hem was volkomen terecht,
zij het wat aan de late kant. Alleen op het eind maakte men
zich er weer wat te gemakkelijk af. Op de uitstekende vragen van mr. Geertsema omtrent
samensteJling, taak en werktijden van de nog steeds in te stellen commissie van onderzoek
naar de Amsterdamse Toestanden volgde weer zo'n brabbelig
ministerieel antwoord, dat als
gewoonlijk in wezen niets uit
de Smallenbroekiaanse doeken
deed. Uitgezonderd de onthullende mededeling, dat de minister een commissie tracht samen
te stellen, die óók zijn eigen
beleid zal gaan onderzoeken!
Met deze proeve van beontwoording van de minister had
het parlement geen genoegen
mogen nemen. En zeker niet de
liberale fractie, uit welker midden de inleidende vragen tot
deze merkwaardige gedachtenwisseling waren gesteld.

Positief 11
positief wil ik mij ook opstellen legenover de aktiviteiten, die het Tweede Kamerlid Joekes heeft ontwikkeld
op een terrein, waarop hij bij
mijn weten lot nu toe geen
sporen heeft verdiend of school
heeft gemaakt, namelijk dat van
de buitenlandse politiek. Tijdens
zijn recente bezoek aan Engeland heeft de eerste minister
van De Gaulle, Pompidou, enkele voorwaarden gesteld voor
Engelands toetreding tot de
EEG. In de EEG zitten nog enkele andere landen behalve
Frankrijk, zodat de heer Joekes
volkomen terecht schriftelijke
vragen over dit eigenmachtige
optreden heeft gesteld aan minister Luns. De belangrijkste
vraag is deze: als de overige
lidstaten van de EEG de Franse
minister niet tot zijn verklaring
hebben gemachtigd, is de minister dan bereid aan de Britse regering mee te delen dat het
standpunt van de heer Pompidou zeker niet in alle opzichten
door de Nederlandse regering
wordt gedekt?
Men mag slechts hopen, dat de
heer Joekes een afdoend en
duidelijk antwoord van de minister zal krijgen en dat deze lot
een dergelijke verklaring zal
overgaan. Mocht dit niet het
geval zijn, dan zal de heer Luns
daartoe moeten worden gedwongen door het parlement.
De heer Joekes zou daarbij het
initiatief moeten nemen. Diegenen, die terecht zorgen hebben
over de politieke toekomst van
Europa zullen hem dankbaar
zijn.

j

Gevaren=-one???
Minister Smallenbroek, de
man die zijn aanrijdingen
even boerenjongens aanpakt
als zijn hele beleid, is zojuist
met een nieuwe verrassing gekomen: hij stelt zich voor om
de salarissen van de Tweede
Kamerleden op te trekken van
f 20.000 tot f 25.000.
in een tijd als deze, waarin
zelfs de regering de bezuiniging
predikt en Jan en Alleman oproept tot matiging en voorzichtigheid en voor alles en iedereen gevarenzones worden ingesteld, zouden de Kamerleden
dus een loonsverhoging van
liefst 25% krijgen.
Ik heb er volledig oog voor, dat
juist de Kamerleden goed betaald moeten worden. Alleen op
die wijze kan men er in slagen
de beste mensen in het parlement te krijgen en het euvel
van de berochte nevenbranche
terug te dringen. Maar in de
huidige benarde tijden zal men
het voorbeeld hebben te geven
en genoegen moeten nemen
met het gevarenzone-percentage van 7°/o. Men mag in elk geval van de liberalen verwachten, dat zij zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn en
déze verhoging zullen afwijzen.
in gunstiger tijden zal men dan
de salarissen zonder bezwaar
verder kunnen optrekken.
Dus, om de bekende advertentie te parafraseren: éventjes
wachten tot straks.
R. M. MARCUSE
(zie ouk pag. 5)
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Na het lovenswaardige initiatief,
twee jaar geleden, van het liberale
Kamerlid mr. C. Berkhouwer, werd
dit jaar weer een reis naar de diverse Europese instellingen georganiseerd voor "leidende liberale persoonlijkheden uit Nederland". De
JOVD
hoofdbestuursleden
Hans
Wiegel, Richard Meyer, Bert Hubert
en Pieter Jonker, evenals de voorzitter van de JOVD studiecommissie
Europese integratie, drs. G. Haack,
hebben dat werkbezoek meegemaakt.
Na een matige start - de landelijk
voorzitter ontdekte in Breda dat zijn
paspoort nog in Amsterdam lag - is
dit werkbezoek van hoogtepunt naar
hoogtepunt gegaan. Nadat we in
Brussel enkele interessante uiteenzettingen over het werk van de EEG
hadden gekregen, werden na een lange nachtelijke rit de inleidingen
voortgezet in de "smitse" van de
Europese gedachte, het Europees
Parlement.
Hier is ons eens te meer gebleken,
o.a. uit de contacten met Nederlandse geestverwanten, die werkzaam zijn
bij de instellingen, hoezeer het werk
van de beide Nederlandse liberalen,
Berkhouwer (Tweede Kamer) en
Baas (Eerste Kamer) gewaardeerd
wordt.
De heer Baas behandelt hier met de
voor hem vanzelfsprekende deskun-

