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LIBERAAL BERAAD
Jn

het juni-nummer van de
Driemaster, en ook in Vrijheid
en Democratie, heeft een artikel gestaan van Hans Wiegel, voorzitter
van de JOVD, over de verontrusting,
die er in JOVD-kringen is ontstaan
over de vermoedelijke oprichting
van een links-liberale partij (van
Gruyters c.s.). Het hoofdbestuur van
de JOVD, daarin gesteund door de
besturen van het Liberaal Democratisch Centrum in de VVD en de
Liberale Studentenverenigingen in
Nederland, heeft de VVD dringend
verzocht om op korte termijn een
beraad van alle liberale groeperingen in Nederland te houden om de
toekomst van het liberalisme gezamenlijk te bezien. De JOVD is om
twee redenen verontrust. Ten eerst<• om d" voor dP VVD bijzonder
teleurstellend verlopen verkiezingen
van dit voorjaar en ten tweede om
de oprichting van de nieuwe linksliberale partij en dus de splitsing
van de huidige liberale partij. Het
laat zich aanzien dat deze nieuwe
partij in september wordt opgericht
en men behoeft zijn oor niet lang

(P)AF
De leden van het kabinetCals zien de bui nu toch
echt wel naderen. Dat blijkt
onder meer uit het feit dat
zij op alle mogelijke manieren proberen zich daartegen
te wapenen. De nieuwste paraplu, die zij hebben opgestoken bestaat uit het plan
de vergoeding voor Kamerte
verhogen
van
leden
f 20.000 tot f 25.000. De
meeste ministers zullen immers over niet al te lange
tijd weer gewoon Kamerlid
zijn. Aan hun ministerstijd
zullen wij als herinnering bewaren: veel geschreeuw en
weinig wol. En zij als buit:
een kort maar krachtig excellent salaris. Bij de verdeling van alle gelden stond
de kiezer in de kou.

(Uit 'Vrijheid en Democratie' van 19 aug.
j.l.
Commentaar:
tijblad van
heeft na de reorganisatie tenslotte het verwachte
journalistieke
peil bereikt - Redactie).

in JOVD-kringen te luisteren te hebben gelegd om te bemerken dat
deze partij over het algemeen meer
sympathie bij de jonge liberalen zal
hebben dan de VVD. Het is daarom
bijzonder verheugend dat Hans Wiegel en de zijnen forse pogingen doen
om de VVD het onheilspellende van
deze ontwikkeling te doen inzien en
om hen te overtuigen van een gezamenlijk liberaal beraad en een gesprek met de groep Gruyters. Voor
de VVD kan het ontstaan van de
nieuwe partij inderdaad onheilspellend zijn, misschien nog niet eens
zo voor de grootte en het zeteltal
van de partij, maar wel voor het
liberale imago. Het is duidelijk dat
de aanhang van de VVD voor een
groot deel door behoudende groepen wordt gevormd en het mag voor
een ieder, die regelmatig de sft:er
van de VVD-bijeenkomsten meemaakt, nog een wonder heten dat
de fracties ondanks deze behoudende achterban een nog zo liberale
koers varen. Dit is ongetwijfeld het
gevolg van de actieve kleine werkelijk-liberale groep in de VVD, die

haar stempel op veel partij-uitspraken weet te drukken. Door het oprichten van een links-liberale partij
wordt juist deze laatste groep aangesproken en er zal heel veel van
de leiding van de VVD afhangen of
deze groep in de VVD blijft of zich
bij de links-liberale
groepering
voegt.
De tekenen aan de wand zijn ongunstig. Op het appèl van Wiegel
op 24 juni verscheen pas op 22 juli
een klein berichtje op de laatste pagina van Vrijheid en Democratie,
waarin aangekondigd werd dat het
Dagelijks Bestuur van de VVD de
drie andere liberale organisaties uit
zou nodigen voor een bespreking.
Naar \\"ij vernemen, zal dat gesprel<
op 15 september plaats vinden. Het
is duidelijk, dat dit de verontrusting van de reeds verontru~:;tten alleen maar heeft vergroot. Waarom
niet op zeer korte termijn (na de
24e juni) een datum afgesproken
voor de eerste stap van het beraad?
Terwijl het een ieder bekend is, dat
de nieuwe partij op stapel staat!
Waarom bijna drie maanden ge-

wacht voor een "bespreking", die
nog wel geen "beraad" zal zijn? Het
wekt de indruk, dat de partijleiding
van de VVD de ernst van de z<:<ak
niet geheel inziet, het gedoe van de
jongeren maar verdraaid hinderlijk
en lastig vindt en door uitstellen
van de besprekingen de hele zaak
op een zijspoor wil rangeren. Wij
hopen echter dat de JOVD, de liberale studenten en het LDC zich niet
met een kluitje in het riet laten
sturen. De opstelling van het verkiezingsmanifest en het urgentieprogram voor de Kamerverkiezingen van 1967 vereisen een gedegen
aanpak en het lijkt ons zeer plezierig voor de VVD toe, als de andere
liberale organisaties zich hier achter zouden kunnen scharen.
Het is daarom zeer te hopen, dat de
pogingen van L.D.C., F.L.S.N. en
JOVD om de eenheid in het liberale kamp te bewaren, succes zullen hebben.
F. WAGENMAKER

OPEN BRIEF VIETNAM
Aan de besturen van
de Anti-Revolutionaire Jongeren
Studieclubs
de Christelijk-Historische Jongeren Organisatie
de Federatie van Jongerengroepen in de P.v.d.A.
de Jongeren Organisatie van de
K.V.P.
Tijdens haar Congres op 7 november 1965 heeft de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie zich
in een resolutie uitgesproken over
de strijd in Vietnam, welke aan het
Vietnamese volk grote schade berokkent.
De JOVD heeft in deze resolutie
toen gepleit voor een spoedige wapenstilstand in Vietnam, waartoe
naar haar mening de Nederlandse
regering op korte termijn stappen
in de Veiligheidsraad diende te ondernemen. De JOVD bepleitte voorts
het bijeenroepen van een internationale conferentie over Vietnam,
welke zorg zou moeten dragen voor
de vorming van een voorlopige regering in Zuid-Vietnam, waarin
ook het Nationaal Bevrijdingsfront
diende te zijn vertegenwoordigd.
De toestand in Vietnam is de laatste

tijd ernstiger geworden .Ook de Nederlandse regering en de SecretarisGeneraal van de UNO hebben hun
bezorgdheid over de situatie uitgesproken.
De vijf grote Nederlandse politieke

gezamenlijk standpunt over de strijd
in Vietnam, is noodzakelijk. Hebben
wij dit standpunt bepaald, dan dienen wij dit ter kennis te brengen
van de Nederlandse regering, het
Nederlandse parlement, de regering

PROGRAMMA KADERDAG 24 SEPTEMBER
11.00- 12.00 uur
11.00 - 12.00 uur
13.00 - 17.00 uur
19.30- 20.30 uur
20.30 - 22.30 uur
De kaderdag vindt plaats in

Persconferentie Beginselverklaring JOVD
Bijeenkomst van de Contactcommissie
Resolutiebehandeling
Oprichting van het district Centrum
Debat over de Miljardennota
hotel Pays.Bas, te Utrecht.

jongerenorganisaties zijn het aan
zichzelf verplicht, zich een oordeel
te vormen over de oorlog in Vietnam, dat oordeel uit te spreken, en
met name zich ook te bezinnen op
mogelijkheden welke kunnen leiden
tot een beëindiging van de strijd in
Vietnam.
Het is om die reden dat het hoofdbestuur van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie zich via
deze open brief tot de besturen van
de andere grote Nederlandse politieke jongerenorganisaties richt. Een
gezamenlijk beraad, leidend tot een

van de Verenigde Staten en de
World Assembly of Youth.
Juist jongeren hebben een bewogen
belangstelling voor internationale
vraagstukken. In de wereld van
morgen moeten oorlog en armoede
uitgebannen zijn. Daartoe dienen de
politici van vandaag alle mogelijke
maatregelen te nemen. Aan ons
jongeren is de taak daar steeds met
kracht op te wijzen.
Namens het hoofdbestuur van de
JOVD,
H. WIEGEL, voorzitter,
P. H. R. JONKER, secretaris.
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Antwoord aan Lekkerkerker:

