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HET JAAH Hit) I, DAT Z0 "vv"J:i.,:ï:J :O~GO!~ !v:i:ET DE VERRASSEN
de verkiezingsuitslagen van februari, is rustig geëindigd. Wie ver
wacht had dat de confessionele partijen, en met name de KVP, zou
den ontploffen is bedrogen uitgekomen. 
Hier was, ik geef dat graag toe, de wens de vader van de gedachte, 
en dus weinig redelijk, op het eerste gezicht. Politieke partijen 
hebben nu eenmaal een zeer taai leven, en de KVP maakt daarop 
geen uitzondering 
In de debatten, voorafgaande aan de partijraad van de KVP was 
voor de goede verstaander reeds duidelijk dat Bogaers en de zijnen 
niet op een snelle breuk uit waren. Tot vervelens toe hield de radi
cale kampioen allerlei slagen om de arm, hoewel het zeer wel mo
gelijk is, dat hier sprake is van een hardnekkige erfelijke belasting. 
En toen vice-voorzitter Horbach dan ook een loopplankje uitstak, 
greep Bogaers deze met beide handen vast, en wandelde met geslo
ten ogen in de innige omhelzing van de Aalberse-Schmelzer-kliek. 
Alle heren schenen op dat momer1t bijzonder gelukkig te zijn, vour
al omdat ieder in het slotcommuniqué kon lezen wat hij wilde dat 
er in stond. Het nare woord "stembusaccoord" kon vermeden wor
den. Dat is natuurlijk larie, want de partijraad, goed bewerkt door 
het hoofdbestuur van de KVP, had heel duidelijk laten merken 
daar niets, maar dan ook helemaal niets voor te voelen. De radica
len kregen, anders gezegd, geen poot aan de grond. 
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HET MAG DAN OOK GEEN WONDER HETEN, DAT FAAS IN 
de Volkskrant heel wat moeite had om zijn lezers uit te leggen, dat 
er nog niets verloren was. Van zijn geestdrift na het congres der 
christen-radicalen (resp. ggristen-radicalen, enig onderscheid tus
sen rooms en protestant moet er tenslotte toch wel blijven, niet
waar) was niet veel meer over. Dat congres immers had enkele we
ken voor de Arnhemse happening een uitspraak gedaan vóór het 
stembusaccoord, een uitspraak die niet voor tweeërlei uitleg vat
baar is. De leden van de diverse confessionele partijen kregen de 
opdracht te ijveren voor hun ideeën, binnen hun eigen partij. 
Welnu, de radicalen van de KVP leden een ondubbelzinnige neder
laag. En toch, toch zitten diezelfde radicalen nog in hun eigen par
tij. Men mag dat vreemd vinden, en dat is het vanzelfsprekend ook. 
Even normaal is het evenwel, dat ze niet weggelopen zijn, alliepen 
ze dan het risico zich de toorn van de heer Gruyters op de hals te 
halen, hetgeen prompt gebeurde. Lafaards, noemde hij ze, niet erg 
vriendelijk, maar wel erg duidelijk. Tenslotte moet één partij als 
éérste ontploffen, hoewel daar, om der wille van de genuanceerd
heid die dit blad altijd eigen is geweest, aan toegevoegd moet wor
den, dat men beter de tweede of de derde kan zijn. Wij moeten de 
heer Aalberse voor éénmaal gelijk geven: het is zeer begrijpelijk 
dat je dakloos bent, zodra je eigen patrij ontploft is. Maar het 
wachten op elkaar is wel een uiterst vermoeiende bezigheid. 
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DE GRETIGHEID VAN VAN RIEL, DIE DE RADICALEN AAN
raadde zich bij de PvdA aan te sluiten, is enigszins verdacht. De 
meest voor de hand liggende reden, nl. dat zijn eigen partij er al
leen maar beter op kan worden, is tè voor de hand liggend, om in
teressant te zijn. 
Want: niet alleen de confessionele partijen vormen een onduide
lijk element in de Nederlandse politiek. Dat geldt ook voor de libe
ralen en socialisten. Maar de discussie daarover is in ieder geval te 
vermijden door alle schijnwerpers te richten op KVP en haar be
lendende percelen. 

Laten wij immers de vermetele vraag stellen: is het in de VVD en 
de PvdA allemaal eenheid wat de klok slaat? Den Uyl mag dan be
weren dat de PvdA een pluriforme partij geworden is, maar het 
valt mij niet zwaar deze bewering te plaatsen in de rubriek der 
loze kreten. Want het feit blijft immers dat diezelfde PvdA (voor 
wie de moeite wil doen 't na te gaan, eigenlijk een links-liberale 
partij, met wat socialistische franje) niet gekozen heeft, totnutoe 
tenminste, uit de (links-liberale) stroming-Vondeling èn die socia
listische franje. Tien over Roder Lammers jr. is de man die pas te
vreden is wanneer de PvdA de iï;.c!e:.-:~j..: weggeJopen PS~'~:;:3 te 
rughaalt, tegelijk met het programma van de PSP! 
Wanneer pluriform betekent, en het betekent het hier!, niet dur
ven kiezen uit werkelijk fundamentele tegenstellingen, en dus: het 

Als bestuurslid van een jonge
renorganisatie word je altijd be
dolven onder een stapel krant
jes van andere jongerenorgani
saties. Dit geeft problemen in 
de ruimtelijke ordening als je 
niet al te ruim behuisd bent; je 
komt echter in deze krantjes zo 
nu en dan echt wel lezenswaar
dige dingen tegen. Zo ook in 
Jongeren Voorop, het blad van 
de KVPJG (jaargang '67-'68 nr. 
3). In dit nummer komt op pagi
na 2 een stukje voor over de 
"JO(V)VD". Volgens dit artikel 
is de JOVD jarenlang een klein 
bastion geweest van jeugdig en 
oprecht liberalisme; nu zou de 
JOVD echter zijn teruggezakt 
tot een steeds conservatiever 
clubje. Dit laatste wordt gad
strueerd door twee argumenten. 
In de eerste plaats het feit dat 
de ledenvergadering van de JO
VD zich indertijd heeft gedistan
cieerd van de hoofdbestuursver
klaring over de leverantie va:1 
duikboten aan Zuid-Afrika. In 
de tweede plaats "het zonder 
slag of stoot de woestijn instu
ren van de Driemasterredactie". 
Volgens Jongeren Voorop is er 
dan nu ook reden te spreken 
van de .. JOVVD". De JOVD is 
een rechtse club geworden, 
zij verdient de naam JOVVD; 
hieruit valt af te leiden dat de 
redactie van Jongeren Voorop 
de VVD zonder meer als 'n con
servatieve partij beschouwd. Nu 
wil ik voorop stellen dat ook ik 
zou willen dat de VVD als libe
rale partij zich .. linkser" zou 
opstellen. Maar de eerlijkheid 
gebied dat er op enkele feiten 
gewezen wordt. Onder mede
verantwoordelijkheid van de 
VVD heeft deze regering een re
geling tot stand gebracht over 
het minimumloon. De VVD-minis
ter Polak bereid een verbetering 
voor met betrekking tot het on
dernemingsrecht: betere verslag-

(vervolg op pagina 2) 
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geving en het enquêterecht. 
Toch waarlijk geen kenmerken 
van puur conservatisme! 
Wat het conservatisme van de 
JOVD betreft doet de argumen
tatie van Jongeren Voorop nog
al eenzijdig en 'n beetje kwaad
willend aan. Tegenover de 
"duikboten" staan talloze uit
spraken van de ledenvergade
ring van de JOVD. die in de 
ogen van de redactie van het 
meermalen genoemde blad toch 
stellig wel het predikaat pro
gressief verdienen (zo niet ra
dicaal). Om enkele in de herin
nering terug te roepen: erken
ning van de Oder-Neisse grens 
en de DDR; stopzetting bombar
dementen op Noord-Vietnam en 
erkenning van het Nationale Be
vrijdingsfront; verwezenlijking 
van medezeggenschap en winst
deling. In de zogenaamde Drie
masteraffaire speelden zoveel 
argumenten en sentimenten mee, 
dat naar mijn mt.ning hieruit 
geen doorslaggevend argument 
gehaald kan worden om de JO
VD conservatief te noemen. 
De beste dementering van het 
artikel in Jongeren Voorop vor
men misschien nog wel de ge
ruchten over de oprichting van 
een JOVVD naast de JOVD. In 
het huidige stadium kan ik hier 
nog weinig van zeggen. Ik mag 
wel alle JOVD-ers verzoeken 'n 
eventuele oprichting van een der
gelijke ongewenste club met al
le middelen tegen te gaan. 
Wanneer de redactie van Jonge
ren Voorop ervan doordrongen 
kan worden dat ons liberalisme 
geen conservatisme is en mijn 
idee juist is, dat radicalisme 
niet hetzelfde is als dogmatisch
socialisme, dan kan er nog wel 
eens een tijd aanbreken dat de 
redactie van Jongeren Voorop 
en wij het politiek een heel eind 
eens worden. HENK BOSMA 
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onverzoenlijke verzoenen, dan maakt Den Uyl zich schuldig aan 
wat hij de KVP al jaren onder de neus wrijft: onduidelijkheid. 
Hij mag dat dan vragen onder de verzamelnaam "progressief". Den 
Uyl weet zeer goed dat ook dit woord slechts een kreet is. Ook de 
CHU toch, zulks in navolging van KVP en ARP, is nu immers pro
gressief geworden (het voornaamste resultaat van de christelijke 
of historische, ik weet dat nooit helemaal precies, landdag). 
De argeloze meent dat weidse perspectieven zijn geopend voor een 
eeuwigdurende progressieve coalitie, waaraan ook de VVD, die zo
als wij allen weten, reeds lang de ware vooruitstrevendheid in 
pacht heeft, deel kan nemen. 

-i::f-
ER IS DUS NOG NIETS GEBEURD. DE OORZAAK LIGT VOOR 
de hand: de èchte politieke discussie ter rechter zijde is nog nauwe
lijks op gang gekomen. Nog steeds blijft de rechtervleugel van de 
KVP vasthouden aan de gedachte dat samenklontering van be
staande partijen genoeg is. Soms lijkt het of ze geloven, dat het ook 
mogelijk is! 
Ik vraag me af of één ding nog niet is doorgedrongen, nl. dat het 
niet mogelijk is een progressieve politiek te voeren samen met bv. 
Jan de Quay, of Beernink, of Schakel, of de generaal Calmeyer. 
Natuurlijk, zij lenen er zich niet voor, en dat is hun goede recht. 
Omgekeerd echter laten alle radicalen zich keer op keer voor het 
conservatieve karretje spannen. Dat is jammer, want het berooft 
hen voor een deel van wat voor een goed image nodig is: durf om 
consequent door te denken. Maar anderzijds (ik blijf genuanceerd) 
mogen de conservatieven (rechtsen) zich ook wel eens gaan roeren. 
Wei heeft de VVD een proefballonnetje opgelaten, maar of veel 
mensen dat ding hebben opgemerkt, is niet bekend. Want ik moet 
de radicalen toegeven: waarom moeten zij alleen de kastanjes uit 
het vuur der partijvernieuwing slepen? 
Nog één opmerking tot slot: D'66 heeft als enige partij reden tot 
lachen, al was de verkiezingsuitslag van Helmond een bittere, maar 
niet geheel representatieve pil. De partij schijnt enige moeite te 
hebben om de veerkracht, die zij getoond heeft te bezitten, ook 
metterdaad te behouden. De knorrige opmerkingen van Hans 
Moerkerk, voorzitter van de afdeling Amsterdam, gericht aan het 
hoofdbestuur van D'66, wijzen in die richting. 

-i::f-
PAS OP DE PLAATS DUS. MAAR ER GEURT NOG WEL WAT. 
Let op mijn woorden. 
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HOOFDBESTUURS· 
VERKLARING 
Het hoofdbestuur van de onaf· 
hankelijke liberale Jongeren Or· 
ganisatie Vrijheid en Democra
tie heeft kennis genomen van de 
voortdurend toenemende en 
ZIJnSinZiens gerechtvaardigde 
bezwaren tegen de bouw van 'n 
elektriciteitscentrale aan het 
Bergumermeer in Friesland. 
Het hoofdbestuur is van mening, 
dat de bouw van een elektrici
teitscentrale aan het Bergumer· 
meer een nodeloze verstoring is 
van het landschapschoon; node
loos omdat er een alternatief be
staat in de bouw van een cen
trale aan de Lauerszee. 
Bovendien is h~t duidelijk ge
worden, dat het Bergumermeer 
op den duur geen voldoende 
koelcapaciteit zal kunnen op· 
brengen zonder verdere land· 
schapsverstoring in de vorm van 
een dam dwars door het meer 
en koeltorens. Bovenstaand ar
gument klemt te meer wanneer 
men zich realiseert dat bij over
schakeling op kernenergie een 
nog groter koelcapaciteit nodig 
zal zijn. 
Het hoofdbestuur dringt aan op 
een onderzoek door een onaf
hankelijke commissie van des· 
kundigen naar de mogelijkheden 
van de bouw van een centrale 
aan de Lauerszee. 
Het hoofdbestuur dringt er te· 
vens bij de verantwoordelijke 
overheden op aan de bouw van 
de centrale aan het Bergumer· 
meer op te schorten en in de 
overgangsperiode de energie· 
voorziening veilig te stellen door 
een vergroting van de capaciteit 
van de Leeuwarder centrale. 

HET RUIME SOP 
Op aanraden van Spioneur ben ik op een grote boot gestapt: ik heb 
aangemonsterd op de Driemaster. Vroeger waren de aandelen 
voornamelijk in handen van commissarissen van de van de Noord
hollandse Duivenmelkerijbond; thans van de gehele vrije en de
mocratische Vogelbond, zodat nieuwe zeilen gekocht konden wor
den, de vaart er weer in zit en de koers goed in het midden behou
den blijft. De bemanning maakt schoon schip, iedereen wil weer 
meedoen. Er is geen spioneur nodig. 
Het schip vaart alle dagen, ook 's zondags, maar dan is het wel 
rustig aan boord, want enkele bemanningsleden zijn in een sloep 
weggegaan. Wie pikt ze op? Het nieuwe, felgroen geverfde red
dingbootje (bouwjaar 1966) is op de Helmonderondiepte vastgelo
pen: kapitein Hans had geen water meer onder de kiel. W aarschijn
lijk zullen ze door de linkse stroom naar het land van de Wijze Uyl 
afdrijven. Maar daar zijn al zoveel wijze uiltjes. Straks breken de 
olmen en vallen ze op de grond. Hopelijk komen ze dan weer op 
beide pootjes terecht. 

Verstekeling 

.JOVD: 
D'66-ers en Salonsocialisten 

I n zijn kolommetje schrijft voorzitter Bosma dat er "geruchten over de oprich
ting van een JOVVD naast de JOVD" in omloop zijn. Wat zijn dat voor ge

geruchten? 
Allereerst heeft de VVD radiozendtijd beschikbaar gesteld aan de "VVD jonge
rengesprekskring Den Haag" (zie Marginalia). Voorts hebben R. L. van Es 
(Den Haag), J. A. Post (Haarlem) en W. M Koomans (Amsterdam) tijdens 
een VVD-kadercursus op 28 oktober 1967 het plan opgevat een "VVD-contact
congres-weekend" te organiseren. Op 3 januari werd in Aerdenhout een bijeen· 
komst gehouden. Inmiddels is er een Groep van Elf gevormd (hetgeen ons meer 
aan carnaval dan aan politiek doet denken). Hieruit vormen Ir. M. Makreel (Am
sterdam) en R. M. Schoots (Den Haag) met de bovengenoemde drie het orga· 
nisatiecomitee. Het motto van het congres is "Wat bindt jongeren aan de VVD, 
n:.J en in de toekomst?". 
In Vrijheid en Democratie van 19 januari stond een aankondiging van bovenge
noemd congres, waaruit wij het volgende citeren: 
"Dit congres zal niet het karakter krijgen van een protestmeeting. Het is ook 
beslist niet de bedoeling dat het in wijder verband leidt tot enigerlei institutio· 
na'isering. Er bestaan in principe genlleg mogelijkheden voor jongere VVD-ers 
zich te ontplooien binnen het partijverband." 
Dit klinkt wel geruststellend; het is echter nog helemaal geen garantie dat er 
n;et toch een "JOVVD" wordt opgericht. Zo is het bekend dat het Bestuur van 
de: VVD, afdeling Woerden, wel een geïnstitutionaliseerde juniorenclub wil. De 
promotor van dat fraais is drs. J. Brak, die desgevraagd mededeelde dat het 
HB van de VVD, zo zij afwijzend tegenover een "JOVVD" zou staan, niets kan 
doen tegen een eventuele oprichting, onder verwijzing naar art. 51 H.R., dat be
paald dat in de partij studiekringen en afzonderlijke groepen mogen worden op· 
gericht. Zo is het wel degelijk mogelijk om een "JOVVD" op te richten, bv. in 
dE' vorm van (een federatie van) afdelingsclubs, of op Kamercentraleniveau, 
ook al zou het HB daar niet welwillend tegenover staan. 
Drs. Brak gaf ook zijn motieven om een andere jongerenorganisatie te wensen: 
.De JOVD heeft landelijk de naam een typisch liberale jongerenorganisatie te 
zijn, terwijl dit geenszins het geval is". Doordat de JOVD met andere standpun
ten naar buiten treedt (bv. Stemverheffing) is zij een .. verwarrende factor in de 
liberale politiek". De JOVD kan zich een en ander permiteren, omdat zij onaf
hEnkeiijk is. In feite is zij "een gezelschap D'66-ers en salonsocialisten". 
Hetgeen ons doet afvragen of drs. Brak soms graag een club wil van "salonlibe
ralen"; een JO tot meerder eer en glorie van een partij die zichzelf nota bene 
2: ter discussie heeft gesteld: een .JO die niet met andere standpunten naar bui
ten mag treden als de "grote VVD" (dat werkt verwarrend voor de kiezers)? 
Dit zou een unicum zijn, want zelfs de "afhankelijke" JO's kunnen zich dit niet 
permiteren. 
Het belangrijkste is toch niet een verschil in inzicht in de praktische politiek, 
n.aar wel de overeenkomst van de uitgangspunten die wij liberaal plegen te 
noemen. Een standpunt, dat het HB van de VVD, ongetwijfeld deelt, getuige 
het feit dat de JOVD is geaccepteerd in het Liberaal (!) Beraad. 
Het moet toch als positief worden ervaren dat er over de praktische politiek ge
d:scuseerd moet worden. Wie zich daarom wil afsplitsen verlaagt zich tot het 
niveau van de Gereformeerde Synode van 1921, die tot een scheuring leidde 
door de kwestie of de slang in het Paradijs al dan niet had gesproken. Nee, de 
verdraagzaamheid in liberale kring is stellig nog geen lichtend voorbeeld voor 
anderen. Wil men per sé binnen de VVD discussiëren, dan is dat toch ook nu al 
V'lel mogelijk in het LDC? Of zijn dat misschien ook al .. salonsocialisten"? 
Verder is het in dit verband wellicht aardig er aan te herinneren dat prof. Oud 
in EW ( 1 april 1967) verklaarde dat D'66 in wezen een liberale partij is. Het is 
ook vermeldenswaard, dat Mr. H. van Riel, leider van de VVD-kaderdagen, op 
18 november 1967 in een afdelingsbijeenkomst van de JOVD (zie afdelingspa
gina) als zijn mening gaf, dat leden van D'66 niet zouden moeten worden toe
gelaten tot de JOVD. 
Een en ander overwegende, vragen wij ons toch wel af wat door bv. drs. Brak 
c.s. onder liberalisme wordt verstaan. Over het antwoord koesteren wij voorals
nog angstige vermoedens. Wellicht dat Ridder van Rappard er gelukkig mee zou 
zijn? 
Wat betreft het VVD-weekend in februari is onze hoop in de eerste plaats ge
vestigd op de discussieleider: dhr. H. H. Jacobse, voorzitter van de Amsterdam
sP raadsfractie, maar bovenal oudvoorzitter en lid van verdienste van de JOVD. 
Naar wij aannemen is dat niet tevergeefs. REDACTIE 
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0 p woensdagavond 10 
januari vervulde de VVD 