I
I
I
I
I
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N.V.

digheid en openhartigheid het Europese landbouwbeleid, zoals hij dit ook
in ons nationale Parlement doet. De
heer Berkhouwer is vice-president
van het parlement, en tevens lid
van de sociale commissie. Het moet
voor hem een bijzonder genoegen
zijn geweest dat het rapport dat hij
voor deze commissie over de toepassing van artikel 119 van het verdrag
van Rome (equal pay) opgesteld had,
met algemene instemming aangenomen werd.
Op 29 juni heeft Hans Wiegel, na de
voortreffelijke receptie die aangeboden was door de secretaris-generaal
van het Parlement, een briljante tafelrede gehouden, waarin hij de kwaliteiten van de heren Berkhouwer en
Baas voor de nationale en internationale politiek in lovende woorden
heeft geschetst. Tenslotte herinnerde hij zijn disgenoten aan het feit dat
Prins Bernhard, die ook aan internationale samenwerking grote waarde hecht, die dag jarig was. Staande
heeft deze groep Nederlanders in het
buitenland het Wilhelmus gezongen
en getoast op het Koninklijk Huis.
Tenslotte voerde het werkbezoek ons
naar Luxemburg voor een bezoeK
aan de Hoge Autoriteit van de KSG
en het Europese Hof van Justitie.
Van deze laatste instelling, die het
recht van de macht wil ombuigen
naar de macht van het recht, hebben
we een zitting meegemaakt, waarin
enkele belangrijke arresten werden
gewezen.
Alles bijeengenomen was dit een zeer
nuttige reis, waarbij op prettige wijze kon worden kennisgemaakt met
de Europese instellingen, en met een
aantal hooggeplaatste geestverwanten werkzaam bij de instellingen,
terwijl wij van nabij kennis hebben
kunnen nemen van de ideeën en het
werk van twee voortreffelijke parlementariërs van liberale signatuur.
A. J. B. HUBERT

DALFlil
Beginselverklaring:
Alvorens zondagochtend over te
gaan tot de behandeling van de
beginselverklaring, las
voorzitter
Wiegel een telegram voor van de
Federatie van Liberale Studenten,
de heer Zevenbergen. Deze stemde
in met de verklaring van Hans Wiegel betreffende de nieuwe politieke
partij.
De vergadering ging accoord met de
algemene
wijz1gmgen,
ingediend
door de afdeling 's-Gravenhage,
waardoor de volgorde van de artikelen gewijzigd wordt.
Op voorstel van 's-Gravenhage werd
ook het beginsel gelijkwaardigheid
ingevoegd.
"Little things mean a lot", voor sommige JOVD-ers tenminste, want opvallend was dat er bij de verdere
behandeling van de amendementen,
vele détailkwesties aan de orde kwamen. Détailkwesties, waar het gros
van de aanwezigen zich vaak niet zo
druk om kon maken als enkele afdelingsafgevaardigden. Met name de
heer Ottevanger, uit een katholieke
afdeling, zoals hij tot ieders stomme
verbazing stelde bij de behandeling
van artikel 9 (onderwijs). Naar aanleiding van artikel 9, dat mèt artikel 12 (parlementaire democratie) de
gemoederen in de toch al zo warme
zaal tot op het kookpunt verhitte,
zei de heer Ottevanger, dat de afdeling Vught van mening is, dat de
geestelijke stromingen in ons land
- waaraan de JOVD volgens artikel
8 zoveel waarde hecht - het best tot
hun recht komen op scholen, die uitgaan van kerkelijke beginselen. Artikel 9, waarin de voorkeur wordt
uitgesproken voor een algemene
school, gaat te ver. Een liberaal mag
geen voorkeur hebben voor een bepaald schooltype. Toen de vergadering haar spraakvermogen weer terug had, vroeg de heer Van der Meer
(Den Helder) de JOVD een duidelijke
uitspraak vóór de algemene school.
En die kwam - niet met woorden,
maar met een overduidelijke verwerping van het amendement van
de afdeling Vught èn van een minderheid van de afdeling Amsterdam.
die echter niet was vertegenwoordigd in Dalfsen.
Op artikel twaalf waren twee amendementen ingediend. Eén van de afdeling Amsterdam, waarin werd verzocht in het artikel de zin: "Het
(liberalisme) heeft geen voorkeur
voor een constitutionele monarchie
of een republiek" te schrappen en
één van de afdeling Vught (het hetebrei-amendement, zoals Hans Wiegel zei) waarin werd verzocht een
principiële voorkeur voor de republiek uit te spreken.
Bij de behandeling van artikel 14,
waarvan de naam werd gewijzigd in
"Decentrn,lisatie en centralisatie",
was de heer Hilarides (Leeuwarden)
van mening, dat de door drs.
Straatsma voorgestelde nieuwe tekst
van het artikel duidelijker is, dan
de oorspronkelijke. Spreker werd
toegezegd, dat de redactie-commissie naar verduidelijking zal streven.
Toen de vlotte behandeling van de
ontwerp-beginselverklaring
haar
einde naderde laaide het discussievuur nog even op, bij het amendement van de afdeling Amsterdam,
waarin werd gesteld, dat in het artikel 18 - inmiddels omgedoopt in
"Economische orde" - het noemen
van de landbouw als voorbeeld van
een te grillige markt voor essentiële
produkten niet nodig was. De landbouw mocht grillig blijven, want