Congres

GEEF DIE BOER
EEN STOEL!
Souviens-toi sans cesse que
[l'ignorance
n'a jamais fait dus mal,
que l'erreur seule est funeste.
Rousseau
Voorbijgaande aan de evenzeer belangrijke evaluatie omtrent incidentele samenwerking tussen VVD
en Boerenpartij op sociaal-economisch terrein, heeft het ons gefrappeerd, dat de heer Lekkerkerker
gemeend heeft zich te permitteren
om te stellen, dat men uitgaande
van het beginselprogramma van de
VVD en van dat van de Boerenpartij op sociaal-economisch terrein in
vele gevallen tot dezelfde beslissing
komt.
De heer Lekkerkerker evenwel is
zo slim geweest om de woorden "in
vele gevallen" erbij op te nemen,
zodat hij zich wel wat erg gemakkelijk heeft afgemaakt van het vermelden van de gevallen waarin dat
inderdaad het geval is - noodzakelijk om zijn stelling waar te kunnen
maken - waardoor zijn stelling is
teruggebracht tot nietszeggende proporties.
Evenmin is vermeld op welk niveau
de samenwerking, "welke getuigt
van een realistische benadering van
de practische politiek" zou moeten
plaatshebben; zou deze zich afspelen op gemeentelijk niveau, dan
kunnen wij ons voor gezegd houden, dat de rubriek "Bij ons in
Holland" van Vrij Nederland nog
vermakelijker wordt dan die nu al is.
Wij kunnen ons zeer goed voorstellen, dat de heer Lekkerkerker de
twee genoemde tekortkomingen te
zijner tijd zal willen wegnemen, zodat wij hem zouden willen aam·aden, teneinde een zelfde teleurstelling te voorkomen, zoals de heer
Wiegel is overkomen (zie Driemaster
september 1963), zich te wenden tot
een zich respecterende bibliotheek,
welke ongetwijfeld het jaarboekje
"Parlement en Kiezer" voorhanden
zal hebben, zodat hij, zoals het zich
laat aanzien, voor het eerst zal kunnen kennismaken van het beginselprogram van de Boerenpartij.
Want zo eenvoudig als de heer Lekkerkerker het wil doen voorkomen,
liggen de zaken, en zeker de beginselprogramma's, niet.
J. VAN DER BURG

GOED NALEZEN%
In de vorige "Driemaster" stond, onder de kop "Samenwerking", een
commentaar geschreven door de
heer G. M. A. Lekkerkerker. De
heer Lekkerkerker maakt zich erg
druk over de objectiviteit in het
artikel "Geertsema's image".
Een goed nalezen van bedoelde artikelen levert echter de conclusie op,
dat de weergave, van hetgeen de
heer Geertsema heeft gezegd, hetzelfde is.
De adjectiva genuanceerd en incidenteel, gebezigd bij het woord

samenwerking, doen niets af aan
die samenwerking, hoe die dan ook
mag uitvallen.
De heer Lekkerkerker heeft echter
de objectiviteit - n.l. de weergave
van de uitspraken van de heer
Geertsema -, en het commentaar
hierop van mijn kant, niet kunnen
scheiden.
Dat hij een andere mening heeft
dan ik over de samenwerking met
de Boeren is zijn zaak en zijn goed
recht. Dat hij zelf verder alle objectiviteit en zakelijkheid uit het oog
verliest, door te schrijven over een
oppervlakkig
toehoorder(ster)
hij kan blijkbaar een dergelijk oordeel zo maar vellen - schijnt hij
echter te vergeten.
JOKE CAROL

L. R.
Opnieuw is mij een aflevering van
het 2-maandelijks verschijnende periodiek op liberale grondslag "Liberaal Reveil" ter recensie aangeboden. Anders dan de naam doet
vermoeden, luidt het hardnekkige
gerucht, dat het blad door onvoldoende belangstelling van VVDzijde en door een onvoldoende aantal abonnees op zijn nadagen is.
Dit is een ontwikkeling, die onder
meer door JOVD-ers, die het goed
met het liberalisme menen, gekeerd
kan worden - het bekende briefkaartje aan de administratie: Badhuisweg 232 in Den Haag is voldoende. De jonge liberalen zullen
dan waar voor hun geld krijgen.
Zo schreef bijvoorbeeld onze vicevoorzitter belast met politieke werkzaamheden (vvp.vd.jovd!), de heer
Albert J. B. Hubert, een belangwekkend, maar ook wel zeer lang
artikel over het laatste congres van
de World Federation of Liberal and
Radical Youth (WFLRY, soms uitgesproken als woffelrie, schrijft
Hubert). Onze vice-voorzitter, die
naar ik in zijn persoonsbeschrijving
lees een indrukwekkend
aantal
functies bekleedt, publiceerde reeds
eerder artikelen; in november 1962
o.a. (!) "De gekozen burgemeester".
Jammer, dat De Driemaster nog
geen honoraria uitkeert.
Der traditie getrouw tot besluit een
enkel woord over het hoofdartikeltje ("Gemeenteraden"), dat helaas
niet uitkomt boven het peil van de
hoofdartikelen in Vrijheid en Democratie in slechte tijden. De laatste zin ervan luidt: "De verkiezingsuitslag leert, dat meer en meer burgers
het
kabinet-Cals-Vondeling
vergelijken met slechte lucifers en
dan tot de slotsom komen, dat het
kabinet en die lucifers één ding gemeen hebben: de koppen deugen
niet." Met de hoofdartikelen van
Liberaal Reveil lijkt het nog slechter gesteld: die zijn uitgeblust.
R. A. HEYTING

Het voorlopige programma van het Congres luidt als volgt:
ZATERDAG 29 oktober:
12.00-13.30 uur: Ontvangst van de gasten en deelnemers.
13.30-14.00 uur: Opening van het Congres.
14.00-16.30 uur: Huishoudelijke vergadering.
16.30-17.30 uur: Congresrede door Mevr. A. Fortanier-de Wit, fractie-voorzitster van de V.V.D.-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland.
17.30-18.30 uur: Liberaal borreluurtje.
18.30-20.00 uur: Gelegenheid kennismaking op de overnachtingsadressen.
20.00-23.00 uur: Diner.
23.00--.- uur: Groots J.O.V.D.-bal met attracties.
ZONDAG 30 oktober:
11.00-12.30 uur: Huishoudelijke vergadering.
12.30-14.00 uur: Friesche Koffietafel.
14.00-15.30 uur: Huishoudelijke vergadering.
15.30-16.00 uur: Theepauze.
16.00-18.00 uur: Huishoudelijke vergadering.
ca. 18.00
uur: Sluiting van het Congres.
(Wijzigingen voorbehouden)
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die bon!

Ondergetekende:
Naam:
Adres:
Lid afd.:
geeft zich op voor deelname aan het Cflngres op 29 en 30 september a.s. te
Leeuwarden .De deelnemerskosten bedragen 15,- p.p.
1. HIJ/ZIJ wenst wel I geen bemiddeling bU reservering hotel of
pension. (Kosten zijn voor eigen rekening):
0 Hotels in de prijsklasse f 9,- tot f 12,50 (incl).
0 Hotels in de prijsklasse f 15,- tot f 17,50 (incl.)
2. HIJ/ZIJ wenst wel I geen deelname aan de Friesche Koffietafel op
zondag 30 oktober. (De kosten be,dragen slechts f 2,50 p.p.).
3. Betaling:
0 HIJ/ZIJ heeft f 17,50 I f 15,- overgemaakt op giro 811542 van
de Coöperatieve Zuivelbank, Zaailand 110 te Leeuwarden,
onder vermelding van: Congrescommissie JOVD-Leeuwarden
t.a.v. de heer J. H. Voogd.
0 HIJ/ZIJ betaalt f 17,50 I f 15,- op het Congres.
(Invullen hetgeen men wenst).
Handtekening:

AANMELDING bij Mej. K. OOSTEN, Groendijk 25, SNEEK.
De opgavetermijn sluit op 15 oktober 1966.
Het Congres wordt gehouden in de Harmonie, Ruiterkwartier <l5, Leeuwarden.