zijn periodieke plicht in de 
ether. In de radio-uitzending 
werd het woord gevoerd door 
drie leden van de VVD in het 
Haagje: René Schoots, Janneke 
Hes en Piet Carol, namens de 
, , VVD- jongerengespreksgroep 
Den Haag". Zij memoreerden 
hun gezellige avondjes en lan
ceerden enige platitudes, waar
door ik mij afvraag of het wen
selijk is dat zo'n klein groepje 
zo'n grote publiciteit krijgt, 
op het gevaar af, dat zij het 
odium krijgen hét standpunt 
van de Nederlandse jong· libe
ralen te vertegenwoordigen. Het 
is mij hoogst onduidelijk waar
om het noodzakelijk schijnt 
te moeten zijn dat enige 
junioren van de Haagse VVD 
zich apart, zij het informeel, 
organiseren. 
In de bewuste radio-uitzending 
werd als curiositeit vermeld 
dat deze avonden ook werden 
bezocht door JOVD'ers en 
LDC'ers. Ik zou nog enig begrip 
voor het conventikeltie op 
kunnen brengen, als gepraat 
zou worden over specifieke 
VVD-zaken. Echter, hiervan 
bleek mij niets; men sprak over 
het beurzenbeleid, de christen
radicalen e.d. Alsof dat onder
werpen zijn waarover men in 
de JOVD zijn hart niet zou 
kunnen luchten. Een en ander 
verwonderde mij eens te meer 
toen ik hoorde dat de Haagse 
gesprekskring antwoorden had 
geformuleerd op de vier kern
vragen van het Liberaal Beraad. 
Deze raken immers toch ook 
zeer direct de JOVD. 
Dat ik door de radio-uitzending 
niet veel wijzer ben geworden 
van de reflecties vanuit Den 
Haag op het Liberaal Beraad, 
zal wel aan mij liggen. Maar 
ik heb dan ook al te vaak 
gehoord "dat er betere public 
relations binnen en buiten de 
partij moeten worden onderhou
den", en dat "er gezocht dient 
te worden naar de wezenlijke 
scheid lijnen in ons partijbe
stel". 
Dat één van de sprekers 
opmerkte dat het zelfonderzoek 
binnen de VVD leidde tot 
"hevige emoties en heftige 
discussies" is iets dat helaas 
aan mij voorbij schijnt te zijn 
gegaan. De uitlating "dat de 
VVD in openbare congressen 
tot politieke standpunten komt" 
houd ik voor apocrief. Want 
men kan hiermee toch niet 
doelen op de vierjaarlijkse 
vergaderingen ter vaststelling 
van het verkiezingsmanifest. 
Men komt er inderdaad tot 
standpunten, maar vraag niet 
hoe. Wat daar dan ook de 
oorzaak van moge zijn, maar 
tot op heden is er op de 
landelijke ledenvergaderingen 
bijzonder weinig tegenspel 
vanuit de partij. Hier ligt nog 
een flink terrein braak voor 
JOVD'ers en het LOC. Wat 
betreft de openheid binnen de 
VVD, is het mij genoeg te 
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verwijzen naar de mening van 
Ferry Hoogendijk, die in een 
ingezonden stuk in Vrijheid en 
Democratie schrijft: "Een 
communiqué aan het ANP 
verstrekt met als inhoud "dat 
er vorderingen worden gemaakt 
met het Liberaal Beraad" doet 
in deze tijd van openheid 
belachelijk aan." 
De zojuist gesignaleerde ont
wikkeling onder de Haagse 
jong-liberalen acht ik veront
rustend. Hopelijk deelt het 
HB mijn verontrusting, en geeft 
zij hiervan blijk, door bv. con
tact op te nemen met VVD
junioren, opdat duidelijker 
wordt wat er gaande is. 
Vooralsnog kan ik niet geloven 
dat echte JOVD'ers een voor
beeld zullen nemen aan Den 
Haag. 

A. Ph. P. van Haeften 

land, naar blijkt, ook van 
binnenuit bedreigen. De 
Regering van Zuid Afrika 
heeft hier de opdracht als 
Overheid hard en onverbid
delijk in te grijpen en de 
gemeenschap te beschermen 
tegen artsen, die zich niet 
ontzien de wetten des lands 
met voeten te treden! 
Liever een dode blanke, dan 
een levende met het hart van 
een kleurling. 

G. van der Meer 

LUNSHOF GO HOME 

L unshof, de columnist van 
Elseviers Weekblad, die 

niet bepaald bekend staat om 
zijn frisse ideeën, heeft zijn 
naam weer eens eer aangedaan. 
Onlangs kwam er één van zijn 
McCartyistische pennevruchten 

MARGINALIA 
NORMBESEF 

I n Zuid Afrika leeft 'n blanke 
met het hart van een 

kleurling. De hele wereld is 
enthousiast over dit historische 
medische feit. Toch wensen 
wij een kritische kantekening 
te plaatsen. 
Jarenlang is Zuid Afrika een 
lichtend voorbeeld geweest 
van de apartheidspolitiek. 
Wij hebben daarover nimmer 
een oordeel uitgesproken, 
omdat w~j er nog nooit en te 
nimmer geweest zijn. De vele 
autoriteiten die er wèl waren, 
toonden zich zeer geestdriftig 
over de vorderingen die met 
name de nie-blankies maakten. 
Wij hebben die hoge 
gezagdragers onvoorwaardelijk 
op hun woorden geloofd. 
Voegt men daaraan toe dat 
Zuid Afrika een bastion van de 
christelijke beschaving tegen 
het oprukkende communisme 
is, dan begrijpt men onze 
achting voor onze blanke 
stamverwanten in het zwarte 
Afrika. 
Men kan zich wel onze grote 
ontsteltenis voorstellen, toen 
wij vernamen dat in Zuid Afrika 
een blanke leeft met het hart 
van een kleurling! Wij menen 
dat Zuid Afrika ten offer 
dreigt te vallen aan hetzelfde 
verminderde normbesel, de 
zedeloosheid en het nihilisme, 
die ook al jaren ons goede 
V ader land, met haar grote 
linkse invloed, bedreigen. 
Wij menen dat het niet op onze 
weg ligt ons te bemoeien met 
de binnenlandse problemen 
van andere landen; wij laten 
dat gevoegelijk over aan de 
langharige phalanx ter 
linkerzijde. Het is al schandalig 
genoeg dat een liberaal (!resp.?) 
kamerlid zitting heeft in het 
comité Vrij Griekenland. 
Wij menen wèl, dat in dit 
geval onze Regering de hoge 
taak en de dure plicht heeft de 
Regering van Zuid Afrika op 
de gevaren te wijzen, die dat 

in het nieuws. Het Ameri
kaanse deficit in Vietnam wilde 
Lunshof symbolisch steunen 
door het uitzenden van Neder
landse vrijwilligers. Men zou 
deze strijders tegen het op
rukkende communisme "verre 
oostfronters" kunnen noemen. 
Voor de tv gaf Lunshof toe dat 
zij militair natuurlijk geen 
enkele betekenis zouden heb
ben. Maar het zou toch een 
vriendelijk gebaar jegens Uncle 
Sam zijn. 
Arme militairen die hun leven 
zouden moeten opofferen 
voor een aardige geste van 
Lunshof. En dat terwijl nog 
geen generatie geleden ook al 
duizenden de dood werden 
ingedreven voor een symbool! 
Door Lunshof niet te ontslaan 
heeft EW weer eens bewezen 
dat het een aartsreactionair 
familieblaadje is. Immers, de 
extreem linkse militarist Jan 
Hein Donner (samensteller van 
een onschuldige schaak
rubriek) moest het veld ruimen 
na een Monitor-uitzending, 
waarin hij mededeelde geld te 
zullen geven aan de Vietkong, 
in de hoop dat daar machine
geweren voor zouden worden 
gekocht, terwijl de extreem 
rechtse militarist Lunshof 
rustig mag blijven, om de 
communistoïde complexen op 
te vrijen. 
In deze tijd waarin iedereen 
maar steeds "constructieve 
bijdragen levert" is het 
verheugend dat er ook nog 
eens onvervalst reactionaire 
ideeën van destructieve aard 
worden geventileerd. 

A. Ph. P. van Haeften 

A.B.O.P. 

I k weet me de tolk van u 
tt allen, wanneer ik mijn 
ernstige afkeuring uitspreek 
over het beleid van het 
Kabinet De Jong t.a.v. het 
overheidspersoneel. Ik hoop 
dat de gedachten aan deze 

slechte regering de ABOP er 
niet van zullen afhouden er 
deze dagen een goed congres 
van te maken". 
Ziedaar slechts enige 
uitspraken, gedaan tijdens 
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het congres van de Algemene 
Bond van Onderwijzend 
Personeel in Den Haag. 
Uitspraken die werden gevolgd 
door instemmende aplausen! 
Wij onderwijzers(essen) 
hebben het momenteel bar 
slecht. Onze collega-voorzitter 
besteedde dan ook bijna zijn 
gehele openingsrede aan de 
slechte toestand van de 
salarissen, aan de nog slechtere 
regering en aan de uitstekende 
bevriende oppositie die nog 
onderwijspolitiek bedrijft, dit 
in tegenstelling tot dat 
vrouwelijke kamerlid dat ha, 
ha, ha, ha, de motie Tans, 
die ettelijke miljoentjes meer 
voor de uitvoering van het 
Mammoetwetje wilde uitgeven, 
verwierp! "Een lachertje" 
riep onze collega-voorzitter uit, 
"gelegenheidspolitiek", en hij 
zei het op zo'n briljante wijze, 
dat ieder het er mee eens 
moest zijn. 
Dan gaat deze regering onze 
kindertoeslag regeling wijzigen! 
Een schande, onze kinderen 
zijn toch duurder dan andere 
kinderen? Tevens gaat 
verhuizen ons straks geld 
kosten en tenslotte nog een 
lachertje: we krijgen een 
salarisverhoging van, schrik 
niet, 211/o! "Dwaasheid ten top", 
zei nnze collega-voorzitter 
hier enkel van, tot onze 
teleurstelling. Nee, collega's, 
dat is geen vakbondstaaL 
Ik adviseer u daarom ook: 
Gaat naar het NVV, dan weet 
iedereen wie we waarl~jk zijn! 

Gr. Ziengs 

OPKOMSTPLICHT 

D e Staatscommissie Berger, 
ter bestudering van de 

wenselijkheid of de 
opkomstplicht bij verkiezingen 
al dan niet afgeschaft dient 
te worden, heeft goed werk 
verricht. Wat onze JOVD reeds 
in 1964 voorstelde is ook de 
conclusie van enige hoog- en 
minder hooggeleerde heren. In 
deze commissie had ook zitting 
een zekere Mr. Korthals Altes, 
"advocaat en procureur te 
Rotterdam". Hij was als enige 
tegen een afschaffing van de 
opkomstplicht. Ongetwijfeld 
zullen daar wel zakelijke 
(en politieke) motieven voor 
zijn aan te voeren, maar het 
geeft toch te denken dat juist 
Mr. Korthals Altes tegen deze 
verandering, o.i. ten goed, is. 
Zelfs een experiment voor 
korte tijd, zoals voorgesteld 
doar Dr. Diepenhorst, ging 
hem te ver. 
Zoals bekend mag worden 
verondersteld, is Mr. Korthals 
Altes niet enkel advocaat en 
procureur te Rotterdam, maar 
ook nog algemeen secretaris 
van de VVD. Wij vragen ons af, 
of Mr. Korthals Altes in de 

(vervolg op pagina 5) 
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B innenkort zal het wetsontwerp 
huurbelasting in de Kamer ko

men. De P.v.d.A. heeft echter enige 
tijd geleden al laten uitkomen dat zij, 
waarbij wij eens een populaire uit
drukking zullen gebruiken, .,om poli
tieke redenen" tegen zal stemmen. 
Even later konden we in Het Handels
blad van 18 dec. j.l. lezen dat het 
N.V.V. zich er ook een tegenstander 
van betoond heeft, want dit zou, zoals 
het noemt, een onaanvaardbare las
tenverhoging voor de middengroepen 
met inkomens van f 15.000-f 25.000 
inhouden. 
\.Yanneer men na lezing hiervan van 
zijn verbazing bekomen is dan rijzen 
al spoedig een drietal vragen: 
(1) Zijn de politieke redenen van de 
P.v.d.A. vervat in de boodschap van 
het N.V.V.? 
(2) Hoeveel loontrekkenden met ge
noemde inkomens zijn eigenlijk bij 
onder het N.V.V. ressorterende vak
verenigingen aangesloten? Met ande
re woorden, wiens belangen meent 
het N.V.V. nu eigenlijk te verdedi
gen? 

(3) Zou het een zeer gewaagde spe
culatie zijn om te veronderstellen dat 
hier mogelijkerwijs nog een andere 
reden dan de door het N.V.V. ge
noemde achter zou steken? 
Doch om eerst even op onze verba
zing terug te komen: tot nu toe meen
den wij altijd dat het lot van de ver
drukten de P.v.d.A. altijd zeer na aan 
het hart ging. Het partijprogramma 
staat er tenminste vol van. Maar 
goed, een partijprogramma is niet 
meer dan een partijprogramma. 
Wij begrijpen een P.v.d.A. niet meer 
die wil bestendigen dat mensen met 
lage inkomens noodgedwongen in 
een voor hun te dure woning moeten 
gaan zitten of blijven zitten, omdat 
mensen met relatief hoge inkomens 
(om welke inkomensgroep zou het 
hier gaan?) niet uit de door hun be
zette woningwetwoningen willen, ter
wijl deze laatste categorie huizen in
dertijd bestemd werden voor de so
ciaal zwakken. 
Het lijkt er thans dus veel op dat de 
liberalen en .,andere rechtsen" dit 
stuk sociale gerechtigheid moeten 

MYNE HEEREN, 
Hiermede zeg ik myn abonnement op uw blad per 1 januari 1968 op. Wel tot 
myn leedwezen, doch ik wil my niet meer zoo ergeren. 
Ik ben ook jong geweest heb my destyds ook druk gemaakt over alles en nog 
wat. des avonds en des nachts "gedaasd" over .. hoe het moest" doch nooit de 
proporties uit het oog verloren. Midden in het leven staande (internationale han
del) en myn vrienden student of werkende in de industrie, steeds wetende dat 
de dingen vele kanten hadden, begrepen wy dat alles "maar niet zoo was en 
ging" als wy dachten en er nog iets was als ervaring. 
Doch er straalt een pedanterie uit uw blad, dat onduldbaar wordt op den duur 
en wat ik door de radio hoorde, dat de JOVD publiekelyk in pedante termen als 
haar mening uitsprak, dat die 38 millioen van oorlog naar ontwikkelingshulp 
moesten worden overgeheveld doet de deur toe. WAT EEN ONKUNDE! 
Wat "oorlog" of liever defensie betreft moet de JOVD eens kyken met hoeveel 
de DDR haar oorlogsbudget heeil verhoogd en wat ontwikkelingshulp betreft. 
eens opletten hoeveel organisaties worden opgericht DIE ALLEN GELD KOS
TEN (baantjesjagery: zie de Voedselorganisatie in Rome welke alleen al 600 
Miljoen gulden kosten) alvorens er werkelyk HULP wordt gegeven. 
Schryver dezes heeft jaren lang met onderontwikkelde gebieden te doen gehad, 
er enkele jaren geleefd en nu zullen een stelletje zeker welwillende jonge men
sen, doch absoluut onervaren en alles uit boekjes hebbende eens zeggen dat die 
38 millioen verkeerd worden uitgegeven. Het is te dol om los te lopen. 
Ik machtig de Redactie het bovenstaande in het blad te plaatsen met myn volle 
naam. 

(w.g.) A.W. G. BOELE VAN HENSBROEK 
te Hilversum 

Naast Vietnam is er zeker geen 
gebied op de wereld dat zo 

vaak in het nieuws is geweest in 1967 
dan het Midden-Oosten. De kranten 
stonden er vaak vol van en de radio
en televisieverslaggevers losten el
kaar af om hun speciale reportages 
samen te stellen, want iedere zuil 
was toch wel aan zijn leden verplicht 
iets van de toestand in het Midden
Oosten te laten zien. Het is dan ook 
geen wonder dat de bedoelde repor
tages sprekend op elkaar leken be
halve dan die van één omroeporgani
satie (ik weet niet meer van welke!) 
die nog een positief woord durfde te 
zeggen over de Arabieren. Helaas 
miste ik steeds één belangrijk punt. 
Van geen enkele verslaggever heb ik 
één woord gehoord over de schuld 
die de Christenen in de Midden
Oosten-affaire hebben gehad! ! 
Het is een bekend feit dat na de ver
overing en verwoesting van Jeruza
lem door de Romeinen in 70 na Chr. 
de Joden in de .,verstrooiing" raakten 
over de wereld, speciaal over Euro
pa, negentien eeuwen lang. 
Deze Joden, hetgeen ook weer heel 
goed bekend is, werden door de 
Christenen, die de naastenliefde ver
geten waren evenals het feit dat ook 

Jezus Joods-bloed had, geplaagd, ge
hinderd, getreiterd, benadeeld op een 
wijze zoals mensen dat blijken te kun
nen. 
In Spanje konden de Joden eeuwen 
lang vrij en vredig wonen totdat de 
Christenen het land binnen kwamen 
om de Joden te behandelen op een 

De christenen en de 
Israël-affaire 
wijze die enkel door een Hitier zou 
kunnen worden overtroffen! In Rus
land werden de Joodse bezittingen 
geplunderd en verwoest door ver
dachtmakingen van Christenen! Zelfs 
Luther ontzag zich niet medogenloze 
haat tegen de Joden aan te wakkeren 
terwijl wij over de Jodenhaat van 
Hitier kunnen zwijgen .... 
Tegen deze on-christelijke moraal de
den de christelijke kerken, die in 
vroegere tijden ook nog veel invloed
rijker waren dan nu, hoegenaamd 
niets! Is de stichting van de staat Is
raël dan geen onontkoombaar gevolg 
van bovengenoemde vervolgingen? 
Wij kunnen deze hele geschiedenis 

doorzetten. Het is overigens wel aar
dig er hier op te wijzen dat een zeer 
groot deel van de sociale wetgeving 
in het verleden door liberale kabinet
ten tot stand is gebracht. 
Dat het N.V.V. zich thans druk maakt 
over de zorgen der middengroepen is 
op zichzelf natuurlijk wel verdienste-- ................. 
huur
belasting 
e-----=s 

lijk maar doet toch wel enigszins 
vreemd aan. Het betreft hier toch 
immers niet in de eerste plaats de 
sociaal zwakken? 
Wij kunnen ons dan ook niet aan de 
indruk onttrekken dat hier nog een 
belangrijker motief in geding is. En 
dat is dat de P.v.d.A. blijkbaar ten 
koste van zeer veel wil voorkomen 
dat er naar verhouding meer in de 
particuliere sfeer gebouwd zal wor-

BROCHURE NPJCR 

den, hetgeen verwacht mag worden 
als de voorgestelde maatregel geëf
fektueerd zou worden. 
De andere, normaal te verwachten, 
politieke reden, nl. om het kabinet 
De Jong te willen laten struikelen, is 
hier niet aan de orde, omdat .,daar
voor de tijd nog niet rijp schijnt te 
zijn" (zie de Algemene Beschouwin
gen in sept. 1967). 
De reden die door ons als het meest 
waarschijnlijk wordt aangehouden 
zou er weer eens van getuigen dat de 
P.v.d.A. maar moeilijk afstand schijnt 
te kunnen doen van een aantal ach
terhaalde dogma's. Als er nou een 
keer geen geld is, moet men toch niet 
blijven dreinen dat de hele Neder
landse bevolking, uitgezonderd de 
miljonairs, in sociale bouw dient te 
worden ondergebracht. 
De P.v.d.A. moet maar zo doorgaan, 
dan zal zij zeker straks opnieuw op 
een klinkend stembusresultaat kun
nen bogen. Hoeveel nieuwe .,linkse 
conservatieven" zou D '66 hier tezij
nertijd beter van worden? 