met 27 stemmen tegen, 15 voor en 2
onthoudingen werd het amendement
verworpen.
De heer Zink gooide, nadat de behandeling van alle amendementen
achter de rug was, nog even olie op
het vuur. Hij diende een door nog
vele afdelingen ondersteunde motie
in, waarin werd verzocht om uitstel
van de eindstemming over de beginsel-verklaring tot het congres in
Leeuwarden.
De instemmers met de verontwaardigden over deze motie roerden zich
om het hardst, de landelijk voorzitter deed een bewogen beroep op de
vergadering, en de heer Meijer suggereerde een tussenoplossing, die tot
resultaat had, dat Hans Wiegel toezegde, dat de redactie-commissie een
tussentijds rapport aan de afdelingeèt
zal zenden. De afdelingen kunnen
dan nog wijzigingen van zuiver redactionele aard voorstellen, waarmee
door de redactie-commissie bij de
uiteindelijke samenstelling van de
beginselverklaring
rekening
zal
worden gehouden.
Nadat de goedkeuring van de beginselverklaring aan een zijden draadje
had gehangen, werd zij toch bij acclamatie aanvaard.
De taak van de redactie-commissi-2,
bestaande uit de heren Wagenmaker,
Wiegel, Meijer, v.d. Burg en Anema,
zal moeilijk zijn, want zij zal dank
zij de sfeer van compromissen, die
duidelijk was te proeven, nog handenvol werk hebben.
Bestuurswisseling
Bij de behandeling van het voorlaatste punt van de ondanks alle
emoties toch vrij snel afgewerkte -agenda, pakten vier leden van het
hoofdbestuur hun tassen en stapten
van het - bijna symbolische - treetje dat de hoofdbestuurstafel :;cheidde van de vergadering. Maar niet
nadat Hans Wiegel hen alle vier nog
even !n het zonnetje van de loftuitingen had gezet.
De voorzitter dankte Akkie van der
Sluis, Joke Carol, Fred van Bremen
en Huib Schouten elk afzonderlijk
voor hun activiteiten in dienst van
de organisatie.
Bij de rondvraag maakte de voorzitter bekend, dat ten aanzien van
de behandeling van de resoluties op
het congres in Leeuwarden de volgende procedure zal worden gevolgd:
half juli resoluties bij HB, half
augustus publicatie in Driemaster,
24 september bespreking op kaderdag in Utrecht, indiening van amendementen tot 1 oktober. Op 8 oktober zal de Verenigingsraad de amendementen bespreken.
De afdeling Amsterdam diende een
motie in, waarin het politie-optreden tegen de berechting van verstoorders van de openbare orde werd
afgekeurd.
Deze motie werd bij acclamatie aangenomen. Later bleek dat de afdeling
Zeist, als ze nog aanwezig geweest
zou zijn, natuurlijk had tegen gestemd. (zie ook pag. 2).
Mej. Van Schouwenburg maakte
aanmerkingen op de nachtelijke luim
tijdens het weekend in Dalfsen.
Hans Wiegel sloot de vergadering
met de opmerking, dat de JOVD tijdens haar zomervergadering in Dalfsen een constructieve bijdrage heeft
geleverd aan de toekomst van het
liberalisme.
P. C. VAN WERMESKERKEN
JOKE CAROL
MIEKE RAGE
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EEN JAAR
WANBELEID
De economische situatie, en in het bijzonder het peil der collectieve voorzieningen, zoals die door Alfred Sauvy in zijn "Mythologie de notre temps"
wordt beschreven, zou ook in ons land zeer goed van toepassing kunnen zijn.
Hij wijst met name op de grote consumptie.ve uitgaven, terwijl de samenleving nauwelijks de kracht kan opbrengen om te beantwoorden aan een van
de meest elementaire noden der mensen: de behoefte aan een eigen huis. Met
zijn pleidooi voor de verhoging van de collectieve uitgaven spaart hij ook de
linkse partijen niet; hij verwijt hen, dat zij demagogie bedrijven door tegelijkertijd verhoging van lonen en verkorting van werktijden te eisen, zonder
zich de moeite te geven om na te gaan wat binnen het raam van het bestaande productiesysteem mogelijk is en wat niet. Hieraan voegt hij toe, dat elke
linkse regering, die haar beleid baseert op aan elkaar tegengestelde sociale en
economische normen, gedoemd is om na enige jaren weer te verdwijnen.
Hoe was de situatie vorig jaar, toen
het kabinet-Marijnen werd vervangen door dat van Cals? De lonen
waren flink verhoogd om meer aanpassing met de EEG te bereiken, er
was geen ernstig betalingsbalanstekort en de jaarlijkse groei was
zeer bevredigend, terwijl de huizenbouw onder leiding van minister
Bogaers goede vorderingen maakte.
Het optreden van dr. Vondeling als
minister van Financiën heeft nu tot
de volgende gevolgen geleid: de betalingsbalans is verslechterd, de
rente op geld- en kapitaalmarkt is
met sprongen omhoog gegaan en de
arbeidsmarkt is nog meer gespannen
dan zij door de hoogconjunctuur al
was.
Natuurlijk, de wenselijkheid van collectieve uitga ven in een periode van
bloei maakt het voeren van een anticyclische budgetpolitiek onmogelijk.
Deze politiek houdt in, dat in een
hoogconjunctuur de overheid zich
beperkt in het doen van uitgaven,
dus defleert, terwijl zij in een lage
conjunctuur, met veel werkloosheid,
haar uitgaven sterk vergroot om de