POEN
Wat de financiering betreft van
brochures, weekends e.d. is een optimistisch geluid op zijn plaats.
Deze zaken worden namelijk bekostigd uit het propagandafonds, hetwelk goed gevuld is'. We hopen de
middelen van het propagandafonds
nog verder uit te breiden onder andere door een actie onder V.V.D.volksvertegenwoordigers. Overigens
is het onverwacht grote tekort van
Dalfsen (ongeveer f 750.-) een gevoelige strop geweest. Dit tekort is
mede daardoor zo groot geworden,
omdat een vrij grote groep op het
laatste ogenblik verstek liet gaan zonder bericht van verhindering te sturen. (Op zijn zachtst gezegd een
minder elegant gedrag.)
Wat de financiering van de lopende
zaken betreft, die ten laste komen
van de gewone begroting, kunnen
we slechtst in alle toonaarden pessimistisch zijn. De rekening over dit
jaar zullen we waarschijnlijk met
een fors tekort afsluiten .Naast het
feit dat enkele
begrotingsposten
(vooral hoofdbestuur en secretariaat) overschreden zullen worden
zonder dat daartegen ook maar iets
te doen valt, is dè andere oorzaak

de slechte afdrachtbetaling, iets
waartegen wel iets te doen valt
maar dan is de loyale medewerking
van de afdelingen noodzakelijk. Aan
deze medewerking heeft het tot nu
toe bij vele afdelingen geschort.
Aangezien ook de afdelingen belang
hebben bij een goed
functioneren van de landelijke organisatie
van de JOVD, hopen wij, dat wij
hierbij niet tevergeefs een beroep
doen op de afdelingen, die hun afdracht nog niet betaald hebben, om
deze alsnog te betalen.
De Algemene Penningmeester,
H. BOSMA.
DISTRICT CENTRUM
Zoals bekend is, wordt op 24 september a.s. het nieuwe district Centrum opgericht. Een negerral afdelingen zullen daarin worden opgenomen, t.w. Utrecht, Zeist, De Bilt/
Bilthoven, Vechtstreek, Den Bosch,
Vught.
Het nieuwe district boft wel, want
tegelijkertijd vindt in Utrecht de
kaderdag plaats, waarvoor veel belangstelling verwacht mag worden.
's Avonds is er immers een debat
over de Miljardennota, waaraan
wordt deelgenomen door
Het debat sluit onmiddellijk aan op
de oprichting van het nieuwe district, dat wij veel succes toewensen!
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MARGINALIA
f{oninklijk inkomen

De

door de regering voorgestelde verhoging van
het inkomen van koningin Julianan heeft in bijzonder veel
kringen grote reacties verwekt, variërende tussen verwondering en grote verontwaardiging. Dat is natuurlijk
wel te begrijpen: een salarisverhoging van ruim honderd
procent en dan nog wel in deze
orde van grootte is nogal opzienbarend, en dat des te meer
in een tijd, waarin men van
allerwegen hoort verklaren, dat
er in wezen nergens geld voor
is.
In een uitzending van
de
televisie-rubriek "Achter het
nieuws" (VARA) is een wel
zeer verhelderend overzicht
gegeven van de inkomens die
de in dit wereldcel overgebleven vorstenhuizen genieten.
Ons land sprong daartussen
vorstelijk bovenuit. Daarnaast
werden enkele ramingen gegeven van het partikuliere inkomen en vermogen van het
koninklijk huis.
Dit laatste
schijnt sprookjesachtig groot
te zijn, maar daar hebben wij,
lijkt het, weinig mee te maken:
geen land mag van zijn koning
eisen of verwachten, dat hij de
hoflwudinu,

onderhoud

polei-

zen en wat al niet meer geheel
of gedeeltelijk zelf betaalt!
Bezwaren tegen deze voorgestelde verhoging mogen dus
slechts van zakelijke aard zijn.

En dergelijke bezwaren zijn inderdaad aan te voeren. Men
kan mijns inziens volkomen
terecht stellen, dat een hofhouding van een kleine 280
man, in deze tijd enigszins uit
de tijd aandoet. Hetzelfde geldt
voor het er op na blijven houden van méér dan een of twee
residenties. Het komt mij voor,
dat er zo wellicht nog wel meer
punten van bezuiniging zijn te
vinden.
Konklusie:
de
voorgestelde
verhoging is in deze tijd van
een ongehoorde grootte. Er
dient nauwgezet te worden nagegaan, in welke uitgavenposten het mes moet worden gezet. Een ander zakelijk alternatief zou het afschaffen van
de monarchie kunnen
zijn.
Doch hiervoor zijn in de gegeven omstandigheden uiteraard
geen termen aanwezig.

Prinselijk inkomen
Qok voor het inkomen van
prins Bernhard is een
verhoging voorgesteld, en wel
van f 300.000 tot f 475.000. Een
van de redenen die de regering
heeft aangevoerd is, dat de
verplichtingen van de prins
zijn uitgebreid en toegenomen.
Een nogal mysterieuze passage, die de vraag doet rijzen
wat äit wel voor verplichtingen
mogen wezen: op welke gebieden liggen ze precies, zijn ze
binnenslands of buitenslands
van aard? Het zijn slechts enkele voorbeelden. Men mag

Een opinieblad lezen?
Elke vrijdag verschijnt
VRIJ NEDERLAND. Neem
een proefabonne·ment
voor 10 weken à f 3,50

BON

Naam--------Adres--------Woonplaats - - - - - Handtekening
voor een proefabonnement van tien weken op
Vrij Nederland. De kosten hiervan bedragen f 3 ·50
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verwachten, dat de regering
met dergelijke vragen eens
duchtig aan de tand zal worden gevoeld.
De opmerkingen van de regering over het inkomen van
prinses
Beatrix
(eveneens
f 300.000) komen er in wezen
op neer, dat ook dit zou moeten worden verhoogd, omdat
ook haar verplichtingen en
uitgaven
zijn
toegenomen.
Toch wordt voor haar inkomen géén verhoging voorgesteld. Men vraagt zich af, wat
hiervan wel de reden mag zijn.

Verkeerd verkeer
Er zijn over het nationale
verkeer weer eens enkele onthullende cijfertjes gepubliceerd, die tot
nadenken
moeten stemmen en hopelijk
aanzienlijk méér dan dat alleen. Het aantal veroordelingen wegens rijden onder in-

vloed steeg van 5701 in 1964
tot 6154 in 1965. De cijfers voor
het zonder meer doorrijden na
het veroorzaken van een verkeersongeval waren respectievelijk 2474 en 2761. Het aantal
bekeuringen wegens het toch
rijden
onder
rijontzegging
steeg eveneens: van 430 in
1963 via 546 in 1964 tot 630 in
1965.
Het zijn cijfers die voor zichzelf spreken. Zij kunnen ieder
denkend individu slechts in
hoge mate verontrusten omtrent de zogenaamde verkeersveiligheid nu en in de toekomst. Alle desbetreffende instanties zullen zich snel en
goed moeten bezinnen op alle
mogelijke middelen (bijvoorbeeld: afschrikwekkender straffen en strengere kontróle) om
te trachten aan deze stijgende
tendenzen een wat gunstiger
wending te geven.
R. M. MARCUSE

CONGRES
LEEUWARDEN
De afdeling Leeuwarden is zeer
verheugd het Congres van onze organisatie te mogen organiseren. De
voorbereidingen zijn reeds in volle
gang.
Onze afdeling is het enige JOVDbolwerk in Friesland, maar de activiteiten van onze afdeling zijn de
laatste jaren sterk toegenomen, hetgeen ook tot uitdrukking komt in
het ledental. Sinds jaren terug kunt
U ons weer met drie stemmen horen.
Dit is echter niet genoeg. De JOVD
heeft hard versterking nodig, vooral in het noorden van het land. Het
is daarom zo verheugend, dat het
hoofdbestuur thans
Leeuwarden
heeft gekozen als onze congresstad.
Om in het noorden de liberale invloed ook in de toekomst te kunnen
veilig stellen en zo mogelijk te versterken is het een eis van de eerste
orde om de bestaande afdelingen
met alle mogelijke middelen te versterken.
Nu straks op 29 en 30 oktober het
congres in Leeuwarden plaats zal
vinden, zal hier zeker een grote stimulans van uitgaan. Dit congres
moet op zijn eigen wijze kunnen
bijdragen tot versterking van het
liberalisme in het Noorden. Vooral
de laatste tijd blijkt steeds weer,
dat er nog veel liberale jongeren
zijn, die de weg naar de JOVD helaas nog niet hebben gevonden.
Juist daarom is het houden van het
congres in Leeuwarden een uitermate belangrijke zaak.
Als we een greep doen uit het programma, dan zien we naast de gewone zaken als belangrijke onderdelen: de congresrede van Mevr.
Fortanier-de Wit, het JOVD-bal en
op zondag zal de Friesche koffietafel U een blijvende herinnering aan
Friesland meegeven.
Laten we tenslotte twee dingen afspreken. In de eerste plaats zullen
wij als eongrescommissie al het mogelijke doen om U een zeer geslaagd
weekend te bezorgen en in de tweede plaats hopen we iedereen te mogen begroeten in Leeuwarden.