JAN LAMBERS 

De subsidie die de politieke jongeren constactraad van CRM heeft 
ontvangen, resulteerde totnutoe in het verschijnen van een tweetal 
brochures, één over de dienst, een ander over onze politieke par
tijen. 
Het boekje geeft voornamelijk informatie over onze politieke par
tijen, waarbij gesproken wordt over haar functies (in een artikel 
van de hand van Dr. Lipschits), hun historie en ook hun toekomst 
Het laatste gedeelte is natuurlijk verreweg het interessantst. Aan 
het woord komen diverse bekende en minder bekende figuren uit 6 
politieke partijen. Voor de VVD zijn dat Wim van Amerongen, die 
een opdeling bepleit in een demonstratief en een consideratief 
kamp, en Gerard van der Meer, die ook tot de samenstellers be
hoort Hij bepleit een nieuwe aansluiting bij de kiezer, waarbij uit
gangspunt behoort te zijn de inhoud van het program. 
De opvallendste bijdrage is van de hand van christen-radicaal en 
AR tweede kamerlid Boersma. Hij bepleit een gesprek binnen de 
drie christelijke partijen, met als doel: "eenheid onder radicale 
noemer". Hij voegt daar onmiddellijk aan toe: "Kans van slagen: 
gering. Consequentie: scheiding der geesten, breuk". 
Hij blijkt ARJOS-voorzitter Hans de Boer vèr voor te zijn. Deze 
klampt zich nog steeds vast aan de christelijke eenheid, naar het 
schijnt ten koste van de christelijke radicaliteit. Het is, zo schrijft 
De Boer, in strijd met het karakter van een christelijke partij zich 
voor wat de samenwerking met anderen betreft, vast te binden. 
Wel wil hij een programmatische uitspraak van voorkeur overwe
gen. Misschien horen we nog wel eens wat het verschil is. 
De brochure is te verkrijgen bij het secretariaat van de JOVD, Ab
benestraat 222 te Amsterdam à f 0.50. Redactie. 

zien als een ketting met vele scha
kels. De zoveelste schakel was dan 
de verdrijving van de Arabieren uit 
dat deel van Palestina wat tot Israël 
ging behoren, de schakel die werd 
voorafgegaan door vele, vele voor
schakels van Jodenvervolging door 
Christenen in Christenlanden. Deze 
Christenen hebben de Joden geleerd 
hoe men op de meest gruwelijke wij
ze mensen kan afmaken gezien de 
moorden in Deir Yassin die voor SS
daden niet onderdeden! 
Zo zie ik het als de grote schuld van 
de Christenen dat de Joden, op een 
hoop gedreven, een zo groot mogelijk 
deel van Palestina in bezit wilden 
hebben. Zij voelden zich bedreigd, 
hetgeen duidelijk bleek in 1956 en 
ook weer in 1967, door de buurlanden. 
Deze aanvallen zullen volkenrechte
lijk misschien nooit goed te keuren 
zijn maar psychologisch zijn ze wel 
te begrijpen. 
Het is een bedenkelijke zaak dat de 
Christenen hun aandeel in deze hele 
tragedie blijken te verdoezelen, nog 
steeds, want ik hoor bitter weinig 
over hulp aan de 1.200.000 Arabische 
vluchtelingen die de prijs moeten be
talen die toch eigenlijk de Christenen 
schuldig zijn voor hetgeen zij de Jo-

den hebben laten aandoen. In heel 
ons land vond ik slechts een kerkelijk 
blad die op bovengenoemde schuld 
heeft gewezen, nl. dat van Odoorn 
(Dr.), waaraan ik ook enige gegevens 
ontleende. Gr. ZIENGS 

ÉÉN OP ÉÉN __ _ 
Naar aanleiding van de veront
schuldiging van de hoofdredacteur 
terzake de kwestie .. VVD-finan
ciën en ledenwerfcampagne" in 
het januari-nummer, deelde Mr. 
Korthals Altes het volgende mede: 
De VVD heeft de advertentie
ruimte in de bladen van de NOU 
niet kosteloos gekregen. Wel is 
het zo dat in een overeenkomst 
tussen de Stichting Vrijheid en 
Democratie (uitgeefster) en de 
NRCt (drukker) is bepaald, dat de 
stichting voornoemd jaarlijks over 
een zekere advertentieruimte mag 
beschikken in de NOU-bladen. 
Deze ruimte is twee jaar opge
spaard en bij de ledenwerfactie 
gebruikt. Voorts deelde de alg. 
secr. van de VVD ons mede, dat 
op deze samenhang zal worden 
gewezen in het jaarverslag over 
1967. REDACTIE 



(vervolg Marginalia) 

Commissie Berger ook maar 
enigszins rekening heeft 
gehouden met de meningen 
over deze zaak in het liberale 
kamp. Mr. Korthals Altes 
heeft ook zitting in de 
VVD-Commissie Geertsema, 
die zich occupeert met de 
bestudering van eventueel 
wenselijke staatsrechtelijke 
hervormingen. Wij vragen ons 
daarom voorts af, of die 
Commissie zich al een mening 
had gevormd over de 
onderhavige materie, hetgeen 
niet oninteressant mag worden 
geacht gezien het feit dat 
een tweetal notoire JOVD-ers 
de heren Hubert en 
Wagenmaker, zitting hebben 
in die commissie. En zo ja, 
heeft Mr. Korthals Altes dan 
rekening gehouden met de 
mening van de Commissie 
Geertsema? Want het staat 
buiten kijf dat de "procureur 
en advocaat te Rotterdam" 
voor de partij die het 
liberalisme in zijn vaandel 
schrijft, dè representant is voor 
de buitenwacht; een niet 
geringe verantwoordelijkheid! 
Het ware zelfs wenselijk het 
Liberaal Beraad in deze te 
betrekken, als dit tenminste 
niet gebeurd is. Immers, het 
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denken over staatsrechterlijke 
hervormingen bij D'66, is de 
directe aanleiding geweest 
om te komen tot, zij het nog 
summiere, pogingen ter 
reformatie van ons 
partijstelsel. 
Al met al is wel duidelijk 
gebleken dat de VVD in de 
persoon van Mr. Korthals Altes, 
geen rekening heeft gehouden 
met de uitspraak in de 
destijds bejubelde resolutie 
Demostaat van de JOVD, 

de jongeren-organisatie die 
eertijds wel "de veer in het 
liberale uurwerk" werd 
genoemd. Maar ja, er zullen 
wel altijd mensen zijn die nog 
niet weten hoe laat het is. 

A. Ph. P. van Haeften 

BOEKBESPREKING: 
BA TA VIA ZENDT .,BERLIJN" 

Op 10 mei 1940 (de dag waarop de 
Duitsers ons land verraderlijk over
vielen) wordt door radio-Batavia het 

.JOHNSON 
"Do you see that blind man? His name is Johnson". ("Zie je 
die blinde? Hij heet Johnson"). Op deze aan de actualiteit 
aangepaste wijze leren NEDERLANDSE middelbare scholie
ren Engels. Het boekje, "Speak for yourself", waarin men 
deze belediging van een bevriend staatshoofd kan vinden, 
(waarom anders niet de naam vertaald met Jansen? ), werd in 
1959 uitgegeven door de toen nog "alleenstaande" uitgeverij 
J. B. W olters te Groningen. 
Kon men de zaak in dat jaar nog als per ongeluk profetisch 
beschouwen, de tweede druk van het boekje, verschenen op 2 
juni 1964, bevat dit zinnetje ongewijzigd. Zo groeit een ogen
schijnlijk onschuldig zinnetje in een gewoon leerboekje uit 
tot radicale politieke stellingname. 
En, zo vertrouwde een woordvoerder van Wolters me toe, de 
uitgeverij is niet van plan om Johnson in de volgende druk 
van zijn mistige wereldbeeld af te helpen 
(uit: Het Nieuwsblad van het Noorden) 

s 

codewoord .,Berlijn'' omgeroepen. Dit 
is het afgesproken sein om over te 
gaan tot de internering van alle in 
het voormalig Nederlands-Indië ver
blijvende Duitsers in daartoe aange
wezen kampen. Deze massale opera
tie (totaal werden circa 2400 perso
nen aangehouden) en wat er op volgt, 
is het onderwerp van de toentertijd als 
controleur in de Bataklanden werk
zame C. van Heekeren: .,Batavia seint 
'Berlijn' ··. verschenen bij Bert Bak
ker-Daamen N.V. in Den Haag. 
Dit tweede werk van Van Heekeren 
(zijn eerste, verleden jaar in herdruk 
verschenen .,Het pannetje van Olie
mans'" behandelt de ervaringen van 
Nederlanders in Japanse gevangen
kampen) is een fascinerend boek ge
worden dat wij in zeer vele handen 
wensen. Maar het is niet alleen een 
bijzonder spannend boek, het is ook 
erg leerzaam. In de eerste plaats om
dat Van Heekeren ons duidelijk 
maakt, dat de Nederlandse gevan
genkampen vooral in de begintijd een 
vergelijking met de beruchte Duitse 
kampen niet met gunstig gevolg kon
den doorstaan. In de tweede plaats 
omdat hij de beruchte ramp van het 
schip de Van Imhoff, waarbij 411 
Duitsers zijn verdronken, aan een 
nauwgezet onderzoek heeft onder
worpen dat, naar het zich laat aan
zien, wel het laatste woord vormt in 
deze affaire. 

M.R.M 

C. van Heekeren: Batavia seint: Ber
lijn; Bert Bakker-Daamen N.V., Den 
Haag 1967; prijs: f 17,50. 

VERVOLG INTERVIEW MET l.D.C. VOORZITTER FRED VAN BREMEN 
Red.: Zou dan ook niet kunnen hlij
ken dat de achterban van de VVD 
nog veel conservatiever is dan de lei
ding? Denk bv. maar eens aan de 
medezeggenschap in de onderneming. 
Toxopeus heeft de zaak in Rotterdam 
handig gespeeld. Als de zaak uitge
sproken zou zijn geworden, was het 
hele punt de mist ingegaan en was 
de VVD als regeringspartner onmoge
lijk geworden. 
Van B.: Dat de achterban van mede
zeggenschap niets moet hebben, ligt 
geloof ik aan het gebrek aan studie 
en discussie binnen de partij. Wan
neer dat wel mogelijk is, zie ik de 
partij er niet zo afwijzend tegenover 
staan. Strikt redenerend vanuit de li
berale beginselen moet zo'n punt 
geen enkele moeilijkheid opleveren. 
Red.: Van der Meer heeft op het 
JOVD-congres in Amersfoort gezegd 
dat de VVD-politiek ter discussie 
moet komen te staan. Ben je het daar 
mee eens? 
Van B.: Helemaal. Hoewel, nuance
verschillen binnen één partij zullen 
er altijd blijven. 
Red.: Dat moet ook. Maar je signa
leert in de nota tegenstellingen. Moe
ten die ook in één partij leven? 
Van B.: Op dit moment is er geen 
partij als alternatief. 
Red.: Ook D '66 niet? 
Van B.: Nee. 
Red.: Wat zijn de verschillen tussen 
VVD en D '66? 
Van D.: Er zijn verschillen in organi
satie, aanpak en mentaliteit. 
Red.: Geen verschillen in politieke 
opvattingen? 
Van B.: De politieke opvattingen van 
D '66 zijn naar mijn indruk meer in 
overeenstemming met de liberale be
ginselen. 
Red.: In alle partijen zie je een be
gin van een .,scheiding der geesten'". 
Zal de VVD zich aan dat proces kun
nen onttrekken? 

Van n.: J)p VVD z;il dii<rrmPP ook te 
rrwkc'n krijgen. 

Red.: Is daarvoor een nieuwe inter
pretatie van de beginselen nodig? 
Van B.: Dat geloof ik niet. Onze be
ginselen zijn goed, het gaat om de 
uitwerking van de beginselen, naar 
mijn opvatting kunnen die op een 
meer liberale wijze uitgewerkt wor
den. Daarvoor moet je in eigen kring 
aan het werk gaan. Bezinning op het 
programma is volstrekt noodzakelijk. 
Verandering van het kiesstelsel, waar 
D '66 zo op hamert, is een zaak van 
volkomen andere orde. Maar ik kan 
me toch ook wel voorstellen dat je 
het kiesstelsel gaat veranderen om 
bepaalde ontwikkelingen te forceren. 
Maar niet anders dan in uiterste 
noodzaak. Je moet dus niet met het 
kiesstelsel beginnen, daar ben ik een 
tegenstander van. 

Red.: Ons interesseert jouw opvat
ting over de nieuwe partijstructuur. 
Moet de basis van de nieuwe partij 
een ideologische zijn? 
Van B.: Dat geloof ik wel, ja. 

Red.: Dat antwoord verbaast ons. Wat 
vind jij dat een ideologie is? 
Van B.: Ik versta er onder de basis 
van je maatschappybeschouwing, van 
waaruit je die maatschappij wilt ver
beteren. 

Red.: Kun je spreken van een liberale 
ideologie? 
Van B.: Zo iets, ja, dat geloof ik wel. 
Maar zo'n ideologie mag nooit star 
zijn. De liberalen moeten overal de 
realiteit van inzien. Het liberale pro
gram moet pragmatisch zijn, zonder 
te vervallen in opportunisme, daar
om moet je uitgaan van beginselen. 
Ja, daarom is het woord ideologie 
misschien ook wel minder gelukkig 
gekozen. Bij nader inzien zou ik lie
ver spreken van beginselen. Die moe
ten de basis zijn van de partij. 

Red.: Hoeveel grote partijen moeten 

er komen? En hoe hereik je dat? 
Van B.: Twee. Zover kun je dileen 
komen door veel discussie, door stu
die op je eigen program, zodat je .... 
Red.: Zou dan niet kunnen blijken 
dat er drie partijen moeten komen? 
Denk madf aan het voorstel van Van 
Tets in de NRC. 

Van B.: Ik schets hier een ideaal
beeld. Je mag het niet afdwingen. 
Maar het zou best zo kunnen zijn dat 
blijkt uit studie, uit contacten met 
anderen, dat je met mensen uit ver
schillende partijen, in één club kunt 
zitten. 

Red.: Wat moet de club, waarin jij je 
thuis zou voelen, centraal stellen? 
Van B.: De basis moet zijn de wil om 
de werkelijke vrije optplooiing van 
de mens mogelijk te maken. Dat is 
natuurlijk een abstracte redenering, 
maar vertaald in concrete politieke 
punten moet dat volgens mij bete
kenen dat deze partij voorop stelt: 
ontwikkelingshulp, èn de wil om een 
oplossing te vinden voor het grootste 
politieke probleem van deze tijd: het 
vraagstuk van oorlog en vrede. 

Red.: Vind jij dat de VVD dat vol
doende doet? 
Van B.: Het beleid van het kabinet
De Jong in dit opzicht vind ik goed. 

Red.: Ja, maar wij hebben wel eens 
de indruk dat dat eerder te danken 
is aan de invloed van de ARP dan 
aan die van de VVD. 
Van B.: Juist. De VVD als partij stelt 
deze zaken onvoldoende centraal. 

Red.: In je discussienota stel je dat 
de conservatieven in de VVD op het 
ogenblik de overhand hebben. Dat 
zou uit de benadering van genoemde 
problemen kunnen blijken. Wie vind 
je de eenponent van de conservatieve 
stroming in de VVD? 
Van B.: Van Riel. 

Red.: En van de progressieve stro
ming? 

Van B.: De JOVD. Niet een bepaalde 
pc,rsoon. V<1n het LOC is ddt op het 
ogenblik nog niet te zeggen, dat moet 
nog blijken. Wij doen alles aan poli
tieke meningsvorming. Maar ik heb 
er bepaald wel hoop op, dat het LOC 
zich zal ontwikkelen tot een vooruit
strevende groep binnen de VVD. 

Reel.: Wat zijn de consequenties die 
het LDC volgens jou moet trekken, 
wanneer dat niet lukt? 

Van B.: We zullen overleg plegen, we 
zullen discussiëren. Maar wanneer 
dat geen succes heeft, wanneer de 
VVD niet wordt omgevormd tot wat 
wij wensen, dan is er maar één weg: 
uittreden. 

Red.: En waar stel je dat in concreto 
van afhankelijk? 
Van B.: Van de bereidheid om de de
mocratische gedachte èn in de partij 
È'n in haar politiek meer tot gelding 
te laten brengen. 

Red.: Nog een paar korte vragen tot 
besluit. Wat vind je van de leden
werfactie van de VVD? 

Van B.: Ik vind dat de VVD in haar 
advertenties veel te veel belooft. Zo 
ver is het nog lang niet, en dan moet 
je de zaken niet overdreven stellen. 

Red.: Hoe is de sfeer in de werkgroep 
van het Beraad? 
Van B.: De sfeer waarin gediscus
siëerd wordt is uitstekend en zeer 
constructief. Ik hoop dat er iets goeds 
uitkomt. 

Red.: Dat hangt natuurlijk ook af van 
de bereidheid van het Liberaal Be
raad, van de vier organisaties dus, om 
de conclusies over te nemen. Zal dat 
lukken? 

Van B.: Niet alleen van het Beraad, 
ook de leden van de organisaties 
moeten mee. Ik hoop dat ze dat doen. 
Red.: Veel succes en hartelijk be
dankt voor dit gesprek. 