economische activiteit te prikkelen.
Prof. Zijlstra vond een mooie norm,
die wel is waar niet principieel is,
maar toch als anti-inflator goed heeft
gewerkt, ook tijdens de regeringMarijnen, waarin Zijlstra plaatsmaakte voor prof. Witteveen. Deze
norm houdt in, dat de overheidsuitgaven niet meer mogen stijgen dan
de groei van het nationale inkomen.
In haar rapport "Om de kwaliteit
van het bestaan" besefte de P.v.d.A.
terdege de door Sauvy geanalyseerde
tegenstelling tussen sociale en economische normen. Zij bepleitte dan
ook om, ter wille van de uitbreiding
der collectieve voorzieningen, de lonen niet meer dan 2 à 3°/o per jaar te
laten stijgen. Het is nu wel duidelijk gebleken, dat een partij met een
zo machtige groepering als het N.V.V.
niet in staat is, een progressieve politiek te voeren. Doet men dit toch,
zoals de heer Vondeling, dan wordt
de rekening wel gepresenteerd: In
juni moest met de botte bijl gehakt
worden op een zodanige wijze. dat
er geen spaander heel is gebleven
van het vorig jaar uitgestippelde be-

"Samenwerking''
Dat de redactie van "De Driemaster"
het verslag van mej. J. M. Carol gelet op het redactionele onderschrift
- objectief acht, is te betreuren.
Ondergetekende heeft het genoegen
gehad het commentaar op de uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen
van mr. W. J. Geertsema aan te horen en kan zich voorstellen, dat een
oppervlakkig luisterende toehoorder(ster) uit de woorden van mr.
Geertsema een conclusie kan trekken, welke mej. Carol blijkbaar gemeend heeft te moeten trekken.
De waarheid gebiedt evenwel de aandacht te vestigen op wat mr. Geertsema in feite heeft betoogd, nl. dat
de VVD zich niet kan en mag ver-

zetten tegen een incidentele samenwerking met de Boeren op sociaaleconomisch terrein. Het is nu eenmaal niet te ontkennen, dat men
uitgaande van het beginselprogramma van de VVD en van dat van de
BP op sociaal-economisch terrein in
vele gevallen tot dezelfde beslissing
komt.
De woorden van br. Geertsema getuigen dan ook van een realistische
benadering van de practische politiek.
Ondergetekende hoopt, dat de redact~e déze weergave als meer objectief
zal zien.
G. !VI. A. LEKKERKERKER

leid: zelfs de hoognodige bouw van
studentenflats moest worden vertraagd.
Het is dus zorg om voor een juist
evenwicht tussen het publieke uitgaven peil en dat van de particuliere
consumptie te zorgen, waarbij men
er dan tevens nog naar moet streven,
de spanning op de arbeidsmarkt te
doen verminderen.
Dit zal evenwel inhouden, dat men
Of de collectieve uitgaven vermindert
- het door Vondeling als dubbel mis
en misselijk gequalificeerde plan
Joekes was hier een voorbeeld van
- Of de particuliere consumptie vermindert door b.v. verhoging van de
belastingen en het afremmen van
loonsverhogingen, die de jaarlijkse
groei te boven gaat. Minister Vondeling zit echter voor een dilemma :
Enerzijds zullen de vakbonden niet
bereid zijn hun looneisen te mitigeren en anderzijds zullen zij slechts
hun goedkeuring willen geven aan
een verhoging van de directe belastingen. Het is zowel tragisch als
lachwekkend, dat juist het overgrote
deel van de socialistische volksver-