Tot ziens op 29 en 30 oktober!
Namens de Congrescommissie,
L. HILARIDES.
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VORSTELIJKE
INKOMENS
Het voorstel van de regering om het inkomen van een aantal leden van
het koninklijk huis niet onaanzienlijk te verhogen, heeft een aan deze
tijd aangepast - dat wil bijna steeds zeggen: respectabel - aantal commentaren uitgelokt. Nog niet zo lang geleden placht men de zaken, die het koninklijk gezin betreffen, met een ruime mantel der liefde te bedekken; in
kritieke situaties werd de publiciteit zelfs in goede banen gehouden door
gesprekken tussen ministers en hoofdredacteuren van de dagbladen - zoals
bijvoorbeeld in de affaire in 1956 rond een gebedsgeneester aan bet hof.
Andere tijden, andere gewoonten; een abonnee van He't Vrije Volk kan nu
zelfs zijn pennevrucht geplaatst zien, waarin hij betoogt, dat de salarisverhoging van de koningin toch niet zo nodig is, want de' familie verblijft veel
buitenshuis en hoeft dan niet zelf brood mee te nemen! Ik kan de lezer verzekeren, dat ik getracht heb in dit artikel een hoger peil van zakelijkheid
te bereiken. Rancuneuze stukjes zijn er in de afgelopen weken al genoeg
geplaatst in de talrijke periodieken, die ons land rijk is.
Eigenlijk is dat niet te verbazen;
5,2 miljoen gulden is voor de gemiddelde burger nog steeds veel
geld, verdubbeling van een inkomen klinkt in de huidige verhoudingen wat merkwaardig en er zullen ook altijd wel mensen zijn, die
voor het salaris van prins Bernhard willen werken. Maar het is
natuurlijk onzin, om met dit soort
gevoelens een wetsvoorstel te beoordelen. Het is óók mis, om over
het tijdstip van indiening van het
voorstel te gaan redetwisten in de
trant van: ontactisch of onpsychologisch, zoals met name de jongeren
van de KVP deden. In wezen is
immers slechts van betekenis, of de
financiële argumenten van de ministers Cals, Vondeling en Smallenbroek wèl of niet deugdelijk zijn.
Zijn die inderdaad van voldoende
gewicht, dan getuigt het dacht ik
juist van een slecht psychologisch
inzicht, om niettemin voor vermeende emotionele reacties van het
publiek op de loop te gaan. Democratie eist niet, dat men moeilijk
verteerbare voorstellen niet indient,
maar wel dat men alle moeite doet
om ze voor de burger aannemelijk
te maken.
Nu dan ter zake: Een voorstel om
het inkomen van de koningin te
verhogen van 2,5 tot 5,2 miljoen
gulden, dat van prins Bernhard van
3 tot 4,75 honderdduizend gulden,
terwijl het bedrag voor onderhoud
van de paleizen van 5 naar 8,25 honderdduizend gulden zou moeten
gaan.
De verwarring in de discussie begint al bij het woord "inkomen".
De voorstanders rekenen
daar
slechts het bedrag onder, dat uit
's Rijks kas wordt betaald en dat
is volgens de letter van de grondwet niet onjuist. Maar de tegenstanders wijzen er weer op, dat óók
in de grondwet is bepaald, dat de
leden van het koninklijk huis vrijgesteld zijn van alle persoonlijke
belastingen, zodat alle inkomsten
belastingvrij worden genoten
een privilege, dat volgens Vrij Nederland-redacteur A. Ekker in deze
tijd "zoden aan de dijk zet".
De vraag is nu, of men het voordeel, dat de inkomsten uit het familievermogen buiten de belastingen vallen, als een feitelijk inkomen uit 's Rijks kas moet beschouwen. In het wetsvoorstel wordt
hierover niet gerept, hoewel dit
vraagstuk van grote betekenis is.
Men kan redeneren, dat de vrijstelling van persoonlijke lasten altijd heeft bestaan, zodat er geen

geldige reden is om daaraan nu
plotseling te gaan tornen. Maar het
blijft een uiterst onbevredigend
punt, dat hier een regel bestaat,
waarvan de consequenties voor de
schatkist voor iedereen onbekend
zijn. Het is natuurlijk best te begrijpen, dat het in strijd is met de
positie van staatshoofd, dat een belasting-inspecteur precies de inkomsten gaat controleren. Maar
dan dient men ook te bedenken als eenmaal zoveel begrip wordt
opgebracht - dat het wat wonderlijk is, dat jaarlijks een misschien
wel zeer aanzienlijk bedrag aan
belasting op inkomsten uit vermogen feitelijk wordt kwijtgescholden,
terwijl men zelfs bij benadering
niet weet hoeveel het is. Men zou
zich kunnen voorstellen, dat hierover jaarlijks een opgave wordt gedaan door het koninklijk huis aan
de minister van financiën.
Ik stelde eerder de vraag, of voordeel door vrijdom van belasting
gerekend moet worden onder het
inkomen. Duidelijk dient vastgesteld te worden, dat men tot nu
toe onder het inkomen slechts het
salaris begreep. Het is dus in strijd
met goede gewoonten, plotseling
allerlei andere privileges mee te
rekenen. Eerst bij een algehele herziening van het salariërings-systeem van het koninklijk huis lijkt
het nuttig en ook gewenst daartoe
over te gaan. Zo'n herziening is van
diverse zijden bepleit en ik kom er
in het slot van dit artikel nog op
terug.
In de toelichting op het wetsontwerp hebben de minister erop gewezen, dat de personeels-lasten
van de koningin thans meer bedragen dan haar huidige salaris. Zij
heeft 279 personeelsleden in dienst
en dat was voor vele critici aanleiding zichzelf af te vragen, of niet
met wat minder "zilverpoetsers en
kievitsei-in-ontvangstnemers"
kon
worden volstaan. Het is wel moeilijk om hierover een oordeel te
vormen. Ik ken de werkzaamheden
van de vele functionarissen zelfs
niet bij benadering. Aandringen op
ontslag van een aantal van hen
heeft dan ook slechts zin, indien
men, zoals prof. Kieerekoper in Vrij
Nederland deed, spreekt van "al dit
ijdele gedoe" - dat wil zeggen, dat
men een fundamenteel eenvoudiger
hofhouding wenst. Ik dacht, dat het
nuttig zou zijn, dit inderdaad te
overwegen. Het uiterlijk vertoon
blijkt tegenwoordig veel mensen
eerder te prikkelen, dan enthousiast
te maken. Uit berichten in de dag-