REDACTIE 
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UIT ONZE ORGANISATIE 
DEN HELDER 
In het afgelopen jaar is er veel in 
deze afdeling gebeurd; de grootste 
successen werden geboekt op de 
avonden, waar de heren drs. Korthals 
en drs. Nypels spraken en op de tra
ditionele debatavond met de heren 
Joekes en Roemers. 
In het bestuur hebben zitting: J. W. 
Sevenhuysen - voorz.; Mevr. A. M. 
P. Weemhoff-Trijsburg- secr. en Mej. 
E. Smit - penn.m. 

MIDDEN-DRENTHE 
Op 11 nov. jl. vond onze oud-voorzit
ter Hans Wiegel een aandachtig ge
hoor op de propaganda-feestavond 
van onze afdeling in Westerbork. 
De avond, waar ook vele VVD-ers 
aanwezig waren, werd geopend door 
de voorzitter, de heer R. Koops. Deze 
vertelde voor de .,nieuwelingen" nog 
eens, wat het doel en het streven van 
de JOVD is. 
Hans Wiegel ging in op de partijver
nieuwing in Nederland hetgeen een 
levendige discussie ontlokte. 
De avond werd besloten met een 
dansfeest. 

ZUïD-OOST -DRENTHE 
Op 18 nov. jl. hield deze afdeling 
haar 17de propaganda-feestavond in 
Odoorn, waarvoor een goede belang
stelling bestond (met maar liefst 4 
HB-leden, bravo!). 
De avond werd geopend door Cr. 
Ziengs, die behalve de eregast, Mr. 
H. van Riel, vele andere gasten kon 
verwelkomen (VVD-besturen en 
-raadsleden). 
De heer Ziengs haakte in zijn ope
ningswoord in op een artikel in het 
Algemeen Dagblad, waarin stond dat 
de JOVD moest kiezen tussen D66 
en het Liberalisme. Volgens de heer 
Ziengs is deze keuze in het ge~eel 

niet aan de orde: de JOVD is onaf
hankelijk-liberaal! 
Mr. Van Riet ging in op de plaats 
van de liberalen in het politiek bestel 
van Nederland. Hierbij behandelde 
hij alle politieke partijen. Over D66, 
de Chr. Radicalen e.d. zei hij, dat deze 
groepen alleen maar zorgen voor nog 
meer verdeeldheid. Zijn uiterst boei
ende inleiding werd gevolgd door een 
korte discussie, waarin hij nog ver
klaarde dat een lid van D66 niet in 
de liberale JOVD moest worden toe
gelaten. JOVD-ers behoefden echter 
ook geen LID van de VVD te zijn. 
De avond werd besloten met een 
uiterst geslaagd bal. 

DISTRICT OOST 
In zijn openingsrede zei Maarten J. 
Israël op zaterdag, 16 december· o.a., 
dat in Nederland geen goede demo
cratie meer bestaat. De politici tegen
woordig stellen zich te technocratisch 
op. Wanneer b.v. een volksvertegen
woordiging beslist over aankoop van 
vliegtuigen, dan is dit een politieke 
beslissing, maar als zij beslist welke 
soort vliegtuigen aangekocht moeten 
worden, is dit zuiver een technocra
tische beslissing. Hij noemde demo
cratie: Luisteren naar anderen en uit 
de wisselwerking van die ideeën 
nieuwe ideeën doen ontstaan, die 
van visie doen blijken op de toe
komst. 
De gastspreker, Drs. Van Aardennen, 
hield daarna een verhelderend betoog 
over medezeggenschap: ook gesloten 
N.V.'s moeten publicatieplicht opge
legd worden en de werknemers moe
ten meer medezeggenschap krijgen. 
Daar Maarten J. Israël en Tonko Ed
zes zich niet meer herkiesbaar stel
den, onderging het bestuur een grote 
verandering. Met algemene stemmen 
werden gekozen: C. Brons, voorzitter, 
P. van Veen, vice-voorz., J. Nikkels, 

Rielerweg 146, Deventer, secretaris 
en J. de Bandt, penningmeester. 
Na de maaltijd vertelde W. Jonksma 
(verbonden aan de Toneelgroep 
Theater") over de veranderingen in 
het toneelbesteL Hierop volgde een 
filmpje over protesterende jongeren. 

ZUID-LAREN 
Op 18 nov. hield deze afdeling haar 
jaarlijkse propaganda-feestavond in 
hotel .,Sprookjeshof". De voorzitter, 
de heer J. V. Jansen, vertelde in zijn 
openingswoord, dat de JOVD libe
raal en onafhankelijk is, dus niet par
tijgebonden, zoals de andere JO's in 
ons land, en dat zij beide eigenschap
pen in haar beginselverklaring toont. 
Dat de JOVD zich verder in haar be
ginselverklaring uitspreekt over het 
doel van het liberalisme: en over de 
liberale principes: vrijheid, verant
woordelijkheid, verdraagzaamheid, 
gelijkwaardigheid en sociale gerech
tigheid. Vervolgens hield de heer H. 
J. L. Vonhoff een boeiende inleiding 
over de .,versleten paden en nieuwe 
wegen" van hedendaagse politiek. 
Na de pauze was er gelegenheid tot 
het stellen van vragen, waar dank
baar gebruik van werd gemaakt. Na
dat de heer Jansen de heer Vonhoff 
bedankt had en hem een Zuidlaarder 
bol overhandigd had, sloot hij het of
ficiële gedeelte van de avond, welke 
met een zeer geslaagd bal, o.l.v . .,het 
Hammond Trio", besloten werd. 
GRONINGEN 
In het bestuur van de afdeling Gro
ningen werden op de jaarvergadering 
verkozen: E. du Marchie van Voort
huizen - voorzitter; Mejuffrouw R. 
Borschuts, H. W. Mesdagstraat 77 -
ledenadministratie; B. J. Potjes - pen
ningmeester; J. Kuipers - vice-voor
zitter; R . .J. Schutrups; Mej. A. van 
Cingel, Spilsluizen 2a - secretaresse. 
ZUID-OOST -DRENTHE 
Op 15 dec. jl. organiseerde deze afde
ling haar jaarlijkse forumavond in 
het zaaltje bij het paviljoen van het 
N.-Dierenpark te Emmen. 
Forumleden waren de heren De Roos 
(F.JGPvdA), Smid (ARJOS). Kuys 
(KVPJG) en Jan Lamhers (JOVD). 
De belangrijkste onderwerpen die aan 
de orde kwamen waren: het KVP
congres, de ontwikkelingshulp, de 
VPRO-uitzending .,Hoepla" met de 
vragen van mevr. Van Someren
Downer over de .,aangeschoten" mi
litairen, waarbij de heer Lamhers ver
klaarde dit soort programma's zo on
fris te vinden dat hij het eens kon 
zijn met de opvatting van mevr. Van 
Someren. 
Het laatste onderwerp was de kran
tenconcentratie waarover iedereen 
zich ongerust maakte, vooral wan
neer de samenwerking niet enkel 
meer van technische aard zou zijn. 
DISTRICT ZUID-WEST 
Op 30 nov. jl. werd, na lange tijd van 
stilzwijgen, weer een districtsavond 
gehouden. Het eerste gedeelte van de 
ledenvergadering werd de voorzit
tershamer gehanteerd door de heer 
Lekkerkerker. Na de bestuursverkie
zing werd deze overgedragen aan de 
nieuwe voorzitter, de heer G. Ver
berg (Rotterdam). Achter de bestuurs
tafel namen verder zitting: J. Kop
pennaal, Strijen, vvz; mej. A. Gijs
berts, Den Haag, secr.; D. Ruijsse
naers, Zevenberg, pennm.; J. Jong
bloed, Gouda, lid. Dit bestuur is zeer 
enthousiast en heeft grootse plannen. 
GRONINGEN 
Traditiegetrouw hield deze afdeling 
op 13 dec. 1967 haar jaarlijkse Boe
renkoolavond, die door vele leden 
werd bezocht. Na de maaltijd hield 
drs. C. Vlas, uit Leeuwarden, een in-

leiding over Rood-China. De inleider 
zei ondermeer, dat de Chinezen zich 
niet bepaald ten doel stellen de we
reld te veroveren, maar zij willen 
(alleen maar) de wereld voor haar 
ideologie winnen. Een levendige dis
cussie volgde. 

NIJMEGEN 
Op initiatief van de .JOVD afd. Nij
megen zou er met de andere politieke 
jongeren organisaties (JOKVP en 
F.JG in de PvdA) een jeugdgemeente
raad worden opgericht. Het is echter 
gebleken dat de FJG in de PvdA niet 
een acht man sterke fractie kan for
meren en dat het bestuur van de 
JOKVP afgetreden in en zover wij 
weten is er nog geen nieuw bestuur 
benoerneL 
Het is dan ook vrijwel zeker dat het 
nooit tot een vergadering van de Nij
meegse Jeugdgemeenteraad zal ko
men. Dit is bijzonder spijtig voor al
len die zich bezig hebben gehouden 

met het overleg en de organisatie. 

's-GRA VENRAGE 
De afdeling 's-Gravenhage heeft het 
jaar 1967 uitgeluid met een Midwinter 
feest. 
De vele aanwezigen zullen dit feest 
zeker het predikaat "geslaagd" mee 
willen geven. 
Na het spel weer de ernst. 
Op twee febr. zal Drs. E. Nypels zijn 
steentje tot die ernst bijdragen, als 
hij op een afdelingsbijeenkomst gaat 
spreken over: Organisatie, doel en 
werkwijze van D '66. 

ZUID-OOST DRENTHE 
Op de eerste zaterdag in januari hield 
deze afdeling zijn nieuwjaarsvisite 
met de kraantjespotten, knieperties 
en plassies. 
De heer Gritter uit Emmen vertelde 
boeiend over zijn uitgebreide reis 
naar Israël, waarna men zich te goed 
deed aan het (goede) .,nieuwjaars
zeupie". 

dAGENDAg 
Februari 
1 afdeling Groningen: liberale borrel in De Oude Meet. vanaf 21.30 uur. 
6 afdeling Amsterdam: liberale borrel in de Oude Herberg, vanaf 21.00 uur. 
6 afdeling Den Haag: liberale borrel in Tastevin, vanaf 17.30 uur. 
9 afdeling Meppel 20.00 uur: afdelingsbijeenkomst. 
10/11 Trekpaardenconferentie in Woud schoten. 
10 afdeling Meppel 20.00 uur: Propaganda· feestavond in Restaurant Slot. 

Spreekster is mevr. Veder·Smit. 
17 afdeling Amstelveen en Amsterdam 20.00 uur: gezamenlijke discussieavond: 

J. J. P. Meyer tegenover R. M. Marcuse, in gebouw .. Vrije Gemeente" te 
Amsterdam (Buitenveldert). 

19 afdeling Groningen 20.00 uur: afdelingsbijeenkomst in (Liberale Sociëteit) 
Riche, spreker prof. mr. Van Esveld, over .. Bedrijfsdemocratie". 

23 afdeling Midden Drenthe: afdelingsbijeenkomst. 
26 afdeling Den Helder: discussieavond over .. Partijvorming". 
27 afdeling Den Haag 20.00 uur: H.J.P.-bijeenkomst in het Stadhuis aan de 

Javastraat 

Maart 
1 afdeling Amstelveen: liberale borrel in 't Dorstige Hert, vanaf 20.15 uur. 
5 afdeling Amsterdam: liberale borrel in de Oude Herberg, vanaf 21.00 uur. 
5 afdeling Den Haag: liberale borrel in Tastevin, vanaf 17.30 uur. 
8 afdeling Amstelveen 20.15 uur: contactavond in gebouw .. Reveille" te Am

stelveen. 
8 afdeling Meppel 20.00 uur: forumavond. 

MOTIE 
DISTRICT CENTRUM 
Het JOVD District Centrum dis
tanciëert zich van de Hoofdbe
stuursverklaring inzake het be
treuren van het niet aanvaarden 
van de .,motie-Aerden" door de 
Tweede Kamer en wel omdat zij, 
voorstander van verantwoorde 
verhoging van de Ontwikkelings
hulp, deze niet verhoogd wenst 
te zien ten koste van de Defen
sie, waaraan reeds sterk bezui
nigd wordt. 

l'OELICHTII\G 
Er is een duidelijk verschil tussen 
ten opzichte van elkaar hogerstaande 
posten, en het stellen van prioriteiten 
in een bepaald beeld van alle posten, 
want dat kan iedere post, hoe laag 
ook, betreffen, en dat laatste is zeker 
gebeurd. De ontwikkelingshulp is 
van f 450 miljoen in 1967 verhoogd 
tot f 525 miljoen in 1968, terwijl 
voorts aan het EEG-ontwikkelings
fonds een belangrijke bijdrage wordt 
voldaan, zodat de totale verhoging 
op f 172,5 miljoen, dus 26°/o komt. 
Maar bij de defensie-uitgaven is an
ders dan in de jaren 1964 tot en met 
1967 geen accres opgenomen met het 
oog de jaarlijkse prijsbeweging, in 
feite neerkomend op een bezuiniging 
van 6°/o, die gezocht moest worden 
bij de investeringen. Hierdoor werd 

aan de economisch-verantwoorde ver
houding exploitatiekosten: investerin
gen van 4 : 1 afbreuk gedaan en werd 
zij tot 5 : 1 gereduceerd. 
Toch achtte het HB een verklaring 
nodig, om van zijn teleurstelling te 
getuigen. Wij zijn echter teleurgesteld 
over de verklaring, omdat men de
fensie wil uithollen ten bate van de 
ontwikkelingshulp. 
Voor de verklaring werden vier mo
tieven aangevoerd: 
1. de ontwikkelingshulp is achterge

bleven. Inderdaad, maar waarom 
bij defensie het geld weg halen? 
Zolang er arme landen zijn en zo
lang er geen mondiale ontwape
ning is, zullen wellicht ontwikke
lingshulp en defensie inspannin
gen vereisen. 

2. zowel ontwikkelingshulp als de
fensie hebben met de vrede te 
maken. Inderdaad, zie punt 1. 

3. de defensie wordt onder de inter
nationale verplichtingen het 
sterkst nageleefd. Inderdaad, im
mers het niet stipt nakomen van 
internationaal geregelde defensie
afspraken kan katastrofaal zijn. 

4. op de f 3185 miljoen is wel f 38 
miljoen te vinden. Inderdaad, maar 
waar? Zowel de christenradicaal 
Aerden als de altijd zo praktische 
Van Mierlo kwamen er niet uit, 
maar wensen wel dat de minister 
het kon. 

J. J. P. MEIJER, 
voorzitter District Centrum 

(van redactiewege bekort) 
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Gedurende de eerste dagen van december congresseerde de World Federation 
of Liberal and Radical Youth, waarvan de JOVD lid is, in West-Berlijn in een 
zeer prettige atmosfeer. Een veertigtal mensen uit een achttiental landen dis
cussieerde over de WFLRY, de verschillende internationale politieke proble
men en over zaken als .,Education in Freedom". Aangezien ik daar zelf de 
politieke commissie leiden moest, kan ik over andere zaken weinig vertellen. 
Ik volsta daarom met het weergeven van de in de resoluties samengevatte 
ideeën over een aantal belangrijke politieke zaken. 
Twee zeer belangrijke resoluties hadden betrekking op de Afrikaanse en Zuid
(latijns)-amerikaanse problemen: in de discussie over Afrika hadden we de bij
zonder prettige medewerking van een Rhodesische vriend, die dank zij het zelf 
ondet vinden van allerlei toestanden, ons bijzonder juist wist in te lichten over 
de werkelijke problematiek. De mening van WFLRY wordt in de resolutie -
die vraagt om veroordeling van dictatorschap van een minderheid gebaseerd 
op raciale suprematie, om erkenning van de (ondergrondse) vrijheidsbewe
gingen, om steun aan deze organisaties, door alle democraten te geven - dui
delijk: democratie, gelijke mensen-gelijke rechten! 
In de Latijnsamerikaanse resolutie wordt gevraagd om actie en steun aan de 
organisaties die een sociale hervorming nastreven, die een eind maken aan de 
daar veelvuldig bestaande distatoriale regimes (Brazilië, Argentinië, Paraquay, 
Bolivia) en wordt een beroep gedaan op de westerse mogendheden eindelijk 
eens te trachten niet de bestaande regimes, die in wezen ondemocratisch zijn, 
te steunen, maar juist de sociale bewegingen. 

henh 
tanhi11h 
besocht WFLRY congres 

i u 
berlijn 

Hoe sterk de WFLRY-leden zich met de vervolging van groepen en rassen be
zighield moge blijken uit het feit dat er een resolutie werd aangenomen over 
vervolging van minderheden in de Sovjet-Unie (Joden, Balten etc.), een reso
lutie over de aan de gang zijnde vernietiging van de Koerden in Irak, op geheel 
ander vlak steun werd uitgesproken voor het politiek engagement en de ver
antwoordelijkheid van de Berlijnse studenten ten aanzien van de democrati
sche ontwikkeling in Duitsland en andere landen. 

In Berlijn kwam het in de Senaat zover, dat democratie werd uitgelegd als 
respect van de minderheid voor de meerderheid ( !) en dat demonstraties (van 
studenten, anderen niet) niet binnen de stad dienden plaats te vinden. 

WFLRY beschouwde de Nieuwe Kritische Universiteit in Berlijn m.i. terecht als 
een goede poging tot een meer democratische geest in Duitsland, en tot bijeen· 
brengen van ideelin over de zich ontwikkelende politieke verhoudingen in de 
wereld. 
.. vVFLRY believes that every politica! engagement for contact between West 
and East, for peaces in Vietnam, for solidarity of the rich countries with the 
Third vVorld, and for social and demoeratic developmenl in the world is ot 
gredl. importauce for the future of mankind."" 
Werden deze problemen door vrijwel ieder op dezelfde wijze benaderd, anders 
lag diJt met de kwesties Vietnam en het Midden-Oosten. De discussie laaide 
hierover zeer fel op: in de Vietnam-problematiek variëerde de mening van bv. 
alle mogelijke hulp aan de Vietcong (dat overigens N.L.F. moest worden ge
noemd tijdens de discussie) en erkenning dat deze org;misatie de enige is die 
in slaat zal zijn Vietnam tot een redelijk welvarend, rustig land op te bouwen, 
tot de mening dat Amerika kon doen wat het wilde (met argumenten van eens 
gegeven woord, enzovoort). De uiteindelijk aangenomen resolutie bevatte van
zelfsprekend en terecht het beroep op de VS de bombardementen ogenblikke
lijk te staken, de N.L.F. te erkennen, op alle mogelijke wijzen inderdaad te on
derhandelen over het beëindigen van de oorlog (en er geen verklaringen over 
uit te geven, maar langs alle mogelijke wegen proberen contacten te leggen) 
en ...... bij now NLF seems to be a realistic alternative for social development 
of the majority of the people of South Vietnam .. ·· " .... reaffirms the right of 
the pecple of Vietnam te fight for their independenee and calls upon all 
demoeratic farces to support them in their justified struggle .. ·· 
Door de aanwezigheid van twee Israëlische jongeren laaide ook de discussie 
over cleze zaak tot ongekende hoogte op, immers de Scandinavische lanC:en 
met name zagen de andere kant van de zaak zeer goed in, en werden behoor
lijk gesteund door anderen, met name door de Afnkaanse vertegenwoordiger. 
De uiteindelijk aangenomen resolutie betekende toch een verrassing omdat 
dam·in het Israelische standpunt sterk doorklonk (helaas?): directe onderhan
delingen tussen Israël en de andere Arabische landen over de bestaande pro
blemen (vluchtelingen, scheepvaartrechten, grenscorrecties) moeten worden ge
organiseerd resp. gehouden teneinde te komen tot vreedzame coëxistentie en 
~amenwerking in het Midden-Oosten. 
Minder fel waren de discussies over Griekenland, hier was ieder het er over 
eens dat de democratie diende te worden hersteld, de vrijheidsorganisaties op 
alle mogelijke wijzen ondersteund, uitzendingen van buitenlandse radiostations 
om de bevolking te informeren gehouden enzovoorts. 
De huishoudelijke vergadering leverde o.m. op dat WFLRY en aangesloten 
organisaties zouden moeten proberen deel te nemen aan het wereldjeugd
festival, dat in Sofia zal worden gehouden, dat men zal proberen WFLRY in 
Zuid-Amerika en Afrika vaste voet aan de grond te doen krijgen, nieuwe con
gressen zullen worden georganiseerd, en vanzelfsprekend een nieuw bestuur. 
Voor de liefhebbers: Jan Steel bleef president, Claude Labalue, Paul Wirtz ge
kozen vice-presidenten, een aantal vertegenwoordigende vice-presidenten voor 
groepen van landen werden gekozen, door die landen, Margarete Holmsledt 
werd algemeen secretaris, Gerhard Maier bleef ponghalder, en (maar dat weet 
ik niet zeker meer) Klaus Allerbeek student-liason-officer. Kortom een groots 
en goed congres, dat werd besloten met een diner in het Stadhuis van Berlijn 
(west). waar naast goede sigaren en wijn, een slechte bijna a-democratische 
toespraak werd gegeven, gevolgd door een interessant bezoek aan het andere 
stadsdeel (individueel gebracht, de meesten waren al vertrokken). Geconsta
teerd kon worden dat dit visitekaartje van de DDR sedert het vorige bezoek 
twee jaar geleden opmerkelijk snel en indrukwekkend vernieuwd was in alle 
mogelijke opzichten. 