BIUBZII
Minister Diepenhorst heeft rustig en -bedaard het parlementaire reces afgewacht en is toen
stiekempjes begonnen aan de
beurzen te knoeien. Velen die
tot nu toe een beurs ontvingen,
zullen die geheel of gedeeltelijk
moeten gaan missen. Bovendien
wordt de aanbouw van de studentenflatgebouwen (toch al
druppels op
een gloeiende
plaat) op onverantwoorde wijze
getraineerd. Over deze Colijniaanse bezuinigingen heeft het
liberale Kamerlid dr. K. van
Dijk tot vreugde van met name
de studentenwereld enkele kritische vragen gesteld aan de
minister. Hij kreeg de traditionele kluit boter als antwoord:
de beurzen worden niet besnoeid, natuurlijk niet, maar
"de normen worden veranderd". Vanzelfsprekend zal dr.
Van Dijk met dit antwoord geen
genoegen nemen. De studenten,
en niet alleen zij, zien met ongeduld het moment tegemoet,
waarop hij en zijn fractiegenoten de minister duidelijk onder
het oog zullen brengen, dat zijn
bezuinigingen op dit punt volkomen on-sociaal zijn en bovendien langs een omweg de
regering aanzienlijk méér zullen kosten: slechte behuizing en
slechte financiële omstandigheden betekenen immers bemoeilijking en verlenging van de
studietijd.

door

W. MAARSE Nsn

tegenwo01·diging voor de belastingverlaging- Witteveen heeft gestemd.
Welke mogelijkheden heeft de minister nu nog? Hij kan allereerst de
tweede tranche van de belastingverlaging uitstellen, maar dat zullen met
name de lagere inkomenstrekkers,
die het meest van deze verlaging
profiteren - zij zijn immers door de
inflatie in hogere klassen van ons
progressief belastingstelsel gekomen
- niet op prijs stellen. Ten tweede
kan hij aanvullende leningen sluiten,
die op de krappe kapitaalmarkt
evenwel inflatoir werken. De laatste
mogelijkheid, die hem rest, is een
verhoging van de indirecte belastingen: o.i. de verstandigste maatregel.
Daarmee zal dr. Vondeling echter
wel het laatste restje van zijn eerst
zo grote populariteit in zijn partij
verspeeld hebben.
Welke partijen in de komende periode ook een regering mogen formeren,
het is vrijwel zeker, dat spotprenttekenaar Wim van Wieringen van De
Telegraaf een nieuw slachtoffer zal
moeten zoeken.

Tenslotte signaleer ik het optreden van de VVD-fractie bij
het bezuinigingsdebat. Het is
nu wel heel duidelijk geworden,
dat dr. Vondeling nooit FinancJen had mogen accepteren.
Door te weigeren had hij zijn
land en zichzelf een grote dienst
bewezen.
Drs. R. M. MARCUSE

ATTENTIE
Copy voor De Driemaster (sept.-nummer) vóór 20 aug. insturen naar het
red.-secretariaat; copy voor de afdelingspagina dient verzonden te worden naar Middenweg 120, Den Helder.
REDACTIE
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---------UIT ONZE ORGANISATIE
INFORMATIEVERSCHAFFING
De JOVD breidt zich langzamerhand uit over geheel Nederland. Het is daarom e·en eerste vereiste, wil het onderling contact gehandhaafd blijven, dat de
gehele vereniging een inzicht heeft in de stand van zaken, groeimogelijkheden etc.
Dit inzicht is tot nog toe mogelijk gemaakt door de Contactcommissie: een
overlegorgaan waarin voorzitters en secretarissen van de districten en namens het hoofdbestuur vice-voorzitter org. en 6e HB-lid zitting hebben. Tijdens vergaderingen van deze commissie is op gezette tijden de gehele organisatie doorgelicht. De practijk echter heeft uitgewez.en dat deze vorm van
informatieverschaffing inefficiënt is: zo bleken bv. afstanden voor intensief
vergaderen veelal een hinderpaal.
Het hoofdbestuur heeft nu gemeend de communicatielijnen tussen afdeling·en - districten - hoofdbestuur met één te moeten uitbreiden. In deze opzet
blijft de Contact Commissie bestaan, maar deze zal slechts tijdens landelijke
JOVD-evenement.en bijeenkomen voor het opmaken van een algemeen organisatorisch bestek. Het meer intensieve, regionaal-gerichte overleg zal
moeten gaan plaats vinden tijdens de vergaderingen van de districtsbesturen,
waar 6e HB-lid en/of vice-voorzitter org. aanwezig zullen zijn. Tijdens deze
vergaderingen zullen het ledenverloop, programma's van de kadercursussen
en van de districten en afdelingen, alsmede de verdere groeimogelijkheden
van de JOVD besproken worden.
Wij hopen dat deze nieuwe vorm van informatieverschaffing bij zal dragen
tot een betere functionering van het JOVD-apparaat, hetgeen onvermijdelijk
zijn weerslag zal vinden in grotere politieke activiteit van onze vereniging.
Ten slotte: de derde en niet de minst belangrijke vorm van informatieverschaffing, de districtsraden - bijeenkomsten van voorzitters en secretarissen
van de afdelingen met het districtsbestuur- voldoen in hun taak van regionaal overleg uitstekend. De vice-voorzitter organisatie en 6e HB-lid hopen,
traits d' union in de vereniging als zij zijn, ook deze bijeenkomsten te kunnen
bijwonen.
R. H. G. MEIJER, VVO.