~rabbeL"
uan áe uoorzitter
Het nieuwe JOVD-seizoen is geopend. Op 24 september wordt
in Utrecht de kaderdag, ter voorbereiding van het congres in Leeuwarden op 29 en 30 oktober, gehouden.
Niet alleen komen er zoals de traditie wil de congres-resoluties in
eerste plenaire behandeling. Ook
staan de heroprichting van het district centrum, en een debat over
troonrede en miljardennota op het
program.
Tevoren gaat het hoofd bestuur een
persconferentie beleggen.. Daar
komen de beginselverklaring van
de JOVD - die dan naar ik hoop
in druk zal zijn verschenen en
het rapport "Liberaal Profiel" aan
de orde. Ook zullen uiteraard informaties worden verschaft over
de plannen voor het nieuwe seizoen. Zo zullen inlichtingen worden verstrekt over de plannen van
het hoofdbestuur te komen met een
JOVD-verkiezingsmanifestatie
in
het vroege voorjaar van 1967,
waarop wij een actieprogramma
van de JOVD hopen te kunnen laten vaststellen. Dat lijkt ons een
nuttig en noodzakelijk initiatief.
Want aan de uiterst belangrijke
Kamerverkiezingen van 1967 doen
vele jongeren voor het eerst mee.
Voor de politieke partijen zal dat
een aansporing zijn of moeten zijn
rekening te houden met de ideëen
die onder de jongeren leven De
JOVD.ers zullen daartoe hard aan
de studie moeten, hun gedachten
moeten formuleren, en hun wensen
duidelijk uitspreken. Wij jonge liberalen hebben in het verleden onze mening nooit onder stoelen en
banken gestoken. Wij zullen de komende maanden constructief wer-

bladen is mij ook gebleken, dat aan
buitenlandse hoven een geringere
staat gevoerd wordt.
Dit alles overwegende, zou een wat
kleinere salarisverhoging dan voorgesteld misschien toch wel toereikend kunnen zijn. Dàt echter volgens de nu geldende regels een verhoging noodzakelijk is, lijkt niet
voor tegenspraak vatbaar.
Ondanks deze eind-conclusie laat
de laatste hof-affaire in een lange
reeks een onplezierige indruk achter. Het is duidelijk, dat allerlei gebruiken en gewoontes rond het hof
dringend aan een herziening toe
zijn. Wat betreft de salariëring lijkt
met name gewenst:
Een inkomen van het staatshoofd, dat gekoppeld is aan een indexcijfer, dat de stijging of daling
van de kosten e.d. aangeeft; het
Nederlands Katholiek Vakverbond
heeft dit ook bepleit.
Afschaffing van de vrijstelling
van persoonlijke belastingen voor
andere inkomsten dan het salaris.
- Bezoldiging van het hofpersoneel
door het Rijk en vaststelling van
een organisatieschema, dat aangeeft
hoeveel functies en functionarissen
nodig zijn.
Althans enige bronnen van wrevel
rond de monarchie kunnen zo weggenomen worden. De vurige koningsgezinden in de Kamer zullen
dan ook naar ik verwacht de eersten zijn, om bovenstaande te bevorderen.
R. A. HEYTING

ken aan datgene wat wij zien als
goed-liberale politiek.
Naast de nodige ernst heeft het
aan humor in de JOVD gelukkig
nooit ontbroken: men beluistere de
JOVD-grammofoonplaat, men leze
de Driemaster, men bezoeke onze
congressen. De voorbereidingen
van de eongrescommissie zijn in

... wij jonge liberalen ......
volle gang. De JOVD-ouwetjes behoeven maar aan het congres in
Leeuwarden in 1960 te denken, ·en
ze komen ook nu. De nieuwe gezichten hebben zich in Dalfsen dit
jaar uitstekend geamuseerd. Dat
wordt 29 en 30 oktober een enorme opkomst.
H. WIEGEL

HB-VERKLARING
Het hoofdbestuur van de onafhankelijke liberale Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie heeft
met ontstelling kennis genomen
van de veroordeling van twee
Griekse jehovagetuigen de enen
tot de doodstraf, de andere tot zes
jaar
gevangenisstraf,
wegens
dienstweigering.
Het hoofdbestuur is van mening
dat het niet strookt met de beginselen van een rechtsstaat om
iemand wegens het zelfde delict
tweemaal te veroordelen, zoals is
gebeurd in de zaak tegen de heer
Kazanis.
Voorts is het hoofdbestuur van mening dat overwegende gewetensbezwaren tegen militaire dienstplicht
of bepaalde vormen daarvan, erkend dienen te worden.
Het hoofdbestuur verzoekt de Nederlandse Regering er naar te
streven dat op korte termijn een
éénvormige wetgeving in de Navolanden tot stand komt voor de erkenning van ernstig gewetensbezwaren, waarbij tenminste die categorieën erkend dienen te worden,
die dat in Nederland ook zijn.
Tenslotte dringt het hoofdbestuur
er bij de Griekse Regering op aan
te bevorderen dat aan beiden gratie wordt verleend, als zij ook in
hoger beroep veroodeeld worden.
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Gesprekken met kamerleden (I):

Molenaars met windtractie
Aan het eind van een laan met
wuivende wingerds staat de goed
onderhouden mahoniehouten houtzaagmolen van partijgenoot Misser:
Een vorstelijk bedrijf, een streling
voor het zelfstandige oog. Een eenvoudige landman die wij vroegen,
of wij hier inderdaad op het juiste
adres waren, ontblootte het hoofd
en zei met stralende ogen, dat dit
nu het huis was van "meneer".
Wij zochten even tevergeefs naar
een bel. Na enig zoeken werden wij
gewaar, dat de neus van het fraai
gebeeldhouwde berehoofd
(hoogglanzend koper) midden op de deur
en drukknop was.
Wij drukten. Ergens hoorden wij
bim-bam. Ons wachten werd na
enige tijd beloond; een eerbiedwaardige grijsaard in streepjesjas (een
verarmde oudoom van de heer Misser) liet ons binnen in de grote marmeren hal. Wij deelden hem het
doel van onze komst mede en het
bleek, dat meneer ons reeds verwachtte. Wij werden binnengelaten
in het werkvertrek van de geachte
afgevaardigde, die ons glimlachend
ontving. Een late middagzon gleed
speels over de prachtige verzameling encyclopedieën, die samen met
de boeken van de Premie van de
Maand Club twee muren in beslag
namen. Het geheel deed enigszins
Rembrandtiaans aan; wij zwegen
eerbiedig.

Partijgenoot Misser bleek een enthousiast prater over vrouw en kinderen, zijn bedrijf en zijn hobby's
(sigarenbandjes en suikerzakjes).
Zijn adres: Burgemeester Vederlaan
36 in Zwartvliet (Z.-H.). Maar ook
de politiek kwam natuurlijk ter
sprake en in de eerste plaats vroe-

DE FEITEN
CORNELIS EVERHARD MISSER :
Lager onderwijs in lip (Gr.), middelbaar onderwijs in Zwartvliet
(Z.H.). Geboren 28 maart 1922
te lip (Gr.). Lid van de tweede
kamer sinds 1963. Hij behandelt
in het bijzonder de problematiek
van het houtzaagwezen en de stalverbetering. Enige van zijn (vele!)
functies: secretaris N.Z.A. Voorzitter L.K.C.P., en V.M.S. Voorts
commissaris van een niet bekend
aantal bedrijven.
Afgevaardigde Misser kwam dezer
dagen in het nieuws en vestigde
daarmee de aandacht op zijn politiek bestaan door zijn vurige pleidooi in de kamer voor een extra
uitkering aan molenaars met windtractie.
gen wij hem, hoe hij in onze partij
terecht en zo hoog was gekomen.
Deze vragen bleken gemakkelijk te
beantwoorden. Zijn familie had altijd de vrijheid lief gehad. Natuurlijk wenste hij wèl vrijheid in gebondenheid: "Anders wordt het

bandeloosheid; Gezag moet er zijn!"
Hij herinnerde zich nog als de dag
van gisteren, hoe zijn toen hoogbejaarde grootvader hem - het was
in de nazomer van 1930 - bij de
hand had gepakt, hem diep in de
ogen had geschouwd zeggende: "Die
vrijheid jongen, houdt die vast". De
partijkeuze was hem dus licht gevallen. Men had hem voor de Kamer nodig, omdat hij in Zuid-Holland woonde.
Natuurlijk spraken wij uitvoerig
met afgevaardigde Misser over zijn
pleidooi voor de uitkering aan molenaars met windtractie. Dit bleek
voor hem een zaak van groot belang te zijn. Windtractie vereist
diepte-investeringen, dit in tegenstelling tot de situatie bij andere
houtzaagmolen toeleveringsbedrijven.
Wij verklaarden, dat wij bij dit opmerkelijke feit nooit hadden stilgestaan.
"Zo ziet U, hoe genuanceerd U deze
problematiek dient te benaderen",
zei de heer Misser. Hij glimlachte,
maar achter die glimlach school
een - op een overtuigde wereldbeschouwing geënte - levensernst Wij
zwegen even.
Tot de andere zaken, die ter sprake
kwamen behoorde de belastingverlaging, die de heer Misser niet strijdig achtte met zijn extra-uitkering.
Hij meende terecht, dat er maar wat
ambtenaren
minder
aangesteld