You aught to see the difference in the development of East and West Berlin! 
Maar dat is een verhaal apart. 

OP DB DITliJK 
Zo luidt de titel van een artikel in 
het januari-nummer van .,Het school
blad", het weekblad van de Algemene 
Bond van Onderwijzend Personeel, 
kortweg de ABOP. 
Als we de eerste regel lezen vallen 
twee woorden op: DRIEMASTER en 
JOVD. 
Dit vraagt om verder lezen. 
We komen dan de Onderwijsresolutie 
tegen, die op het congres in Amers
foort werd aangenomen. 

Commentaar van ABOP-zijde: 
.,Een resolutie, die alleszins de aan
dacht waard is. Met genoegen willen 
wij dan ook wel reppen over de reso
lutie door ze hier in extenso op te 
nemen.·· 
Ook de uitspraak van de JOVD over 
de herziening opleidingen van het 
Hoger Nijverheicts Onderwijs en de 
opleidingen tot volledig bevoegd on
derwijzer(es) is in goede aarde ge
vallen. 

BIT DUITSE VB.lAOSTUl 
Terwijl het zo bloedige jaar 1967 zich ten einde spoedde om plaats te maken 
voor 1968, dat er ook al bepaald niet hoopvol uitziet, zijn een aantal Duitse en 
Nederlandse jongeren in Scheveningen bijeen geweest om te praten. Praten 
over een van de vele problemen die de wereldvrede ook in 1968 weer bedrei
gen. 
Wie de illusie gehad mocht hebben dat althans de jongere generatie van beide 
landen elkaar had kunnen vinden in een mogelijke oplossing van het Duitse 
vraagstuk (het voornaamste onderwerp tijdens dit congres van drie dagen) is 
wel bedrogen uitgekomen. 
Het is dan ook le hopen dat we volgend jaar of liefst nog eerder weer zo"n 
congres zullen hebben en het daarop volgende jaar weer, want er zijn vele ja
ren nodig om met praten met de Duitsers, met de Oost-Europeanen, met de 
Russen en met de Amerikanen tot enig resultaat te komen. Alleen naïevelingen 
kunnen geloven dat we ook wel zonder systematisch overleg de tijdrace tegen 
de immer maar voortgaande bewapening, die uiteindelijk met een steeds groter 
wordende waarschijnlijkheid maar tot één ding kan voeren, zouden kunnen 
winnen. 
In mijn ogen zou het enige perspectieven op een werkelijke en definitieve ont
spanning in Europa gegeven hebben, wanneer de Duitse en Nederlandse jon
geren eensgezind in hun standpunten zouden zijn geweest, maar het heeft niet 
zo mogen zijn. 
De jonge generatie in Duitsland heeft nauwelijks andere ideeën over het Duit
se vraagstuk dan de generatie die de opkomst en neergang van het Derde Rijk 
bewust heeft meegemaakt en die de herinnering aan de verloren gegane ge
bieden maar niet kwijt kan raken. Hoewel het niet met zoveel woorden gezegd 
werd, klonk er in de betogen van de Duitse inleiders een toon van harde on
verzoenlijkheid en zelfs van haat tegen het communisme door, althans dat was 
mijn indruk. Typerend was ook het voortdurend in de mond nemen van de 
benaming .,Mittel-Deutschland"". In de Bondsrepubliek komt men trouwens ook 
nog steeds borden tegen met de slogan: .,Deutschland, drei geteilt? Niemals··. 

J. LAMBERS 
(wordt vervolgd) 

Districts 'Weekends 
Op 16 maart a.s. zal het district Noord een districtsdag organiseren in Zuid
Laren. 

Op 30 en 31 maart a.s. zal het district Zuid-West op kasteel Bouvigne te Breda 
een districtsweekend organiseren. Het bestuur rekent op veel belangstelling. 
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Gouda Telefoon 6 7 44 (1820) 



8 DE DRIEMASTER 

Voor betere en gezondere oogst: 

AA-BESTRIJDINGSMIDDELEN en ORIGINELE ZAAIZADEN 
WIERSUM GRONINGEN 

BOELE's 

BOLNES 

Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

N. V. Scheepsbouwwart - Machinefabriek 
DE KLOP" 

" Industrieweg 4 Sliedrecht 

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

I 
Hij is opgetogen over de vlotte service, de I 
persoonlijke behandeling, en de financiële ad
viezen van de HBU. Bovendien ontvangt hij I rente van zijn geld. I 

~~ Ook voor U: de HBU l1 
L.:. OLLANDSCHE BANK-UNIE N:Jv. 

AMSTERDAM - DEN HAAG - ROTTERDAM -----

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

BON~:~.: __ 
Woonplaats---

Handtekening 
voor een proefabonnement van tien weken op 
Vrij Nederland. De kosten hiervan bedragen f 3 ;;o 

VRIJ NEDERLAND - RAAMGRACHT 4 
AMSTERDAM - POSTGIRO 13 51 76 

SMIT J{INDERDIJI{ 

SCHEEPSBOUW SINDS 1687 

N. V. Aannemersbedrijf 

v/h J. STAM 

Kortenaarstraat 3 
ZWIJNDRECHT 
Tel. 01850- 5839 

WONINGBOUW 

... ,~!:!: r ~ ...... · VLAARDINGEN N.V. 

STAALBOUW 
APPARATENBOUW 

SCHEEPSBOUW TANKS 
SCHEEPSREPARATIE PI.IPLI!IDINGEN 
MOTORENREPARATIE WATERZUIVEllil GSAPP. 



20e Jaargang No. 2 februari 1968 

woorden zijn, en ten tweede las Van Riel 
de passages uit zijn rede die het meeste 
opzien baarden letterlijk voor. dit in tegen
stelling tot de rest van zijn betoog. 

Van Riel was er op uit zowel binnen als 
buiten de partij een zeker effect te berei
ken. Hij wist heel goed hoe hij dat moest 
doen en enige "emotionaliteit" is daaraan 
niet te pas gekomen. 

MAANDBLAD VAN DE ONAFHANKELIJKE LIBERALE 
JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

H ET IS NIET MOGELIJK HET HELE 
betoog van Van Riel na te gaan. Het 

is daarentegen noodzakelijk de duidelijk 
onliberale krenten, die voor ons onverteer
baar zijn, er uit te halen. Van Riel kan knap 
analyseren. Deze opmerking voor wie dat 
nog niet wist. Bevolkingsgroei en stijgen
de welvaart noemde hij belangrijke ver
schijnselen in de Nederlandse samenle
ving. Zijn toekomstverwachtingen zijn des
ondanks optimistisch en de redenen waar
op hij dat optimisme baseert zijn gegrond. 
Maar een ander facet, Van Riel gaf het zelf 
toe, is moeilijker te behandelen. Van Riel 
is er, tot on:::: ""~o~me verbazing. r~ic:~ uit .. 
gekomen. 

............................... , ......... 
D E VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID 

en Democratie heeft er twintig jaar 
op zitten. Dat feit werd op 20 januari j.l. 
op feestelijke wijze gevierd in het RAl-con
grescentrum te Amsterdam. Vier mensen 
voerden het woord: Oud, Stikker, Van Riel 
en Toxopeus. 
De heer Van Riel heeft met ZIJn toespraak 
de grootste aandacht op zich weten te ves
tigen. Dat is niet verwonderlijk voor wie 
het al eerder is opgevallen dat hij er een 
meester in is zijn opmerkingen op het juis
te moment te maken. Men herinnere zich 
bijvoorbeeld de geruchtmakende opmer
kingen over het "intellectuele proletari
aat" en de "republikeinse hoogleraren". 
Ze betekenden een steun in de rug voor de 
gezagsgetrouwen en de doorgewinterde 
Oranjeklanten, die meteen wisten bij welke 
partij ze aan het goede adres waren: de 
VVD. Van Riel wist te bereiken dat het 
beeld van de VVD bepaald werd naar zijn 
uitlatingen. Republikeinen kan Van Riel 
missen als kiespijn. 
Nu, bij het twintigjarig bestaan, zag Van 
Riel opnieuw de kans schoon volop in de 
publiciteit te komen. De toespraken van 
Stikker en Toxopeus, qua liberaliteit van 
een heel wat hoger gehalte, werden op de 
achtergrond gedrongen. En dat was waar
schijnlijk precies wat Van Riel wilde berei
ken. Het onoplettende Hoofdbestuur van 
de VVD liet Van Riel zijn gang gaan. En 
hoe profiteerde hij daarvan! Ronduit mees
terlijk bespeelde hij met zijn oratorische 
gaven de provinciale rechtse achterban 
die klaarblijkelijk na de intellectualistische 
betogen van Oud en Stikker - als lazen 
zij hoofdartikelen voor uit Het Parool en 
De Volkskrant- enigzzins murw was ge
slagen. Harm van Ril' I .~ ''!"!gP.rdr· ~~t het 
aureool van de onfeilbare paus zijn ban
vloeken de zaal in. Het liberale kerkvolk, 
dat uit alle hoeken van het land was saam
gestroomd, jubelde hem toe, waarop een 
diep ontroerde maar ook zielsgelukkige 
Van Riel - het was hem weer eens een 
keer gelukt - de zaal toeriep: Bedankt 
voor Uw medeleven! 

.JAMMER GENOEG VOOR VAN RIEL 
kwam dat medeleven niet van ieder

een in de zaat "In Amsterdam viel het op 

BON 
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Postbus 824, Rotterdam, 

dat verscheidene prominente VVD'ers ach
ter de bestuurstafel zich na de rede van de 
heer Van Riel nadrukkelijk van applaus 
onthielden. Tot hen behoorden mr. D. U. 
Stikker, mr. E. H. Toxopeus, mr. F. Kort
hals Altes en de heer H. J. L. Vonhoff. In 
de zaal bleven de besturen van de JOVD, 
het LDC en de liberale studenten demon
stratief zitten, terwijl de overgrote meer
derheid van de vergadering de heer Van 

g. van der meer: 

van riel 

neêrlan.d en. 

Riel staande toeklapte". (Het Parool, 22 
januari 1968). 
Grote ontsteltenis in de VVD-gelederen 
was wat Van Riel bereikte. Getracht werd 
de gemoederen wat te sussen door er op 
te wijzen dat Van Riel zo "emotioneel" had 
gesproken. Dat is natuurlijk onzin, want 
ten eerste weet Van Riel zeer goed wat hij 
zegt en wat de consequenties van zijn 

Zo constateerde Van Riel "dat we in een 
overgangstijd leven". Op zichzelf is dat 
geen erg originele conclusie, want men 
kan met enig recht, de NRC schreef het 
ook, iedere tijd een "overgangstijd" noe
men. Wanneer we echter gemakshalve 
aannemen - het is immers mogelijk dat 
we niet het historische besef van Van Riel 
hebben - dat hij gelijk heeft, dan luidt 
de wedervraag: wat moet de liberaal in 
zo'n overgangstijd? 

"Wij moeten de leiding nemen bij het ont
staan van nieuwe normen in de samenle
ving ( ...... )",zegt Van Riel, en men kan 
dat met hem eens zijn. Wij verwachtten 
een referaat over die nieuwe normen, maar 
dat bleef uit. De nieuwe normen hadden 
niet de interesse van Van Riel, want eerder 
had hij zich in zijn rede uitgebreid en 
"emotioneel" opgeworpen als de verdedi
ger van de "conventionele fatsoensnor
men". Wat hij daarmee bedoelt kwam wèl 
duidelijk uit de verf: Van Riel wil niet dat 
er hatelijke grappen over president John
son worden gemaakt en hij heeft een hekel 
aan het vertonen van blote meisjes op de 
tv. Nu worden er ook door de VARA en de 
KRO wel eens hatelijke grappen over pre
sident Johnson gemaakt en had de AVRO 
de primeur van de vertoning van een blote 
man. Tegen dit "vilein gedoe" maakte Van 
Riei geen bezwaar. Aiiicht niet, daarvoor 
zijn die zuilen te groot, c.q. te nationaal 
en constructief, al vertonen ze een blote 
man. Van Riel nam de aanval over die het 
vorige jaar al werd ingezet door het week
blad Vrijheid en Democratie met artikelen 
van Abspoel en Dettmeyer, de man die de 
waarlijk briljante woordspeling VPRO-VO 
uitvond. Want om die omroep -kritisch, 
dus links, dus gevaarlijk - lijkt het te 
gaan en Van Riel betuigde met het vuur 
van de bedrogen minnaar zijn afkeer van 
deze club . 

Lijkt het te gaan: inderdaad. Want het 
gaat immers niet om een meisje dat enige 
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minuten bloot zit te wezen. Van Riel had 
voor zijn verdediging van de "conventione
le fatsoensnormen" nu eenmaal een pis
paal nodig en de VPRO is daarvoor zijn 
zwakke en dus gemakkelijk uit te schake
len tegenstander. 
Is liberalisme niet eens omschreven als 
het recht dat de meerderheid aan de min
derheid geeft? En mag die minderheid 
(wat is dat eigenlijk, Van Riel is zelf ook 
een minderheid, gelukkig, maar daarom 
gaat men hem nog niet met valse argumen
ten bestrijden; overigens Vrije Geluiden 
kun je evenals het TROSkompas opzeg
gen, maar Van Riel niet), mag die minder
heid dus anders dan die meerderheid we
zen? Want: het gaat niet om bloot of niet 
bloot, nee, die minderheid mag niet onze 
bondgenoten, onze tradities en onze natio
nale instellingen bespotten. Het is kenne
lijk de opvatting van Van Riel dat hij die 
tradities en die nationale instellingen wèl 
moet verdedigen. Dat is zijn goed recht, 
en het kan zelfs liberaal zijn. Maar het is 
niet liberaal degenen te vervloeken die an
dere opvattingen over die tradities en na
tionale instellingen hebben. Maar dat is 
juist wat Van Riel deed. 
We hebben weer een drievoudig snoer: 
Van Riel, Neêrland en Oranje. 
Daarbuiten is geen heil. Dat tot dogma te 
verheffen is niet liberaal. Dat is doodge
woon conservatief. 

-{(-

M EN KAN ZICH OOK DE ONTHUT
ste gezichten bij het Handelsblad 

en de NRC voorstellen. Net hadden die 
kranten zoveel moeite gedaan om de aan
vallen van socialistische zijde af te slaan, 
of Harm van Riel komt ze weer op één 
hoop gooien met De Telegraaf. Het Alge
meen Handelsblad verweet Van Riel goed
moedig dat deze zich "niet op de hoogte 
van de feiten had gesteld". 
Van Riel niet op de hoogte van de feiten! 
Het is te dol om ook maar een ogenblik se
rieus in overweging te nemen! Van Riel 
wilde alleen maar spreken over "zelfverde
diging van het Nederlandse volk", die nu 
eindelijk was begonnen en die zou blijken 
uit de vorming van het "Unitelconcern". 
Laten we onze berichtgeving begrijpelijk 
houden, net zo als de bladen van het ge
zonde volksgevoel, en zeggen dat Van Riel 
het met de waarheid op een akkoordje 
heeft gegooid, eenvoudig omdat dat beter 
in zijn conservatieve uitstalling te pas 
kwam. Ook de TROS ("met haar voor 
ieder begrijpelijke inbreng", wat voor Van 
Riel de definitie van nationaal, construc-

DE DRIEMASTER 

tiet en liberaal schijnt te zijn) hoort in die 
uitstalling thuis. Het hoeft geen verbazing 
te wekken dat de enige krant die Van Riel 
uitgebreid prees (juist, ja) De Telegraaf 
was. "Moedig" noemde het blad hem. 
Moedig? Ja, wanneer Van Riel zoiets zou 
zeggen tijdens de bezetting door een bui
tenlandse mogendheid (Duitsland bv., of 
Rusland), ja, dán zou Van Riel een moedig 
man zijn. 
Maar de Duitsers zijn al lang weg, en de 
Russen moeten nog steeds komen, al zul
len ze wel uitkijken wanneer ze te maken 
krijgen met een zo vermetele verzetsstrij
der als de heer Van Riel. 

O NGEVEER EVEN VAAK ALS IN DIT 
artikel de naam van Van Riel voor

komt, goochelde de VVD'er met termen 
als: nationaal, nationaal verval, nationale 
politiek, geestesmerk, fatsoensnormen, 
conventioneel en traditioneel. 
Helaas verzuimde Van Riel de aanwezigen 
duidelijk te maken wat hij daaronder nu 
precies verstaat. Dat maakt het polemise
ren tegen Van Riel wel erg moeilijk. Zo 
vindt hij "constructieve kritiek (t.a.v. de 
VS) dienstig", maar in het midden wordt 
gelaten of de verwerping van de Vietna
mese oorlog, en tegen die oorlog richt zich 
toch hoofdzakelijk de kritiek, nog in de ca
tegorie positieve kritiek valt De opvattin
gen van Van Riel over die oorlog kennen
de, veronderstellen wij van niet. 
Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de ver
gadering al deze larie voor zoete koek 
heeft geslikt. Wat te zeggen van deze zin
nen: 
"Overigens is overdreven solidair zijn mak
kelijk wanneer men niets te verliezen heeft. 
U denke maar aan degenen die de ontwik
kelingshulp op denken te voeren zonder 
zelf offers te brengen. Wie daarmee dema
gogie bedrijft behoort zich belachelijk te 
maken". 
Wij zouden de lezers willen vragen het 
woord Ontwikkelingshulp te vervangen 
door (bv.) onderwijs, of verkeer. ruimte
lijke ordening, landbouw, of defensie. Wie 
bedrijft er nu eigenlijk demagogie zouden 
wij onze lezers willen verzoeken zich af te 
vragen. 
Het is een lege, maar gevaarlijke zin, die 
juist de schrijvelingen van De Telegraaf in 
de kaart speelt. Het is immers altijd ge
makkelijk een hooggeleerde heer achter 
de hand te hebben wanneer weer eens te
gen de ontwikkelingshulp geageerd moet 
worden? 