AFDELINGSNIEUWS
NIJMEGEN
De zeer actieve afdeling Nijmegen
heeft een druk jaar nehtl'l' de rt'~·
Huiskamet·bijeenkomsten, burgerdagen, een intensieve voorbereiding op
het congres van Dalfsen, een inleiding van het liberale Brabantse Statenlid De Bruine over de Europese
integratie en als afsluiting een geslaagde feestavond, bewijzen, dat de
mannen van Zink de goede koers vc>.ren met hun afdeling.
ROTTERDAM
Zeven politieke jongerenorganisaties,
waaronder de JOVD afd. Rotterdam
als initiatiefneemster hebben een
commissie in het leven geroepen die
zich als doel gesteld heeft de "Proeve
van een nieuwe Grondwet" te bestuderen. De altijd actieve Jan van den
Burg zal als secretaris van de commissie t.z.t. de bevindingen bekend
maken.
DEN HELDER
De afdeling Den Helder koos op haar
jaarvergadering van 1 juni een nieuw
bestuur. Jan Sevenhuysen nam de
voorzittershamer van Gerard van der
Meer over, terwijl mevr. WeemhoffTrijsburg het secretariaat zal gaan
beheren. Jan Scholtens blijft deel uit
maken van het bestuur als vice-voorzitter.
Een van de eerste concrete resultaten is de vorming van een jongerenparlement, dat in september van start
zal gaan.
BETUWE
Op 8 juli organiseerde een van onze
jongste afdelingen een contactavond
voor leden
en belangstellenden.
Maarten Israel hield als voorzitter
van district Oost een praatje over
het
nieuwe
beginselprogramma,
waarna een levendige discussie volgde. De volgende bijeenkomst zal in
september plaats vinden. Het bestuur
hoopt dat de zaal van de "Zoelensche
Brug" dan geheel gevuld zal zijn.

Z.O.-DRENTE
De nfdeling Z.O.-Drente sloot op 2
juli het seizoen af met een orii.'ntatierit door de gemeente Sleen. De tocht,
die was uitgezet door de heren
Haasken en Jalving, zat prima in
elkaar. Bijna iedereen reed de rit uit,
zij het met meer (de heer Wiegman)
of minder (de heer Sloots) strafpunten.
Na afloop van de rit beantwoordde
een forum. bestaande uit mevr. Hansen (Vrouwen in de VVD) en de heren Berncts (VVD), Evenhuis en Kuipers (JOVD) o.l.v. voorzitter Ziengs
op uitstekende wijze een aantal vragen.
Na een - korte - vakantie gaat de
afdeling weer fiks aan de slag.
GOUDA
De afdeling Gouda hield op 17 juni
haar ledenvergadering. Onder leiding
van Andries Mulder, de nieuwe oude
voorzitter gaat Gouda het volgende
verenigingsjaar in. Het "oude jaar '
werd afgesloten met een groots en
zeer geslaagd Midzomerfeest, waarbij HB-leden Hubert en Meyer aanwezig waren.

JOVD vaarplan
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september 1966: Kaderdag
Utrecht ("Esplanade").

in

28-29 januari 1967: Trekpaardenconferentie in Woudschoten (Henri
Dunanthuis).
25 februari 1967: JOVD-verkiezingsmanifestatie in Amsterdam (Krasnapolsky).
9-10-11 juni 1967:
Dalfsen.