moesten worden. Ook de algemene
sfeer van verspilling in de moderne
tijd hekelde hij. Sprekende over
Vietnam ervoeren wij opnieuw, hoe
deze in zijn hart eenvoudig gebleven man de zaken objectief kan benaderen. Hij stelde overtuigend vast,
dat hier gestreden wordt voor Vrijheid en democratie.
In zijn algemeenheid was de heer
Misser niet bevreesd voor de Boerenpartij. "Enerzijds moeten wij
samenwerking niet bij voorbaat uitsluiten, anderzijds zal deze eerder
een incidenteel dan en chronisch
karakter moeten hebben" en vastbesloten voegde hij daaraan toe: "Ik
ben er niet zozeer voor om de duidelijkheid te bevorderen dan wel
om de onduidelijkheid te bestrijder.,
waar mogelijk". Samenwerking met
de socialisten sloot hij echter terecht volledig uit op grond van de
dogmatisch-doctrinair marxistische
tendenzen, die in deze partij de
overhand hebben .
Wij bedankten de heer Misser natuurlijk voor het feit, dat hij ons
had willen te woord staan, maar
niet minder voor zijn principiële en
inspirerende uitspraken. Wij liepen
de statige laan af, beroerd door de
enorme werkkracht en bezetenheid
van deze man, die ons aller vertrouwen waard is.
R. M. MARCUSE
R. A. HEYTING
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van alle mogelijkheden voor een sportieve en
onbezorgde vakantie. Onbezorgd, omdat zij
bij onze Reisafdeling de benodigde reisdeviezen aankochten, een reisbagage- en ongevallenverzekering sloten en voor het veilig
opbergen van hun waardepapieren en kostbaarheden gebruik maakten van onze safe.
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Zoals ook het afgelopen jaar het
geval is geweest, zullen in de komende periode weer politieke kadercursussen worden georganiseerd,
via de bemiddeling van de districten.
Als onderwerp voor de districtsdagen of -weekends aan de start van
het nieuwe seizoen is de Grondwetsherziening gekozen. Zoals men zal
weten heeft een departementale
commissie, ingesteld door oud-minister Toxopeus onlangs over dit
onderwerp een vrijblijvende studie
gepubliceerd. Juist nu is het van
belang dat liberale jongeren hierover
terdege geïnformeerd raken.
Het ontwerp van een verkiezingsmanifest van de VVD zal voor het
einde van dit jaar gereed zijn. Toelichting op en kritisch onderzoek
van dit manifest zal naar de mening
van het hoofdbestuur speciaal voor
de kadercursussen van eind 1966 of
begin 1967 een bijzonder geschikt
onderwerp zijn, vooral omdat het
HB zich voorstelt een eigen grote
verkiezingsmanifestatie te organiseren.
Tenslotte wil het HB een aantal bekende liberalen- c.q. VVD "vreters"
voor de wolven werpen op de districtsbijeenkomsten, en hen onder
de titel "Waarom ik het liberalisme
verwerp" een uiteenzetting laten
geven.
Het hoofdbestuur hoopt dat de kadercursussen van dit jaar wederom

een groot succes zullen worden, wat
vergemakkelijkt wordt doordat de
districtsbesturen ditmaal zelf de
sprekers zullen vragen.
A. J. B. HUBERT, VVP.

De afdeling Zutphen heeft een
voortreffelijk initiatief genomen. Het
bestuur heeft nl. een enquête ingesteld naar wensen en gedachten,
die onder de leden leven.
Aan de hand van de uitkomst van
deze enquête stelt het bestuur het
programma vast voor het komende
jaar.
Veel leden hebben gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid een programma voorgeschoteld te krijgen, dat naar hun zin is.
Niet provo's, reclame tv of een ander onderwerp uit het "lichte repertoire" zijn bij de Zutphenaren
favoriet, wel kwesties als Europese
integratie en stakingsrecht!
Ook weet het bestuur dat de Geldersen wel eens iets anders willen
dan politiek bedrijven: ze willen
graag een concert of een toneelstuk bezoeken of een avond wijden aan moderne litteratuur.
Hopelijk heeft de afdeling Zutphen
veel succes met deze prettige
werkwijze.
En misschien is het een goed idee
voor U.
Secretaresse Marjan Seevinck,
Beukerstraat 31 in Zutphen is zeker bereid alle inlichtingen te verschaffen.
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EEN NIEUW SEIZOEN
Wanneer U deze Driemaster onder ogen hebt, is een nieuw politiek seizoen
bijna aangebroken. Met Prinsjesdag wordt een nieuw parlementair jaar
ingeluid, waarin het, met de verkiezingen in het verschiet, aan felle interessante momenten niet zal ontbreken. Een jaar dus dat bij uitstek geschikt
is om aan nog niet politiek georganiseerde jongeren de betekenis en werking van politiek en democratie duidelijk te maken.
De JOVD zal, op alle organisatieniveau's deze stijging van de politieke temperatuur moeten uitbuiten; de vanzelfsprekende toename in belangstelling
voor onze organisatie zal moeten worden omgezet in een reële ledenwinst.
Een minimum van 200 nieuwe leden is zeker haalbaar, zodat het vroeger
onmogelijk te bereiken magische getal van 2000 leden eindelijk bereikt en
overschreden kan worden.
Een dergelijk resultaat kan echter alleen bereikt worden, wanneer afdelingen en districten meteen, met een goed gepland en gericht programma van
start gaan. Enthousiast uitge,voerde propaganda-acties en serieuze politieke
beraadsla,gingen moeten de kernpunten van en dergelijk programma zijn.
Maar ook de individuele leden hebben een taak bij het verwezenlijken van
een snelle voortgaande groei van de JOVD: de persoonlijke inzet, en de
bereidheid "klusjes" op te knappen en de JOVD bekendheid te geven op het
werk of op school zijn essentiëel voor een vereniging die niet door full-time
beroepsbestuurders wordt bestuurd.
Ik hoop te kunnen rekenen op de enthousiaste, doelbewuste inzet van U
allen. De JOVD moet ook quantitatief kunnen gaan wedijveren met de
andere politieke jongeren organisaties.
Aan de slag!
R. H. G. MEIJER, VVO.

Afdelingsnieuws
Geen afdelingsnieuws deze maal op
de daarvoor bestemde pagina 6. Dat
is geen wonder, want de meeste
JOVD'ers hebben de afgelopen weken niet zozeer de politiek in en
aan hun hoofd gehad als wel de
zorg voor bruinverbrande rug.
Maar helaas: ook in het politieke
hoogseizoen is het vaak erg moeilijk
deze pagina vol te krijgen. En dat is
iets waar verandering in moet komen.
Dalfsen, Woudschoten, straks Leeuwarden, het zijn de oorden waar
wij elkaar plegen te ontmoeten en
met woorden te bestrijden. Na deze
liberale opkikkertjes vertrekken we
naar huis, boordevol met goede
voornemens en fraaie beloften.
Edoch: welk een discrepantie tusten theorie en praktijk! (vrij naar
Goethe.)
Daar keert Uw redacteur huiswaarts
niet nadat hij zich verzekerd heeft
van alle medewerking wat betreft
het vullen van pa,gina 6 met afdelingsnieuws.
Vergeet het maar: de berouwvolle
verzekeringen nu echt, zeker, vast,
beslist (etc., etc.) regelmatig stukjes
te zenden blijven wat ze waren,
slechts verzekeringen. Zeer, zéér
vrijblijvend.
Daarom nog maar eens: daar moet
ve,randering in komen.
Niet omdat we ruimte over hebben:
al mijn voorgangers kunnen slechts
bevestigen dat de overige redactieleden begerige blikken werpen op
de overige pagina's.
Maar wel, omdat we ervan overtuigd zijn, dat iedere JOVD'er mag,
moet en behoort te weten wat er in
onze organisatie omgaat.
Echt: PAGINA ZES IS ER HELEMAAL VOOR ONS!
Vandaar de dringende oproep van
Uw redacteur: stuur hem zoveel
mogelijk afdelingsnieuws. Een druk
verenigingsjaar (verkiezingen!) ligt
voor de boeg.
Uw bijdrage komt op PAGINA ZES.
Maak daarvan gebruik.
En als geheugensteuntje voor Uw
vergeetachtige leden: dAgendaG is
er voor alle aankondigingen.
Denk ook daar eens aan.
GERARD VAN DER MEER