WOUDSCHOTEN 

M ET ANDERE WOORDEN: VAN RIEL 
heeft het signaal op rechts gezet. 

De gestage voortgang van het Liberaal Be
raad heeft hem kennelijk dwars gezeten. 
Geertsema, die in Amersfoort zulke vrien
delijke woorden wijdde aan het JOVD-rap
port Liberaal Profiel - Van Riel adviseer
de de opstellers van dat rapport indertijd 
maar over te stappen naar de PvdA - zal 
door de wijze senator ook al wel tot de 
blauwe jongens gerekend worden die je 
geen schot vrijheid moet geven. 
Het schot voor de boek is door JOVD en 
LDC wel opgemerkt maar verder gene
geerd. Waarschijnlijk heeft Van Riel an
ders verwacht, maar het heeft niet zo mo
gen zijn. JOVD en LDC zullen blijven pro
beren van de VVD een moderne liberale 
partij te maken, waarbij het tegenstribbe
len van Van Riel eigenlijk alleen maar een 
aansporing tot harder werken kan zijn. 

-"k-

V VD- VOORZITTER VAN DER POLS 
merkte op "dat de woorden van Van 

Riel over de publiciteitsmedia uit ons hart 
gegrepen blijken te zijn". 
In hem heeft de heer Van Riel een bondge
noot die de hand zal toesteken bij de po
gingen de VVD verder naar rechts te stu
ren. 
Wij vragen ons slechts af: hoe lang nog? 

'-'an Witling 
Ex-redacteur Jan Witting is niet tevreden 
over de Driemaster. Desondanks blijft hij 
een trouw lezer. Hij leest het zelfs zo 
goed, dat hij ons blad vergelijkt met een 
ander, kennelijk ook trouw door hem ge
soupeerd blad, nl. Elseviers. "De Drie
master is net Elseviers", vindt Jan in de 
Haagse Post van 15 jan. '68. 
Wij zullen niet ontkennen dat er geestelij
ke banden met E\1\1 bestaan. Enige jaren 
geleden immers stond de redactie, zij het 
niet zonder pijn, drs. Ferry Hoogendijk 
aan Elseviers af. Wat dat betreft zou Jan 
Witting ook goed in EW's redactie passen. 
Misschien dat Jan, mocht hij behoefte 
voelen zijn journalistieke talenten verder 
te ontplooien, eens kan gaan praten met 
Ferry. Wij zullen zorgen voor goede ge
tuigschriften. Voorwaarde is wel dat Jan 
een paar graden stuurboord bijdraait. 
Maar dat zal voor Jan Witting niet zo erg 
zijn, want tegen die tijd zal hij de Drie
master wel vergelijken met Burgerrecht. 

REDACTIE 

J. H. Lambers 

OPENINGSWOORD 
VAN DE VOORZITIER 

ding van het jongste offensief door de 
Viet-Cong, waarbij uit bepaalde hoek 
in de Ver. Staten reeds op de inzet 
van tactische atoomwapens wordt ge
zinspeeld, dienden daarbij evengoed 
afgekeurd te worden. Terugtrekking 
van de Amerikaanse troepen achtte hij 
evenwel niet haalbaar vanwege het 
grote gezichtsverlies dat daaraan voor 
de Ver. Staten verbonden zou zijn. De 
heer Bosma legde er verder de nadruk 
op dat het optreden van Amerika als 
politiemacht dubieus is, althans in 
Vietnam. Het is de vraag of de bevol
king niet meer gediend is met een 

communistisch regime dan met voort· 
zetting van deze oorlog. 

D onderwolken boven 
Amerikaanse hoofden: 

Vietnam: 
In zijn opening van de Trekpaarden· 
conferentie memoreerde de heer Bos· 
ma allereerst het standpunt van de 
JOVD inzake Vietnam, dat door de 
tragische ontwikkeling in dit land al 
weer achterhaald was. De voorzitter 
sprak in dit verband van "zinloze 
slechtpartijen" en van "ongenadige 
represailles zowel van Viet-Cong als 
van Zuid-Vietnamese zijde", De mili· 
tante reacties in Amerika naar aanlei· 

Het Pueblo-incident: 
De heer Bosma had het over "een ont
stellend ontactische maneuvre van 
Amerika". Uit Japanse bron is nl. be
kend geworden dat het schip zich 
voorheen wel in de territoriale wateren 
opgehouden heeft. Anderzijds moet 
men zich wel afvragen, waar de inter
nationale rechtsorde blijft, wanneer 
men schepen in open zee meent te 
moeten gaan kapen. 

De dood van CHE GUEVARA zou wel 
eens het begin kunnen zijn van nog 
meer Vietnams. 

Alle voorwaarden daarvoor zijn ten· 
minste aanwezig. De sociale struktuur 
is ontstellend; de inkomensverschillen 
zijn er bijvoorbeeld enorm. De voorzit
ter sprak er zijn teleurstelling over uit 
dat Amerika nog steeds neigt tot het 
steunen van verkeerde regeringen. Zo 
hekelde hij het optreden van de Ame-

(vervolg pag. 2) 



rican Fruit-Company die, gesteund 
door de C.I.A., in Guatamala de pro
gressieve krachten in dat land het 
zwijgen tracht op te leggen. 

Unctad: 
Het verloop hiervan is teleurstellend 
wegens het politieke karakter dat deze 
conferentie heeft aangenomen. (Weg
lopen van gedelegeerden bij het op
treden van de Zuid-Afrikaanse afge
vaardigden.) De resultaten zijn ook 
gering, aangezien het Rijke Noorden 
nog steeds te weinig bereid is om 
enige daadwerkelijke concessies aan 
het Arme Zuiden te doen. 

Binnenland: 
De voorzitter sprak van een degelijk 
kabinet; eigenlijk was het zelfs te de
gelijk, waardoor de fantasie wat in het 
gedrang gekomen is. Voor het Noor
den zal bijvoorbeeld een zelfde soort 
plan nodig zijn als indertijd ook voor 
Zuid-Limburg is opgezet. 
De partijvernieuwing is in het slop ge
raakt. In een C.D.U. zag de heer Bos
ma geen enkel heil. Intussen moeten 
de liberalen echter toch oppassen dat 
zij straks de boot niet zullen missen. 
Daartoe is overleg naar buiten even
zeer nodig als interne bezinningen. 
De rede van VAN RIEL: Het was wel 
een goede rede, alhoewel deze op een 
aantal punten de plank toch wel heeft 
misgeslagen. Bezwaar had de voorzit
ter bijvoorbeeld tegen de suggestie 
van de heer Van Riel dat het bedan
ken voor een omroep heel goed te ver
enigen was met het liberaal zijn, waar
mee van dit punt in feite een politiek 
issue gemaakt werd. De opmerking 
over een grotere invloed van het "Uni
telconcern" noemde de heer Bosma 
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volkomen uit de lucht gegrepen. Een 
brief over deze verontrustende gang 
van zaken is van JOVD-zijde naar het 
HB van de VVD gezonden. 

Driemaster: 
Voorts sprak de voorzitter de grote 
waardering van het HB uit voor zowel 
opmaak als inhoud van het eerste 
door de nieuwe redaktie vervaardigde 
nummer van de Driemaster (december 
nummer). 

De positie van de JOVD: 
De heer Bosma gaf ten slotte blijk 
van zijn overtuiging dat de JOVD een 
zelfstandige rol met betrekking tot de 
partijvernieuwing zal kunnen spelen, 
juist als gevolg van de interne ver
scheidenheid binnen de organisatie. 
Helaas blijken sommige JOVD'ers op 
bepaalde punten een vooringenomen
heid te vertonen, die aan discussies 
sterke afbreuk doet. De voorzitter 
doelde hierbij op het optreden van 
sommige personen op het laatste con
gres in Amersfoort. 

HUISHOUDELIJKE ZAKEN 
Nieuwe samenstelling van 

het H.B.: 
In het HB werden als nieuwelingen 
opgenomen de heer J. J. P. MEYER, 
als vice-voorzitter organisatie, die in 
deze funktie de heer M. LEKKERKER
KER opvolgde, welke laatste zijn 
plaats vacant had gesteld als gevolg 
van een benoeming tot secretaris van 
de NPJCR en voorts de heer A. J. 
EVENHUIS die de heer H. TANKINK 
opvolgde als vice-voorzitter politiek. 
Voor de heer Meyer was een tegen
kandidaat door het District Zuid-West 
gesteld, in de persoon van de heer G. 

Verberg. In de verkiezingsstrijd die 
enige uren in beslag nam moest de 
laatste het echter tegen de heer Meyer 
afleggen, zij het dat het stemmen-ver
schil slechts miniem was. 

H oofdbestuur stelt de ver
trouwenskwestie: 

Bij de bespreking van de struktuur 
van de organisatie bleek dat enkele 
afdelingen, Den Haag en Groningen, 
zich niet konden verenigen met de on
duidelijkheid die er naar hun mening 
binnen de JOVD heerste. In de moties 
van Groningen kwam tot uitdrukking 
dat men nu maar eens moest kiezen 
tussen de koers van de VVD en die 
van D'66; de tweede motie stelde dat 
de JOVD zich moest richten naar de 
beginselen die indertijd tot de oprich
ting van de VVD geleid hadden. In 
werkelijkheid bedoelde men, zo bleek 
wel uit de geëmotioneerde discussies, 
dat een oriëntatie op de VVD gewenst 
was, wat neekwam op een, zij het 
niet-formele, afhankelijkheid ten op
zichte van deze partij. Toen duidelijk 
werd dat er van bepaalde zijde naar 
een duidelijk kiezen gestreefd werd 
met alle konsekwenties van dien, kwa
men de Drentse afdelingen met een 
amendement, waarin met betrekking 
tot deze zaak verwezen werd naar de 
uitspraak van het Amersfoortse con
gres, waarin duidelijk gesteld is dat 
binnen de JOVD zowel plaats voor 
VVD- als voor D'66-aanhangers en of 
-sympathisanten zou moeten zijn. 
Het hoofdbestuur gaf vervolgens te 
kennen dat zij uit het ongewijzigd aan
nemen van de Groninger "motie" haar 
konsekwenties zou trekken. Het amen
dement werd echter met overtuigende 
meerderheid aangenomen (43-13), 
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waarmee tegelijk de tweede motie 
overbodig was geworden, zodat te
vens de vertrouwenskwestie niet lan
ger aan de orde was. 

M olie over de H.E.-verkla
ring betreffende de 
ontwikkelingshulp 

In de rondvraag kwam naar voren dat 
vele afgevaardigden zich niet konden 
verenigen met de formulering van de 
HB-verklaring inzake het verwerpen 
van de motie Aerden. De kritiek richt
te zich niet tegen het verlenen van 
prioriteit aan Ontwikkelingshulp, maar 
tegen het feit dat men de enige Minis
ter, die oprecht moeite gedaan heeft 
en nog doet om op zijn begrotingspos
ten te bezuinigen (het betrof hier de
fensie) nog meer fondsen wilde ont
houden. Men had ook andere departe
menten in de bezuinigingseisen ten ba
te van de Ontwikkelingshulp moeten 
betrekken. 
Ondanks de krachtige verdediging van 
het HB werd een motie waarin men 
zich van bovengenoemde l-IS-verkla
ring distantieerde, om genoemde re
den aangenomen. 

(Zie voor de moties pag. 7) 

Redevan 
Jhr. van Tets 

Jhr. Van Tets uit Rotterdam hield een 
boeiend betoog over het z.i. meest 
gewenste partijbesteL Hij deed die 
aan de hand van zijn inmiddels over
bekende artikel in de NRC. 
In een volgend nummer is er wellicht 
gelegenheid aan zijn ideeën meer aan
dacht te besteden. Zij verdienen dat 
stellig. REDACTIE 

Voor betere en gezondere oogst= 

O pnieuw trof ons de brede visie 
van een man als Stikker, een 

Groninger in, wat nu wij vinden, "de 
beste zin des woords". 
"In 1952 heb ik bewust en voor goed 
ons land verlaten en heb ik in mijn 
werk in de wereldpolitiek een bevre
diging gevonden, die ik waarschijnlijk 
niet gekend zou hebben, ware ik in 
Nederland gebleven". 
Wij kunnen ons zijn opluchting leven
dig voorstellen! 
In ieder geval heeft de VVD, of lie
ver: het liberalisme, in Stikker een 
voortreffelijk vertegenwoordiger. 
Nadrukkelijk wees hij de vergadering 
op de gevaren van een excessief na
tionalisme. "Souvereiniteit, oorsprong 
van spanningen en conflicten in onze 
verdeelde wereld, is een woord dat 
eens en voor altijd uit alle internatio
nale gesprekken zou moeten worden 
verbannen". 
Vergeet niet, dat deze man nog steeds 
actief is. In opdracht van de V.N. 
stelde hij een rapport op over de rol 
van het bedrijfsleven in ontwikke
lingslanden. 
Het is geen wonder dat Stikker con
stateerde, dat de Noord-Zuid verhou-

AA-BESTRIJ Dl NGSM I DOELEN 
WIERSUM 

en ORIGINELE ZAAIZADEN 
GRONINGEN 

D oor het rumoer, dat is ontstaan als reactie op de rede 
van Mr. H. van Riel, zijn de toespraken van de andere 

sprekers wat op de achtergrond geraakt. En dat is bijzonder 
jammer, want wat ZIJ te vertellen hadden, heeft heel wat 
meer met het liberalisme te maken dan de opvattingen van 
Van Riel. 

dingen even belangrijk zijn als de 
Oost-West betrekkingen. In dat op
zicht zij hij voor velen in de VVD 
een voorbeeld. 

T oxopeus heeft een goede, nuch
tere rede afgestoken. 

Dat zeggen wij direct en duidelijk, 
voor die lezers die ons blad een anti
VVD-etiket willen opplakken. 
Goed en nuchter. 
Voor ons had de rede van Toxopeus 
een aantal positieve aanknopingspun
ten. Natuurlijk hadden wij enige za
ken wel eens anders benaderd willen 
zien. Zijn benadering van het cam
genuanceerd, al geven wij Toxopeus 
munisme lijkt ons nog altijd wat on
in zijn principiële afkeuring schoon 
gelijk. 
Toxopeus zegt dat angst voor agres
sie van het Westen de drijfveer tot 

die militaire macht van de Russen 
niet kan zijn. Hoe weet de heer Toxo
peus dat? Zijn opmerking kan alleen 
maar betekenen dat eens de Russen 
tot agressie zullen overgaan. Hoe 
weet de heer Toxopeus dat? 
Onze kwalificatie: goed en nuchter, 
mag dan niet op dit gedeelte van de 
rede slaan, dat teveel op veronder
stellingen, meer dan op feitelijkhe
den, berust. 
Uitvoerig ging Toxopeus in op de po
litieke toestand. Hij leverde de pres
tatie over partijvernieuwing te praten 
zonder het woord duidelijkheid in de 
mond te nemen. Op zichzelf al een 
compliment waard! 
Zeer terecht gaf Toxopeus duidelijk 
te verstaan dat andere partijformaties 
niet afgedwongen kunnen en mogen 
worden door het kiesstelsel te wijzi-

gen. De vernieuwing moet uit de par
tijen zelf komen, een mening waar
mee wij van harte kunnen instemmen. 
De sleutel tot de rede van Toxopeus 
ligt in de zin: 
"Wij bestuderen onze beginselen, ons 
beleid en onze benadering van de 
problemen en van de kiezers - maar 
we gooien onze beginselen niet te 
grabbel". 
Hoewel wij niet zo bijzonder bedre
ven zijn in de "in- en uitlegkunde", 
willen wij toch voorzichtig conclude
ren, dat Toxopeus niet bevreesd is 
om de partijlijn wat om te buigen. 
Vanzelfsprekend zegt hij het niet met 
zoveel woorden, maar voor degenen 
die aan het Liberaal Beraad deelne
men meer dan voldoende om, voorlo
pig althans, met enig optimisme ver
der te werken. 

De lijnen beginnen zich ook in de 
VVD duidelijker af te tekenen. 

Van Riel wil naar rechts afbuigen. 
Voor ons is duidelijk dat Toxopeus 
die kant niet uit wil. 
De machtsstrijd Toxopeus-Van Riel is 
begonnen. 

REDACTIE 
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E en vaste rubriek in het weekblad van de VVD bestaat uit 
een selectie min of meer ( dikwijls min) belangrijke 

citaten uit diverse kranten. Helaas ontbraken tot onze grote 
teleurstelling de zgn. Prikkels aan het nummer dat na het ju
bileumcongres verscheen. Vandaar dat wij voor eenmaal deze 
taak van Vrijheid en Democratie over willen nemen. Red. 

P. R. I. K. K. E. L. S. 

e .. Volgende keer organiseert de AVRO een 
debat tussen 150 tweede kamerleden. Omdat de 
studio te klein is, zal dat in het kamergebouw 
plaatsvinden en voorzitter is mr. Van Thiel. Drs. 
Hoogendijk schrijft een verslag voor Elsevier en 
dan is alles weer bij het oude:· 
Aldus Vrij Nederland van 10 februari. 

Haagse Post impressie van het VVD-feest: 

e "Ja, iedereen leek blij en eensgezind op het 20-jarig jubileum van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, vooral tijdens het slotbal (22.20-02.00 
uur), dat sterk aan een opname van AVRO's danstest deed denken. In krulle
rige stijl zwierden de anderhalfduizend foxtrotlende congressisten voorbij, de 
heren meest in gedegen visgraatantraciet met pochet, de dames in glanzende 
ensembles: Toxopeus met de schalkse Lino-Ventura-knipoog, de magere Witte
veen (Pinandën) wat schuw de f~tografen ontwijkend, en als bliksemende uitzon
dering Nederlands jongste kamerlid Hans Wiegel (26, stemmig blauw streep
jespak met vest, lichte neiging tot corpulentie), die met driftige passen de 
rock 'n roli-era weer eens opriep." 

Een zekere heer Meijer schrijft in de Telegraaf van 25 januari: 

e ,.Hiermede wilde ik hulde brengen aan mr. Van Riel van de VVD voor zijn 
moedige toespraak, die alleen maar zuiverend kan werken. Zij zal misschien 
ook tot gevolg hebben dat de jongeren in de VVD zich matigen, terwijl zij er 
hen voor zal behoeden, te veel naar links op te rukken. In de tegenwoordige 
politieke situatie in Nederland is het van grote waarde dat figuren als mr. Van 
Riel en mr. Van Rappard de mening van velen in ons land vertolken, die het 
rode en ook vooral het immorele gedoe van bepaalde groeperingen beu zijn. 
Wat wij nodig hebben, is een vaste lijn en trouw aan de grondbeginselen. Daar
van moeten ook onze media getuigen als weerspiegeling van wat werkelijk in 
de meerderheid van ons volk leeft. Deze media uit te leveren aan radicale groe
pen zonder verantwoordelijkheidsgevoel, is zeer gevaarlijk! De jeugd heeft 
leiding nodig en goede voorbeelden. Daarvoor alleen zal zij ons later dankbaar 
zijn." 
Ter voorkoming van misverstanden: de heer Meijer woont in Amsterdam en 
heet Eduard, Erik, Emiel of i.d. 