Conferentie

22 april 1967: Studiedag.

m
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VAN DE
BB-TAFEL
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Het hoofdbestuur in zijn nieuwe samenstelling vergaderde voor het
eerst op 1 en 2 juli ten huize van zijn
voorzitter. Het gehele beleid voor
het komende jaar werd onder de
loep genomen.
Het HB moest helaas overgaan tot
opheffing van enkele afdelingen, t.w.
Alphen a/d Rijn, Nieuwerkerk a/d
IJssel en IJsselstreek. Verwacht mag
worden dat in het najaar in Limburg
twee afdelingen zullen starten.
Op 24 september zal de oprichting
van het nieuwe district Centrum
gaan plaats vinden. Daaraan voorafgaand wordt de kaderdag gehouden,
waarop de resoluties van het congres
aan de orde zullen komen. 's Ochtends
vindt een persconferentie plaats
n.a.v. de uitgifte van de JOVD-beginselverklaring, 's avonds zullen een
aantal excellente heren gaan discussiëren over de Miljardennota.
Het congres vindt plaats op 29 en 30
oktober in Leeuwarden. Als congresspreekster is uitgenodigd Mevr. A.
Fortanier-de Wit.
Als voorbereiding op het congn.s
komt op 8 oktober de Verenigingsraad in Utrecht bijeen ter bespreking
van de concepten en de daarop binnengekomen amendementen, welke
tot 1 oktober ingediend kunnen worden.
Het HB heeft besloten per 1 no\·ember de heer drs. R. M. Marcuse te benoemen tot hoofdredacteur van de
Driemaster, als opvolger van de heer
F. Wagenmaker.
De Centrale Kadercommissie (CKC)
heeft een aantal taken ter uitvoering
op zich genomen: de vraagbaak zal
worden aangevuld en uitgebreid, terwijl besloten wordt een politieke
vraagbaak samen te stellen.
De kadercursussen zullen wat organisatie betreft ter verantwoordelijkheid van de districtsbesturen komen
te liggen, terwijl onder supervisie
van Meyer en Van der Meer een secretariaatscursus zal worden gehouden.

Een JOVD-delegatie gaat deelnemen
aan het congres van de WFLRY in
Milaan van 16-19 september.
Deze afvaardiging bestaat uit de dames Hubeek, Hage en Carol. Om de
pariteit te handhaven gaan de heren
Hubert, Lekkerkerker en Van den
Burg ook mee.
De pers- en publiciteitscommissie is
opgeheven.
De verantwoordelijke
persoon voor persaangelegenheden
zal zijn de algemeen secretaris.
De eerste JOVD-radiouitzending zal
worden uitgezonden in het kader van
etc. op maandag 18 oktober a.s.
De commissie automatisering heeft
meegedeeld de werkzaamheden niet
te kunnen voortzetten. In 1967 zullen
nu behandeld worden. Reorganisatie
van de NAVO en Ontwapening
(Woudschoten en Dalfsen), Onderwijs en Liberale Cultuurpolitiek
(Congres 1967).
De afdeling Groningen zal verzocht
worden de Consumentenvoorlichting
te gaan bestuderen.
De contacten met de Federatie van
Liberale Studentenverenigingen zijn
zeer bevredigend.
Ook de verhouding tot de VVD bevindt zich op een aangenaam niveau.
Echter: de jongste verkiezingsresul~aten en de oprichting van een nieuwe liberale partij - en de oorzaken
daarvan - vervullen het HB met
ernstige zorg.
Het komende jaar zullen een aantal
korte p::>litieke nota's verschijnen.
Dit is een taak voor de vice-voorzitter politiek en zijn secondanten in
de Kadercommissie. Als onderwerpen staan op het programma: de
PBO, de SER en de positie georganis('erden- ongeorganiseerden.
In septEmber zal een tweede aflevering verschijnen in de serie -"De
JOVD is van mening dat. ..... ", '!en
verzameling re,oluties en moties uit
de jaren 1959-1966. Voorts zal dn
Beginselverklaring in grote oplage
uitgegeven worden. De eindtekst van
deze verklaring is thans gereed en is
aan de afdelingen toegezonden.
Het HB is zeer tevreden over het
congres in Dalfsen: met name de resol u tievoorbereiding heeft uitstekend
voldaan. Ook in de toekomst zal de
thans gevolgde procedure gehandhaafd worden. Het congres van '67 in
Dalfsen zal eveneens drie dagen duren.
GERARD VAN DER MEER
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U vvordl snel ingelicht
over gebeurtenissen in binnen- en
buitenland. als U op een goed
ochtendblad geabonneerd bent.
Terwijl U slaapt, stroomt nieuws
binnen uit het gehele land en uit
alle delen der wereld. Het Alge.
meen Dagblad wordt's nachts gedrukt en 's morgens vroeg bezorgd.

... bouwt Paul en van Weelde N.V. voor elk gewenst vervoer, ook speciale carrosserieën voor
koel- en vriestransporten, in zeewaterbestendig aluminium. Van Weelde's aluminium carrosserieën behoren tot de beste van Nederland en worden gebouwd in het onovertroffen "Alusuisse"
systeem. LAADBAKKEN: Naast onze steeds toenemende productie van gesloten carrosserieën
bouwen wij de open laadbakken en de laadbakken met huifconstructie voor het traditionele
vervoer of als containers voor het vervoer overzee. De dekkleden worden in eigen bedrijf vervaardigd. CABINES: bouwen wij nog op elk merk chassis, zowel voor normaal- als voor frontbesturing o.a. op Volvo en Scania-Vabis, met inbegrip van volledige slaap- of semi- slaapcabines.