VAN DE
HB- TAFEL
Het Leeuwarder Congres werpt zijn
schaduwen vooruit. Het hoofdbestuur heeft op zijn vergadering van
13 augustus kunnen constateren dat
onze Friese vrienden de organisatie
degelijk op touw hebben gezet en
stelt alle vertrouwen in het welslagen van dit jaarlijkse festijn.
Het brede liberale beraad, waarop
het HB van de JOVD zo heeft aangedrongen, begint op gang te komen. Op 15 september gaat de VVD
praten met vertegenwoordigers van
de JOVD, het Liberaal Democratisch
Centrum en de liberale studenten.
Van de eventuele resultaten is op
dit moment nog niets te zeggen.
De liberale studenten hebben hun
medewerking toegezegd bij de opstelling van de resolutie over het
Onderwijs. Een zeer verheugende
ontwikkeling in onze betrekkingen
met onze zusterorganisatie!
Het nieuwe seizoen zal goed starten. Verschillende districten hebben
reeds een programma opgesteld. Het
wachten is slechts op de nakomers.
Op 24 september: oprichting district
Centrum!
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Hoewel de voorbereidingen nog niet
afgerond zijn, mag in het najaar nu
toch wel de oprichting van een
tweetal afdelingen in Limburg worden verwacht.
De organisatorische vraagbaak is
gereed en wordt aan de afdelingen
toegezonden.
Aan
de politieke
vraagbaak wordt hard gewerkt.
Helaas voldoen vele afdelingen nog
steeds niet aan hun financiële verplichtingen, daarmee de penningmeester voor grote moeilijkheden
stellend. De afdelingen
worden
verzocht alle medewerking te verlenen. Laat ons van de schande bespaard blijven "schandelijstjes" te
moeten publiceren .Bij het geven van
stemrecht op de algemene vergaderingen zal nauwkeurig worden nagegaan of de afdelingen nog in het
krijt staan.
Een nota over de PBO is verschenen; de volgende, handelende over
de "Medezeggenschap" komt in september uit.
Van de brochures is nog een flinke
voorraad aanwezig. Prijzen: Profiel
f 1,50; beginselverklaring gratis; De
JOVD is van mening dat .... f 0,25
en het Engelse "Manifesto" f 0,25.
Tenslotte: het HB hoopt op de kaderdag en op het congres een record
aantal JOVD'ers te kunnen begroeten.
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FINANCIËN
Via de Driemaster en via Vrijheid
en Democratie heb ik de laatste
maanden
herhaaldelijk
melding
kunnen maken van de goede voortgang van onze financiële actie.
De ruime gift van het hoofdbestuur
van de VVD werd gevolgd door
vele bijdragen van centrales en afdelingen van deze partij.
Door de financiële commissie is in
juli een vervolgactie gestart. Alle
VVD-staten- en -raadsleden hebben
een verzoek om financiële steun
ontvangen. Velen reageerden reeds
positief.
Naast het enorme bedrag van 500.gulden, ons geschonken door een de
JOVD zeer welgezinde geestverwant,
zijn ook de kleinere giften bizonder
welkom. Uit het enthousiasme waarmee de oudere liberalen reageerden
- één van de gevers wenste ons
via zijn girostrookje veel succes kunnen we afleiden dat het werk
van de JOVD door hen wordt gewaardeerd.
Voor diegenen onder de lezers van
de Driemaster die tot nu toe het
giroboekje niet hebben gegrepen
vermeld ik nog eens ons nummer:
1235898 t.n.v. penningm. propagandafonds JOVD.
Bij voorbaat dank.
H. WIEGEL
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Esplanade, Utrecht
Kaderdag. Aanvang 14.00 uur.
(Voor het programma zie pag. I in deze Driemaster)
30
Hotel Bakker, Den Helder
Ledenverg·adering afdeling Den Helder. Aanvang 20.00 uur.
I en 2 Kaderweekend, district Noord.
8
Terminus, Utrecht
Vergadering van de Verenigingsraad. Aanvang 13.00 uur.
17
Vergulde Turk, Leiden
Bespreking HB-JOVD met Liberale Studenten.
I8
Hilversum 2
Radio-uitzending JOVD. Spreker: H. Wiegel. Van 18.20 tot
18.30 uur.
22
Julianadorp
Landbouwdag afdeling Den Haag. Sprekers: Mr. H. van Riel
en Ir. Tuynman.
29-30 Harmonie, Leeuwarden
Congres.

I{ADERDAG NOORD
District Noord organiseert op zaterdag 1 en zondag 2 oktober een kaderdag,
waarvoor het volgende programma is vastgesteld:
ZATERDAG:
Ontvangst der deelnemers.
Ledenvergadering:
1. Bespreking situatie in de afdelingen.
2. Behandeling concept-resoluties congres.
16.00-18.00 uur: Sprekerscursus o.l.v. de heer Beeumkes uit Amsterdam.
uur: Lunch.
18.00
19.00-22.00 uur: Voortzetting van de sprekerscursus.
13.30-14.00 uur:
14.00-16.00 uur:

ZONDAG:
Inleiding door Dr. E. Nordlohne over "Liberale Beginselen".
11.30-12.30 uur: Mr. Dr. K. van Dijk spreekt over de Miljoenennota.
12.30-13.30 uur: Maaltijd met discussie over het onderwerp van de
heer Van Dijk.
13.30-16.00 uur: Discussie in groepsverband over de stellingen van
de heer Nordlohne.
16.00
uur: Sluiting.
10.30-11.30 uur:

Het weekend wordt gehouden in het conferentieoord De Kwartjesberg te
Drouwenerzand (gem. Borger) in Drente.
De kosten bedragen f 12,- p.p. Opgave bij de secretaris van het district, de
heer A. Meirink, Holdinga Sate, Ee (Friesland).

DE DRIEMASTER

Ontwerpresolutie
"Wereldbevolkingsvraagstuk"
Overwegende:
1. dat de honger en armoede waaronder een aanzienlijk deel van de
wereldbevolking lijdt, onder meer als gevolg van een te groot bevolkingsaccres, humanitair onaanvaardbaar is en derhalve bestreden moet worden;
2. dat de toenemende bevolkingsdruk in diverse delen van de wereld
mede oorzaak kan zijn van het uitbreken van oorlogen;
3. dat in vele landen de zo noodzakelijke economische en culturele
ontplooiing geremd wordt door de bevolkingsgroei;
4. dat de resultaten van de ontwikkelingshulp in vele gevallen door
de snelle bevolkingstoename weer grotendeels worden tenietgedaan.
Spreekt als haar mening uit:
dat mondiaal:
1. in het kader van de Verenigde Naties gestreefd dient te worden
naar een wereldomvattende organisatie die de nationale regeringen
helpt bij het uitvoeren van geboorteregelingsprojecten;
2. de nationale regeringen wordt aanbevolen een te snelle bevolkingsgroei tegen te gaan teneinde haar bevolking op een hogere levensstandaard te brengen;
3. met kracht de ontwikkelingshulp gestimuleerd moet worden;
4. een gelijkberechtigde positie van de vrouw moet worden gepropageerd.
dat ten aanzien van de nationale regeringen:
1. geboorteregelingsprojecten moeten worden ontworpen op basis
van een meerjarenplan, waarbij een keuze kan worden gemaakt
uit alle ter beschikking staande methoden, met inbegrip van abortus en sterilisatie;
2. Deze projecten slechts met de vrijwillige medewerking van de
ouders mogen worden uitgevoerd op basis van uitgebreide voorlichting omtrent middelen en methoden en hun resultaten;
3. gestreefd dient te worden naar meer en beter onderwijs, waarbij
het invoeren van de leerplicht wordt aanbevolen;
dat in Nederland:
1. een positieve houding van de regering is vereist ten aanzien van
de hulp bij het oplossen van het bevolkingsvraagstuk in internationaal verband;
2.. een inbreng hierbij wordt verwacht van de N.V.S.H. en andere particuliere en kerkelijke instellingen op het terrein van de sexuele
voorlichting;
3. de stichting van een wetenschappelijk instituut ter bestudering
van bevolkingsvraagstukken moet worden toegejuicht.
En gaat over tot de orde van de dag.