Nogmaals: Vrij Nederland: 
e "VVD-congres: een spierinkje uitgooien om een 

Stokvis te vangen. 
Nieuw VVD-spelletje: Conservadiefje-met
verlos." 

De volgende boeiende passage is uit een interview dat de Volkskrant had met 
Fred van Bremen. 
e ,.De telefoon gaat. Desgevraagd zegt Van Bremen dat het VVD-secretaris 
Korthals Altes was die meedeelt dat de nota van Haack niet in het weekblad 
van de VVD, Vrijheid en Democratie, mag worden afgedrukt. Dit uit vrees dat 
de nasleep van de affaire-Van Riel helemaal zonder eind wordt. Van Bremen 
zegt ermee akkoord te zijn gegaan ,.om de emoties wat te laten kalmeren" en 
op voorwaarde dat, als er ook maar één reactie pro-Van Riel in het blad ver
schijnt, ook de nota-Haack dient te worden afgedrukt." 

e "laat and'ren vrij gewrongen rijmen knutselen, 
Door hoofd noch hart geleid. -

Ik zal mijn smijdig Hollandsch niet verhutselen, 
Ik wil slechts duid'lijkheid." 

Uit: Grassprietjes door Cornelis Paradijs (Frederik van 
Eeden), 1905. 

Als Toxopeus door de hnieën is gegaan voor rechts, is dat dan een reden om te lachen? 

D e processen tegen de Rus
sische schrijvers tonen 

nog weer eens aan, dat men bij 
alle waardering die men kan 
hebben voor de prestaties van 
het communistische regiem, 
helaas moet vaststellen dat het 
met de geestelijke vrijheid in 
de Sovjet Unie nog maar heel 
matig is gesteld. 
Het paradepaard van de CPN, 
de schrijver Theun de Vries, 
had het in een tv-interview bij
zonder moeilijk om aan te to
nen dat het allemaal nog wel 
meeviel. 
Merkwaardig genoeg hanteerde 
hij dezelfde argumenten als de 
rechterzijde vaak doet bij de 
verdediging van het Ameri
kaanse Vietnambeleid. Theun 

PROCES 

de Vries wees er nl. op dat Rus
land zich bij de bestrijding van 
het nationaal-socialisme enor
me offers heeft getroost. Een 
argument dat geheel in de lijn 
ligt van de vaak verkondigde 
mening dat wij geen kritiek 
mogen hebben op de Ameri
kanen omdat die ons bevrijd
den. 

V\!ij herhalen nog eens: derge
lijke argumenten slaan nergens 
op. 
Voor de genuanceerd denken
den (niet behept met overdre
ven loyaliteitsgevoelens) is uit 
het schrijversproces in de Sow
jet Unie maar één lering te 
trekken: de conservatieven in 
het communistische blok zijn 
even conservatief als die in het 
kapitalistische blok. Met dit 
verschil dat men ginds over 
doeltreffender methoden be
schikt om lastige mensen, zoals 
de Russische schrijvers blijk
baar zijn, de mond te snoeren. 
En hiermee is ook precies het 
verschil tussen een dictatuur 
en een democratie gegeven. 

G. VAN DER MEER 
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VAN RIEL 1 

S enator Van Riels feestrede op 
20 januari heeft ongetwijfeld 

het effect gesorteerd dat de hoog
geleerde spreker er mee beoogde. 
En het zelfde geldt voor zijn 
vraaggesprek met de linkse terrorist 
Wigbold, en het interview met enige 
provinciale dabgladen ("tenminste 
eerlijk en objectief") en de Nieuwe 
Linie (is dat eigenlijk wel een goed 
nationaal blad?). Het doel van 
Mr. Van Riels redevoering was 
ongetwijfeld onder het mom van 
een wetenschappelijk betoog, te 
appeleren aan het onbehagen van 
de Telegraaf-lezers en andere min of 
meer gafrusteerde conservatieven. 

Dat Mr. Van Riel terzake Unitel de 
plank volkomen mis had geslagen 
is inmiddels wel overduidelijk. 
Dat hij enkel een wetenschappelijke 
analyse zou hebben gegeven van 
een sociologische verandering is een 
vlag die de lading bepaald niet dekt. 
Hij kan dan wel, na het auditorium 
te hebben gewezen op de verder
felijke invloeden van de linkse 
tv-jongens, attenderen op de 
democratische mogelijkheid om 
voor een (bepaalde!) omroep te 
bedanken, het is een ieder toch wel 
duidelijk dat het hier meer is dan 
een objectieve signalering, maar dat 
zijn idee van het "gesundenes 
Volksempfinden" een meer concrete 
gestalte moet krijgen. 
We willen nog even in herinnering 
roepen wat Mr. Van Riel schreef 
toen Rob Marcuse hem op de vingers 
tikte na zijn tulminaties (van Van 
Riel) tegen de socialistische Vara, 
n.a.v. de "Zo is het"-rel. 

Mr. Van Riel schreef toen in Liberaal 
Reveil als rechtvaardiging: "Waarom 
mag men in de actieve politiek ( ...... ) 
niet van een tactische situatie 
gebruik maken?" Ons antwoord op 
zulk opportunisme is een grondig neen. 
Theoretisch was Mr. Van Riels 
betoog wellicht te verdedigen, 
hetgeen Mr. Korthals Altes dan ook 
deed, maar ja, ook Brutus was 
"an honourable man". 

VAN RIEL 2 

D e opmerkingen van Mr. Van 
Riel over de publiciteitsmedia 

zijn in deze tijd van noodzakelijke 
partijherstructurering, niet enkel van 
actueel belang. Geplaatst in een 
groter verband zijn zij kenmerkend 
voor 's heren Van Riels blauwdruk 
van het toekomstige partij bestel. In 
zijn redevoering pleitte Mr. Van Riel 
voor een "nationale politiek"; voor 
de Vara-tv identificeerde hij het 
liberalisme met "de meer conventie· 
nele stroming in ons volk". maar 
het duidelijkst is toch wel zijn 
artikel in de Stem. Hierin meent 
Mr. Van Riel de VVD te moeten 
uitleveren aan een "Nationale partij 
van algemeen christelijke signatuur", 
een partij die achter "de Nederlandse 
zaak in de meer traditionele zin 
van het woord" staat. Kenmerkend 
voor die partij zou moeten zijn: 
ideologisch: principieel-normatief
nationaal; economisch: vrijheid met 
bindingen; sociaal: radicaal en op de 
toekomst gericht. Mag men dit 
kenmerkend voor een conservatieve 
partij noemen? Mr. Van Riel zegt zelf: 
"Geen behoud, maar vooruitgang 
in de positieve richting". Zijn woorden 
klinken in ieder geval wel anders 
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als het ideaal van een liberale partij 
zoals Mr. Stikker dat bepleite, nl. 
"een partij die de geestelijke vrijheid 
primair stelt, die de economie niet 
wil laten verstikken door de 
socialistische dogmatiek. en die de 
sociale rechtvaardigheid als een plicht 
beschouwd". Dit vooral met 
betrekking tot het ideologische 
aspect. Ook is er duidelijke 
overeenkomst met jhr. Van Tets' 
Nederlandse Volkspartij, en de 
volgende passage uit Mr. Zonderlands 
"Om de vrijheid": "Het conserva
tisme is volgens zijn wezen gericht 
op de instandhouding van eerbied
waardige, morele overleveringen 
van de mensheid". 
Concluderend mag men daarom wel 
stellen dat Bert Huberts kwalificatie 
in het Handelsblad, van Mr. Van Riels 
normbesef, als zijnde "snorkend 
conservatief", niet erg bezijden de 
waarheid is. 

VAN RIEL 3 

G elukkig constateerde de erudiete 
senator voor de Vara-tv, 

dat de Telegraaf nog het enige blad 
is dat zich met de gewone man 
identificeert. En verder, dat 
intellectuelen geremd worden in hun 
emotionaliteit. Vooral dit laatste 
zou de reden zijn, dat de man van 
de straat als het over gewone 
dingen gaat een heel goed oordeel 
kan hebben. Getuige de ovationele 
applauzen in de RAl is het 
vermoeden gewettigd dat een groot 
deel van de VVD-leden ook gezonde 
ideeën koestert over gewone zaken. 
Kennelijk worden ook zij niet geremd 
door een overmaat aan intellect. 
Waren de liberalen eertijds "het 
denkend deel", thans kan men beter 
spreken van "het voelend deel der 
natie". 

VAN RIEL 4 

M et de reacties op Van Riel's 
feestspeech zou men een 

aardig dik boekwerkje kunnen 
samenstellen. De commentaren 
van de "anderen" zijn het minst 
interessant; die vanuit het liberale 
kamp des te meer. We reveleren 
enkel de kolommetjes in de jiu jitsu 
pers, die nota bene de euvele moed 
had Mr. Van Riel zelve in de dubbele 
nelson te nemen, en verder de brief 
van de in JOVD-kringen bekende 
heren Hubert, Van der Meer en Carol, 
en de mening van het Liberaal 
Democratisch Centrum in het 
algemeen, en die van de Amsterdamse 
werkgroep in het bijzonder. Tussen 
twee haakjes, de LOC-penningmeester 
zag er kennelijk geen been meer in. 
Tot nu toe hult de top van de VVD 
zich nog in een treurig stilzwijgen. 
De opmerkingen van de algemeen
secretaris Mr. Korthals Altes over 

de brief van Bert Hubert c.s. zijn 
representatief noch bemoedigend; 
zijn uitlating over de plannen van 
drs. Haak ("Het valt allemaal wel 
mee") is ronduit naif. 
De mening van Mr. Toxopeus over 
de "affaire Van Riel" kan wellicht 
bijdragen tot de tegenwoordig zo 
hooggeroemde duidelijkheid. Tot nu 
toe is die niet gekomen. Maar, 
dat was ook niet nodig, omdat de 
liberale fractievoorzitter al in niet 
mis te verstane bewoordingen zijn 
oordeel kenbaar had gemaakt; zij het 
avant-la-date. Zo lezen wij in het 
"ongehagen"-nummer van de Gids 
(9-10-1967): 
"Onbehaaglijk is: de verabsolutering 
van de norm. Dit is een historische 
Nederlands-calvinistische neiging. 
De samenleving evolueert. De 
maatschappelijke norm dient zich 
daaraan aan te passen - het is 
geen heilige koe. Wettelijke 
normen van dertig jaar geleden 
passen niet meer op de huidige 
situatie. "Zedenkwetsend" toen is niet 
langer "zedekwetsend" nu; 
"maatschappelijke zorgvuldigheid", 
"gezagsondermijnend" of 
"aanstootgevend" toen zijn totaal 
verschillend van dezelfde normen 
van nu. Anderzijds betekent 
overtreding van de norm niet meer 
dan: een vrije trap tegen. En niet: 
verstoring van de kosmische orde. 
Verwarring van de absolute norm -
die voor de mens persoonlijk 
gelding kan hebben - met de 
maatschappelijke spelregelnorm 
betekent conservatisme en dogma-
tisme van "rechts". ( ...... ) Een 
gezond mens reageert op onbehagen 
door zijn streven de oorzaak 
daarvan weg te nemen. Dat is dan 
ook een van de taken die ik mij 
als politicus stel". 
Wij zien met blijdschap de tijd 
tegemoet, dat de heer Toxopeus 
oprecht kan zeggen dat hij zijn taak 
naar behoren heeft volbracht. 

VAN R!EL 5 

B ij de vele geruchtmakende 
uitspraken van Mr. Van Riel 

voegen wij nog enige die waarschijn
lijk weinigen hebben vernomen. 
Zo zei hij te Dirksland over de 
partijvernieuwing: 
"Strijd in de politiek is nuttig, maar 
mag niet leiden tot afbreken. De 
plattelandssamenleving verdraagt dit 
niet ( ...... ). Saamhorigheid is een 
eerste vereiste, die bevorderd 
wordt door het geven van feestavon
den, zoals die hier wordt belegd" 
(uit: "Ons Eiland", 18-1-1968). 
De verslaggeving geeft echter wel 
te denken als men ook het 
navolgende nog leest: 
".. . . . . de heer Bos, landelijk 
voorzitter van de JOVD, ( ...... ) 
verklaarde zelf lid te zijn van D'66 
en deze beginselen te zijn toegedaan", 
en "bij de overheid wordt het geld 
over de balk gesmeten bij het 
onderwijs, die een belastingdreun 
tot gevolg heeft ( ...... ) . De heer 
Bos wilde gelijkheid van inkomsten 
(Hij) was snel vastgepraat, toen 
er stemmen in de zaal opgingen bv. 
over de winstdeling". 
Blijft ons niets anders dan te 
hopen, dat de ontsluiting van "Ons 
Eiland" spoedig zal zijn voltooid. 

A. Ph. P. van Haeften 

VAN RIEL 6 

W ie meent dat de heer Mr. H. 
van Riel in zijn opvattingen 

alleen staat vergist zich deerlijk. 

Onderstaande citaten lazen wij 
in de Haagse Post (jaargang 55, 
no. 5) 

5 

(over de omroep): "Het is een pot nat 

De VARA uiteraard. De KRO ook, 
en de AVRO toch ook. 

Dat radioprogramma RADAR is 
ook links". 
(over Vietnam): "Vietnam bijvoor
beld. De Verenigde Staten die ons 
in de oorlog nota bene zo geholpen 
hebben". 
(over het gevaar van links): "Ik ben 
primair nationaal ingesteld". 

"Maar in Nederland komt een veel 
groter gevaar van de linkse groepen! 

Er vindt een voortdurende 
stellingname plaats, tegen het 
nationaal belang in. Het communisme 
wordt enorm gesauveerd. Bij het 
vijftigjarig bestaan van de Sowjet 
Unie, dat werd toch echt te dol, 
al die belangstelling". 
"Al dia speldeprikken aan het adres 
van ons Koningshuis getuigen 
ook al niet van Nationaal besef". 
"Het afstoten van die duikbootorder 
aan Zuid Afrika, dat was toch ook 
meer dan belachelijk. Wij zijn toch 
verbonden met Zuid Afrika". 
"Wij zijn toch ook als Nederlanders 
een steunpunt van de Westerse 
cultuur. Al dit soort ondermijnende 
dingen dat kan toch niet. Dat is 
toch een kwestie van nationaal 
besef? Uit nationaal oogpunt ga je 
toch de boel niet afbreken!" 
(over de Telegraaf): "De Telegraaf 
lees ik met genoegen. Hij is ook 
niet zo enorm rechts en zo". 
(over waarden): "Als je bepaalde 
waarden volkomen negeert in plaats 
van ze te verdedigen, dan wordt 
het hier een voedingsbodem van 
het communisme. Al die dwaze 
ethici hier, daar maken de 
communisten gewoon gebruik van, 
dat zijn keiharde jongens. Laten 
we elkaar toch geen mietje noemen". 
Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. 
Voor eenmaal lieten we het woord 
aan de heer Mr. H. F. Heierman, 
advocaat en procureur te Amsterdam 
en lid van de Amsterdamse 
gemeenteraad voor de Boerenpartij. 

G. van der Meer 

HB-VERKLARING 

Het hoofdbestuur van de onaf. 
hankelijke liberale jongeren or
ganisatie vrijheid en democra
tie, heeft met teleurstelling ken
nis genomen van het besluit van 
de garnizoenscommandant in 
Utrecht om het politiek jonge
rencontact niet toe te staan dis
cussies in het kazernegebouw te 
voeren. 

Het hoofdbestuur dringt er bij 
de minister van defensie op aan 
dat deze alsnog zijn invloed in 
deze zaak zal aanwenden ten 
gunste van het politiek jonge
rencontact, opdat de maat
schappelijke integratie van de 
militair zich kan voortzetten. 
(6-2-1968). 
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UIT ONZE ORGANISATIE 

MEPPEL 
De afdeling Meppel hield op 10 febr. 
de propaganda-feestavond, waar 
mevr. E. Veder-Smit voor een groot 
aantal leden en belangstellenden een 
toespraak hield over de partijvemieu
wing. Na deze interessante toespraak 
volgde nog een groots en langdurig 
JOVD-bal. 
GRONINGEN 
Op 25 januari j.l .hield deze afdeling 
een bijeenkomst, waar dr. P. Bostuma 
een inleiding hield over het .,Non
proliferatieverdrag". De inleider zei 
het te betreuren, dat men er nog al
tijd niet in geslaagd is een verdrag te 
creëren, dat alle leden van de V.N. 
willen ondertekenen. Het grootste ob
stakel hiervoor is het reglement be
treffende de controle op de naleving 
van het verdrag. Ondanks de geringe 
opkomst volgde er een levendige dis
cussie. 
STICHTSE HEUVELRUG 
In samenwerking met de FJGPvdA 
werd er op 31 januari een bijeenkomst 
gehouden, waar de heer J. H. Scheps 
een uiteenzetting gat over .,gemeen
te-politiek". Inleider legde de nadruk 
op het evenwicht tussen centralisatie 
en decentralisatie van bevoegdheden, 
waarbij hij een vrij hoge autonomie 
nodig achtte voor de gemeenten ten 
einde de democratie goed te laten 
functioneren. Na de pauze beant
woorde dhr. Scheps vele vragen, o.a. 
over de invloed van de gemeenteraad 
bij de benoeming van een nieuwe 
burgemeester. 
EEN DRIETAL WEEKENDEN 
Het vormingscentrum .. De Haaf', uit
gaande van de Nederlands Hervormde 
Kerk organiseert een drietal weeken
den over Kernzaken van internatio
nale aard. De thema's van de cursus 
t.ullen zijn: Machtsgebruik, en machts
beheersing op intern<llionatl! terrein. 
De serie is gedacht als voortzettinH 
van de cursus Polemologie van Te
leac. Het is echter niet noodzakelijk 
dat men deze cursus heeft gevolgd. 
Het doel van de serie is: verantwoor
de informatie over internationale po
litiek, toetsing van het Nederlandse 
internationale beleid en een gemeen-

schappelijk zoeken naar uitgangspun
ten voor een internationaal handelen 
en denken dat ter zake is. 
Opgave of nadere inlichtingen kan 
men verkrijgen bij .,De Haaf' in Ber
gen (NH), Nattweg 9, telefoon 02208-
2006. 
De data waarop de cursus gehouden 
zal worden zijn 22 en 23 maart, 26 en 
27 april en 17 en 18 mei a.s. 

N. V. Lijm- en 

Gelatinefabriek 

"':DeLft'' 

TWEE TORENS 

Telefoon 252-!2 Delft 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

PIET HEIN 
voorheen 

FIRMA W. SCHRAM & ZONEN 

WERVEN TE BOLNES 
EN PAPENDRECHT 

Twee dwarshellingen, elk 115 
meter lang. Overdekt droogdok 
116x30 meter, geschikt voor 

het zwaarste materiaal. 