I

t>JPiiii"iViH WEElDE N.V.

s GRAVENWEG 350- NIEUWERKERK AD IJSSEL- TEL (01803) 2841 13 LIJNEN)

e onafhankelijk

•
•
•

•ctueel
sport
m•rkt- en beursberk:hten
(o.a. New York)

•

belangwekkende advertentiepagine's

e

onderhoudende lectuur

•
•
•

vrouwenrubriek
tekenverhalen
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N.V. SCHEEPSWERVEN

Fa. W. VAN HATTUM
&

ccPIET HEIN,,

Zonen

voorheen
FIRMA W. SCHRAM & ZONEN

~

•

WERVEN TE BOLNES
EN PAPENDRECHT

Bagger-,
Grond-,
ijs- en
Glooiing
werken

Twee dw&rshellingen, elk 115 mtr
lang. Overdekt droogdok 116 x 30
meter, geschikt voor het zwaarste
materiaal.
Telefoonnummers
Rotterdam 010 194011-194332
Ridderkerk 01896 3644-3409
Papendrecht 01850 3774-8329-20466

ZALTBOMMEL
TELEFOON 594

V uurvaste stenen in alle soorten

/

"MOLISOU' moler isolatiestenen

ANNO el774

N. V. Lijm- en
Gelatinefabriek

V uurvaste isolatiestenen
Zuurvaste stenen
"PRODORITE" chemisch
dige produkten levert:

besten~

"':DeLft''

A. VAN HOBOKEN &Co.
BANKIERS

ROTTERDAM
rARKLAAN II·U

N.V. Gouda Vuurvast
Verenigde Vuurvaste-Steenfabrieken

BtjKANTOI\EN

•

I

•1-GRAVENHAGI
RHENEN

Gouda

Telefoon 67 44 - (1820)

TWEE TORENS
Telefoon 25242

Delft

•
CORRESPONDI!NTSCHAP 1

WIJK BIJ DUUlSTEOII

N.V. Aannemersbedrijf
vlh J. STAM

Kortenaarstraat 3
ZWIJNDRECHT
Tel. 01850- 5839

WONINGBOUW

'
------GORINCHEM-----Co

staalconstructies metalen ramen en deuren
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Voor betere en gezondere oogst:
AA-BESTRIJDINGSMIDDELEN en ORIGINELE ZAAIZADEN
WIERSUM
GRONINGEN
N.V. ROTTERDAMSCHE KOPER- EN METAALGIETERIJ

BOELE's

""tJ~
~.:~r«f f·,- -L~r

Scheepswerven en
Machinefabriek N.V.

H. F. A. WE IJ E R
GUSTOWEG 43

- -.. ..

BOLNES

-

ROTTERDAM-7

TELEFOON Nos.: 266038 • 266490
TELEFOON NA 6 UUR 274863

Leeuwenstijn • Staalbouw
Schiedam - Jan van Riebeeckweg 1 0
Telefoon (01 0) 15 32 52- 5 32 63

Uitvoerders van warmte-, koude- en geluidsisolatie
Kantoor: IPELO 15, ROTTERDAM - Telefoon 1 7 5 5 0 7

Staalconstrucf i es
Zvare plaatwerken
Steek-, spil- en ovale trappen
PUpconstructies
Hekverken en~.

N.V.

W. A. HOEK's
MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK
Hoofdkantoor en Machinefabriek te Schiedam
IN ST ALLATIES voor de bereiding van zuurstof, stikstof. enz.
COMPRESSORS voor alle gassen en iedere druk.

•

FRIESCH-&RONIN&SCHE HYPOTHEEKBANK u.
Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - 's-Gravenhage
Groningen - Hengelo (Ov.) - Rotterdam

Vlotte behandeling van hypotheekaanvragen

DE ROTTERDAMSCHE
DROOGDOK MIJ N.V.

N. V. Scheepsbouwwart - Machinefabriek

"DE KLOP"
Industrieweg 4

Sliedrecht
Strijdt voor Vrijheid en Democratie voor iedereen, behalve

Seheepsreparatiebedrij,f
en Machinefabriek

voor Houtvernielers. Bestrijdt deze door Uw hout onder hoge
druk te laten impregneren bij:

v. d. SIJDE'S Houtbereiding 11. V.
Spui 40
Waalhave-n Pier 8

-

STRIJEN

-

Telefoon 0 1854-280

RoUerd .. m

Telefoon 77610 (3lijncn)
Na 18 uur: 73554. 703'11. 41782. 171502

VLA AR DINGEN N.V.
SCHEEPSBOUW
SCHEEPSREPARATIE
MOTORENREPARATIE

STAALBOUW
APPARATENBOUW
TANKS
PI.JPLEIDINGEN
WATERZUIVERI 'I GSAPP.

Fabrieken Arkel - kantoor Gorinchem