ONRECHT AAN
DE RIDDER
In een brief, gericht aan de redactie
van ons blad, beklaagt mr. L. R. J.
ridder van Rappard zich over de verslaggeving van JOVD-bijeenkomsten, waar hij als spreker optrad.
Naar zijn mening is er vanaf de oprichting van de Liberale Staatspartij
niet, onjuist, dan wel te beknopt aandacht geschonken aan hem en zijn
partij.
Zo schrijft hij n.a.v. zijn lezing op 16
december '65 voor de afdeling Amsterdam,
waarvan
het
verslag
"Sneeuwpop" in het december-nummer verscheen:
"Niet minder dan de heer Maarse belastte zich met die taak, met als consequentie een sterk fraserend en ook
overigens volstrekt scheefgetrokken
verslag van een toespraak welke in
feite door het gros der aanwezigen
met waardering en instemming was
aangehoord.
Het was een toevalligheid dat iemand
die men elders - te Breda - in
vrijwel gelijke trant had aangehoord
in De Driemaster van febr. '66 uiting
gaf aan verontwaardiging vanwege
de goedkope manier, waarop de heer
Maarse gepoogd had mijn goede bedoelingen in een belachelijk licht te
plaatsen. Het naschrift stond met
fairbeid en sportiviteit al evenzeer
op gespannen voet."
De heer Van Rappard geeft dan een
uitvoerige beschouwing over zijn lezing voor de afd. R.V.D., om tot de
conclusie te komen, dat hij en zijn

7

BB - VERI{LARING
Het Hoofdbestuur van de onaf.
hankelijke liberale Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie is
van mening dat door een aantal
publicaties misverstand is gewekt
betreffende de toepassing van het
belastingtarief bijzondere beloningen op vakantiegeld, overwerkverdiensten etc.
In vergelijking met het huidige
tarief was het oude in het algemeen nadelig voor hen die minder
dan f 6000 per jaar verdienden en
voordelig voor hen die tussen
f 6000 en f 12000 verdienden.
Het Hoofdbestuur acht het naar

gesloten cmiluauoofiuafloauoo
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carrosser1een

... bouwt Paul en van Weelde N.V. voor elk gewenst vervoer, ook speciale carrosserieën voor
koel- en vriestransporten, in zeewaterbestendig aluminium. Van Wccldc's aluminium carrosserieën behoren tot de beste van Nederland en worden gebouwd in het onovertroffen "Alusuisse"
systeem. LAADBAKKEN: Naast onze steeds toenemende productie van gcsloten 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-Va bis, met inbegrip van volledige slaap- of semi- slaapcabines.

geestverwanten een vernieuwd liberalisme nastreven, gericht op het
zelfdoen, wat gezien de grote bloei
van de federatieve liberale studentenverenigingen zeer aanspreekt.

NASCHRIFT:
Voor de JOVD worden door velen sprekersbeurten vervuld.
Door de beperkte plaatsruimte
is het onmogelijk, hiervan regelmatig een uitvoerig verslag
te geven. De redactie is bovendien niet in staat, hiervoor stad
en land ai te reizen; in plaats
daarvan schrijft de desbetreffende afdeling een stukje voor
de afdelingspagina.
Tot slot de ideeën van de Ridder
en zijn partij: Het moge dan
zijn, dat naar de mening van de
ridder de liberale studenten de
klok willen terug draaien, de
JOVD, en in het bijzonder de
redactie van De Driemaster, wil
dat niet.
De heer Van Rappardis al eens
het etiket "fascist" opgeplakt.
Ten onrechte, want hij is een
principieel en eerlijk conservatief, die met gezonde democratische middelen de strijdt aanbindt. Ik ben liever vrijzinnigdemocraat. Dàt is het verschil.

W. MAARSE Nzn

liberaal beginsel niet juist overwerkverdiensten van de minst
draagkrachtigen extra zwaar te
belasten.
Tevens vindt het Hoofdbestuur
het onjuist dat zelfstandigen, die
vaak zeer lange werkdagen hebben, zwaarder te belasten dan zij
die in loondienst hun inkomen opvoeren door langer te werken.
Het Hoofdbestuur van de JOVD is
dan ook van mening dat de huidige toepassing van het tarief
bijzondere belastingen sociaal gerechtvaardigd is.
Laren, 2 juli 1966.
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s-GRAVENWEG 350- NIEUWERKERK AD IJSSEL· TEL. (01803) 2841 (3 LIJNEN)

Seheepsreparatiebedrijf
en Machinefabriek

.RINK
WaalhaTen Pier 8
Botterdam
Telefoon 77610 (3lijnen)

Na 18 uur: 73554, 70341. 41782, 171502

N.V. Scheepsbouwwart - Machinefabriek

"

DE KLOP"

Industrieweg 4

Sliedrecht

DE DRIEMASTER
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Voor betere en gezondere oogst:
AA-BESTRIJDINGSMIDDELEN en ORIGINELE ZAAIZADEN
WIERSUM
GRONINGEN
N.V. ROTTERDAMSCHE KOPER- EN METAALGIETERIJ

BOELE's

H. F. A. WE IJ E R

Scheepswerven en
Machinefabriek N.V.

GUSTOWEG 43

-

ROTTERDAM-7

TELEFOON Nos.: 266038 - 266490

BOLNES

TELEFOON NA 6 UUR 274863

V uurvaste stenen in alle soor.ten

ttMOLISOU' moler isolatiestenen
V uurvaste isolatiestenen
Uitvoerders van warmte-, koude- en geluidsisolatie

Zuurvaste stenen

Kantoor: IPELO 15, ROTTERDAM • Telefoon 1 7 5 5 0 7

nPRODORITE" chemisch

besten~

dige produkten levert:

'DE

VRIE~OBBÉ ~

------·GORINCHEM-----&

N.V. Gouda Vuurvast
Verenigde Vuurvaste-Steenfabrieken

staalconstructies metalen ramen en deuren

Gouda - Telefoon 67 44 - (1820)

~NO e·"·Co. rP)(;:iFF......

Aannemersbedrijf

Fa. W. VAN HATTUM

& Zonen

VLAARDINGEN N.V.

A. VAN HOBOKEN &

~r

BANKIERS

Bagger-,
Grond-,
ijs- en
Glooiing
werken

ROTTERDAM

SCHEEPSBOUW
SCHEEPSREPARATIE
MOTORENREPARATIE

STAALBOUW
APPARATENBOUW
TANKS
PI.JPLEIDINGEN
WATERZUIVERINGSAPP.

rAilleLAAN II·U

BIJKANTOREN

•
1

'a-GRAVENEIAGI
lEIENEN

•

ZALTBOMMEL
TELEFOON 594

N.V. Aannemersbedrijf
vlh J. STAM

Kortenaarstraat 3

ZWIJNDRECHT
Tel. 01850- 5839

CORRESPONDeNTSCHAP a

WIJK BIJ DUUISTIDI
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WONINGBOUW
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U vvordt 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 Algemeen Dagblad wordt 's nachts gedrukt en 's morgens vroeg bezorgd.

e on.!hankelljk
• actueel
• sport
e

markt- en beursberichten

•

belangwekleende advertentle-

(o.a. New York)
pagin••
e onderhoudende lectuur
• vrouwenrubriek
e tekenverhalen

•
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geilluotreerde feuilleton
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Rotterdam, Witte de Withstraat 73
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Baggermaterieel
Zeesleepboten
Alg. Scheepsbouw