Telefoonnummers 

Rotterdam 010 139275 
Ridderkerk 01896 3644-3409 

Papendrecht 
01850 3774 8329-20466 

dAGENDAg 
februari 
27 afdeling Den Haag 20.00 uur: HJP in het Stadhuis aan de Javastraat 
maart 

1 afdeling Midden-Drente 20.00 uur: bijeenkomst in Homan te Hoogeveen, 
waar de heer Zegering Hadders spreekt over "Het Noorden in het jaar 
2000". 

5 afdeling Amsterdam 21.30 uur; liberale borrel in de Oude Herberg: 
5 afdeling Den Haag 17.30 uur; liberale borrel in Tastevin. 
7 afdeling Den Haag 20.00 uur; discussie-avond met de FJGPvdA over "ge

meente-politiek" in De Drie Stoepen, Prinsegracht. 
8 afdeling Amstelveen 20.15 uur: contact-avond in gebouw Reveille. 

11 afdeling Groningen 21.30 uur; liberale borrel in de Blauwe Bok, Spil-
sluizen 22. 

16 district Noord: districtsdag in Sprookjeshof te Zuidlaren. 
18 afdeling Amsterdam 20.00 uur; discussie over de nota Jeugdzaken. 
21 afdeling Nijmegen 20.00 uur: bijeenkomst. 
22 afdeling Zaanstreek 20.00 uur: forum-avond over het onderwerp "Hoever 

kan de beïnvloeding van de openbare mening gaan via radio en tv". 
29 afdeling Midden-Drente 20.00 uur; afdelingsbijeenkomst in Homan te Hoo

geveen, spreker J. Lambers over "Ontwikkelingshulp". 
30/31 district Zuid-West; weekend in Bouvigne te Breda. 
april 

2 afdeling Amsterdam 22.00 uur; liberale borrel in de Oude Herberg. 
2 afdeling Den Haag 17.30 uur; liberale borrel in Tastevin. 
3 afdeling Groningen 20.00 uur: bijeenkomst met de Europese Beweging; 

spreker Mr. S. J. Jonker, onderwerp "Europese Integratie". 
g afdeling Den Haag 20.00 uur; HJP in het Stadhuis aan de Javastraat 

20/21 Districtsweekend Noord, tezamen met de DJD in het conferentieoord 
de 'Kwartjesberg" te Drouwenerzand. 

DISTRICTSDAG DISTRICT 
NOORD 

Zaterdag 16 maart, 
Sprookjeshof Zuidlaren: 

DEBAT DER WAARHElD 
tussen twee oud-voorzitters van de 
JOVD 

H. WIEGEL - VVD 
Drs. E. NYPELS - D '66 

Drentse koffietafel. 
's Avonds cabaret van Frans Hal
sema. 
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A. VAN HOBOKEN & Co. 
BANKIERS 

ROTTERDAM 
PARKLAAN 32-34 

* 
BIJKANTOREN: 

's-GRAVENHAGE 
RHENEN 

* 
COR R ESPO ND ENTSCHAP: 

WIJK BIJ DUURSTEDE 

DE DRIEMASTER 
maandblad van de onafhanke· 
lijke liberale Jongeren Organi
satie Vrijheid en Democratie 
(JOVD). 
HOOFDREDACTEUR: 
G. van der Meer 
LEDEN VAN DE REDACTIE: 
I. Hubeek 
D. J. Dees 
A. Ph. P. v. Haeften (opmaak) 
J. H. Lambers 
G. Ziengs 

REDACTIE-ADRES: 
Hoofdstraat 82 A, Valthe (D.) 
KOPIJ AFDELINGSPAGINA: 
Nieuwe Parklaan 155, 
Scheveningen 
ADMINISTRATIE-ADRES: 
De Savorin Lohmanlaan 66, 
Groningen, Tel. 05900- 50848 
ABONNEMENTSPRIJS: 
Minimaal f 7.50 per jaar 
Voor leden gratis 
BETALINGEN: 
van advertentie- en abonne
mentsgelden uitsluitend op giro
rekening 27 77 60 t.n.v. stich
ting .. De Driemaster" te 
's-Gravenhage 

ALG. SECRETARIAAT: 
Abbanesstraat 22 2, Amsterdam 
Telefoon 020 · 17 25 07 

ALG. PENNINGMEESTER: 
J. A. Feithstr. 17 b, Groningen 
Girorekening: 95 35 00 

Die altyd koopt de beste waeren 

Sal sich veel sorgh en commer sparen 

O nder deze titel kan thans de ontwerp-resolutie Consumentenaangelegen
heden de vereniging worden aangeboden. Op het congres te Woudschoten 

hebben we reeds buitengewoon plezierig kunnen discussiëren over de ontwerp
tekst, die hieronder nogmaals afgedrukt wordt, en die één kleine afwijking ver
toont van de gestencilde tekst, nl. in punt 3. 
Een begeleidend rapport zal door de commissie op korte termijn worden opge
leverd en voor u verkrijgbaar zijn, zodat wij de discussie over de consumenten· 
affaires ook daarmede kunnen voortzetten. 
De Consument een zielig mannetje? Dat is beslist niet het geval, maar wel, en 
dat is in het onderzoek van de commissie duidelijk gebleken, een persoon met 
een moeilijke positie. En aan verbetering van die situatie wordt hard gewerkt, 
vooral door de Consumentenbond, de snelst groeiende organisatie in Nederland. 
Mogen wij dit laatste alleen al als voldoend teken beschouwen? 
De achter de resolutie liggende gedachte is, dat de consument, en dat is ieder
een, in staat moet zijn datgene te kopen dat gezien het bedrag dat hij wenst en 
kan besteden, het beste is. De verscheidenheid van de op de markt aanwezige 
producten, een gebrekkige informatie over deze zaken, en een grotere "vrij aan· 
wendbare marge" in zijn inkomen zijn illustratief; het zijn de basisoorzaken van 
een aantal moeilijkheden. Het gaat er de opstellers van de resolutie niet om de 
consument in de watten te leggen, hij is niet zielig, hij is mans genoeg met an
deren gezamenlijk een aantal zaken aan te pakken; een deel van zijn wensen 
verdient de steun van de overheid, omdat het een maatschappelijk belang is dat 
de man in the street in staat is op de best mogelijke wijze deel te nemen aan 
het productieproces. En waar een wil is is een wet! 
Informatie, is het belangrijkste verzoek dat we formuleren, en waar het zo is 
dat aan dat verzoek nauwelijks gevolg wordt gegeven, is het zaak dat deze in
formatie wordt afgedwongen door de consumenten, en door de wetgever. 
Service geniet een dergelijke aandacht: ook hier is het principe duidelijk: win
kels dienen open te zijn als daarvoor belangstelling of noodzaak bestaat, post· 
kantoren behoren eenzelfde richtlijn te volgen, kortom aan de koopkrachtige 
wensen (op bepaalde tijden) dient gevolg te worden gegeven. 
Veiligheid van artikelen: dwingend noodzakelijk! Zekerheid voor de koper dat hij 
iets koopt dat hem geen gevaar oplevert, en daarbij de zekerheid dat aanspra
kelijkheid niet is uitgesloten door de leverancier; en dan is het nodig dat er 
voor kleine geschillen, die ontstaan, een soepele eenvoudige weg tot beslech
ting bestaat, ziedaar in kort bestek enige notities bij deze resolutie. 
De resolutie bevat een selectie van de naar de mening van de commissie be· 
langrijkste punten, een lijst die voor wijziging en/of aanvulling vatbaar is. De 
discussie en het rapport zullen zeker andere gezichtspunten opleveren, waarvan 
opname in de resolutie wenselijk zou kunnen zijn. Het woord is aan U. 
(concept-resolutie zie pag. 7) HENK TANKINK 
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MOTIBS 
'WOUDSOBOTBN 

1 De JOVD in vergadering bijeen 
op 10 februari 1968; * is van mening dat het in de huidige situatie wenselijk is tot een dui

delijke uitspraak te komen aangaande de politieke positie-bepaling van 
de JOVD; * dringt er bij het hoofdbestuur op aan stappen te ondernemen die 
op korte termijn zullen leiden tot een duidelijk politiek standpunt; * en verwijst in dit verband naar de op het congres in Amersfoort 
aangenomen motie Evenhuis; * en gaat over tot de orde van de dag. 

2 De JOVD in vergadering bijeen 
op 1 0 februari 1968; * is van mening dat gezien de problemen, die rijzen bij een duidelijke 

naar buiten gerichte standpuntbepaling en de problemen die zich voor
doen bij het tot stand komen van een hechte band tussen de afdelingen, 
de districten en het hoofdbestuur; * dat het wenselijk is, dat er nauwe samenwerking ontstaat tussen 
deze onderdelen van de JOVD; * en dringt er bij het hoofdbestuur op aan stappen te ondernemen die 
leidden tot een betere horizontale en verticale communicatie in de JOVD; 
1:-f en gaat over tot de orde van de dag. 

3 De JOVD in vergadering bijeen 
op 11 februari 1968; * overwegende dat het Ministerie blijk heeft gegeven te streven naar 

een optimale besteding van de haar ter beschikking staande gelden, ge
tuige de vele besnoeiingsmaatregelen; * dat zij voorstander is van een verantwoorde ontwikkelingshulp doch 
dat ze deze thans niet verhoogt wenst te zien ten koste van de defensie
begroting, waar reeds sterk op bezuinigd wordt; 
1:-f spreekt als haar mening uit dat zij zich van de verklaring van het 
hoofdbestuur inzake de motie Aerden distantieert; * en gaat over tot de orde van de dag. 

COlCEPT RBSOLUTII 
---COISUI!BITBIBBLAI&BI'---

oE JOVD ENZ. OVERWEGENDE 
dat de consument onder invloed van de door de stijging van de wel
vaart geïntensiveerde strijd om de "consumentengulden" in een posi
tie is gekomen, waarin hij nauwelijks bij machte is tot verantwoorde 
keuzes te komen, 

2 dat de overheid de maatschappelijke krachten zodanig dient te regu
leren, dat aan het beginsel van de consumentensouvereiniteit een we
zenlijke inhoud wordt gegeven, 

SPREEKT ALS ZIJN MENING UIT 
dat de bepalingen van de winkelsluitingswet, die de openingstijden 
van winkels beperken, dienen te worden afgeschaft, 

2 dat een solide wettelijke controle op zegelexploitatiemaatschappijen 
dient te worden ingesteld, waarbij voorschriften dienen te worden in
gevoerd, die o.m. de onderlinge vergelijkbaarheid van de zegelsyste
men voor de consument mogelijk maken, 

3 dat de fabrikant en de professionele handelaar tegenover een ieder 
behoren in te staan voor de veiligheid van de producten, welke zij in 
het verkeer brengen, zonder de mogelijkheid van uitsluiting van wet
telijke aansprakelijkheid, 

4 dat kartelvorming niet mag leiden tot het ontstaan van verticale prijs
binding, en dat de overheid een belangrijke taak toekomt de "geslo
ten markten" door verticale prijsbinding ontstaan, open te breken, 

5 dat de consumenten zich zo sterk mogelijk dienen te verenigen in een 
goede, hun belangen behartigende organisatie, en dat deze organisatie 
mede door hulp van de centra.le overheid in staat moet worden gesteld 
het vergelijkend warenonderzoek op g;ote schaal voort te zetten en 
uit te breiden. 

6 dat overheidsbedrijven een redelijke rentabiliteit ten doel dienen te 
hebben, en dat de prijzen voor overheidsdiensten aan de consument 
in rekening gebracht in principe kostendekkend dienen te zijn. 

7 dat onder toezicht van de kantonrechter arbitrage-commissies dienen 
te worden ingesteld, die tot taak hebben geschillen tussen consument 
en fabrikant/handelaar omtrent bestedingen tot 500 gulden kosteloos 
te beslissen. (toelichting zie pag. 6) 

N.V. Scheepsbouwwart - Machinefabriek 

"DE KLOP" 
Industrieweg 4 Sliedrecht 

Isolatie- en 
Plaatwerkbedrijf 

"ROT AM I SOL'' 
Uitvoerders van warmte-, koude- en geluidsisolatie 

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

vloeibare stikstof vloeibare zuurstof 
machine-fabriek 

N.V. W.A.HOEK'S MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK HAVENSTR.19 SCHIEDAM TEL: 010-269061 

BOELE's 

BOLNES 

Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

Man 
d 

van 
eze 
t""dl IJ . 

Kies uit vier SAIL-melangeS 
uw eigen ind.iui.due& smaak 

rHEODORUS NIEMEYER LTD 

SAIL Natoral (wit 
pakje). Speciaal voor 
pijprokers die genie
ten van een 100 % 
natuurlijke tabak. 

SAIL Regular (geel SAIL Light Aromatic 
pakje). ln smaak en (rood pakje). Een tic 
geur heel licht ge- natuurzuivere honing 
kruid. Met een vage geeft deze tabak "a 
toetsvanverrelanden. taste of honey". 

SAILAromatic (groen 
pakje).Volle, rijk aro
tnatische tabak. Een 
geur die mannen be 
grijpen. 

* 50 gram fl.25 

Theodorus Niemeyer kent de pijproker sinds 1819 

FRIESCH-&RONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.v. 

Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Enschede 
's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam 
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E EN JAAR GELEDEN VERKLAARDE 
CABOT LODGE, AMERIKAANS AM

BASSADEUR IN SAIGON : DE COM
MUNISTEN KUNNEN GEEN ENKELE 
PLAATS DAG EN NACHT IN HANDEN 
HOUDEN. WIJ HEBBEN EEN GEWEL
DIGE VOORUITGAI.JG GEMI.AKT, VER-

Amerikaans transport doodkisten naar Hué 

Het zijn in Nederland, globaal genomen, 
de rechtse politici die een dergelijke on
toelaatbare en ook onhoudbare simplifi
cering begaan. Men kan er heel wat boze 
bedoelingen achter zoeken, de linkse poli
tici maken zich daaraan nogal eens schul
dig, maar een plausibele verklaring lijkt 
mij althans hun ontstellende denkluiheid. 
Wanneer in het laatste kamerdebat over 
Vietnam de liberale afgevaardigde mr. 
Cees Berkhouwer zonder blikken of blozen 
beweert dat wij zo weinig van Vietnam 
afweten, dan is dat een illustratie van 
zijn onwil om kennis te nemen van de Viet
namliteratuur, die de omvang van de ver
zamelde werken van Goethe reeds lang 
overtreft. Misschien dat hij eens een begin 
kan maken door kennis te nemen van het 
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KLAARDE OPPERBEVELHEBBER WEST
MORELAND IN 1967 TWEE MAAL. 
WELKE VOORUITGANG? 
ER STAAN THANS 525.000 AMERIKAAN
SE SOLDATEN IN ZUID VIETNAM. EIND 
FEBRUARI VRAAGT WESTMORELAND 
OM NOG EENS 100.000 MAN EXTRA. 

boekje "De bittere erfenis", geschreven 
door Schlesinger, eertijds de voornaamste 
adviseur van president Kennedy. 
Wij mogen Amerika niet kritiseren, omdat 
het voor de verdediging van de vrijheid en 
de democratie zoveel offers brengt: dat is 

BON 

DE ENIGE VOORUITGANG DIE DE AME
RIKANEN IN VIETNAM BOEKEN LIJKT 
KENNELIJK TE LIGG.EN IN HET AANTAL 
SOLDATEN DAT NAAR VIETNAM GE
STUURD WORDT. 

-i:r-

z OALS BEKEND IS DE OORLOG VAN 
de Verenigde Staten in Vietnam ge

baseerd op de stelling dat de soevereine 
staat Zuid Vietnam het slachtoffer is van 
agressie door het communistische Noord 
Vietnam. Het Nationale Bevrijdingsfront 
wordt in deze redenering gezien als ver
lengstuk van de regering in Hanoi, terwijl 
deze regering op haar beurt weer willoos 
uitvoerster is van de bevelen van de Chi
nese communisten in Peking. En aange
zien het communisme per definitie agres
sief is, voert Amerika een gerechtvaardig
de strijd die ten doel heeft "een dam op 
te werpen tegen het communistische ge
vaar". 
Helaas houdt deze redenering, die men 
hier en daar in Nederland ook nog wel 
eens hoort verdedigen, geen rekening met 
nuances, nol:;~· .ltt.i l1iSh1fib\.:;1") i.:i<eu. 

VlET 
NAM 
redden •..•• 

doorhet te 

vernietigen? 

de rechtvaardiging van het rechtse stand
punt. Een rechtvaardiging? Ook de Viet
namezen brengen offers, en het zou de 
moeite waard zijn eens te onderzoeken of 
de offers die zij brengen niet veel meer 
een rechtvaardige zaak dienen. 

Naam: 

Adres:. DALFSEN 
14115116 
juni 1968 

D Noteer mij voor een 
proefabonnement op de 

Nieuwe Rotterdamse Courant 
van drie weken voorfl,25,welk 
bedrag ik op uw girorekening 

Woonplaats: 

S.v.p. inruilen met blokletters. 
uilknippen en als brief (postzegel 
van 20 ct.) zenden aan: Abonne
mentenadministratie NIEUWE 
ROTTERDAMSE COURANT, 

Datum:. 

NRC nr. 40 zal overmaken: 

D kwartaalabonnement à 
f 15,50. Eerst krijg ik de 

.NRC TWEE WEKE:-1 GRATIS Postbus 824, Rotterdam, 
één \'an de goede dingen 

in uw le,·en 



2 DRIEMASTER 

Maar goed, in dit artikel wil ik niet uitwei
den over de historie, maar enkele actuele 
kanttekeningen maken bij de Vietnamese 
tragedie, die, als de voortekenen niet be
driegen, nu toch wel de climax nadert. 

-'k-

D E FUT IS ER BIJ DE COMMUNIS
ten uit, zo verzekerde Westmoreland 

eind januari. Al vaker bleek zo'n uitlating 
de inleiding tot een verzoek om nóg meer 
soldaten, om nóg verdergaande escalatie. 
Zeker is wel dat het grootste deel van het 
Amerikaanse volk zich door deze en der
gelijke uitlatingen van de militaire en poli
tieke leiders zand in de ogen heeft laten 
strooien. De serieuze pers in de Verenigde 
Staten spreekt over een "credibile-gab" 
wanneer het gaat over officiële voorlich
ting van regeringszijde. 
Twee feiten, o.m., drukten de Amerikanen 
met de neus op de feiten: 

in zijn State of the Union-boodschap 
maakte Johnson duidelijk dat voor de 
oorlog in Vietnam financiële offers 
gebracht moeten worden, die het 
"Great Society"-program onuitvoer
baar maken. De oorlog kost meer dan 
100 miljard gulden per jaar; de Great 
Society maakt pas op de plaats, con-

door 

'-G. v. d. Meer 
stateert het Algemeen Handelsblad. 
de Vietcong-aanval op Saigon, in fe
bruari van dit jaar. 

Deze aanval op de tot dan veiligste stad 
van geheel Vietnam kwam als een volsla
gen verrassing. Misschien niet voor de mi
litaire en politieke leiders, zij behoren im
mers beter te weten!, maar wèl voor de 
publieke opinie. Deze publieke opinie 
wordt immers stelselmatig onjuist, c.q. on
voldoende voorgelicht over de werkelijke 
aard van de strijd in Zuid Vietnam. Over 
het karakter van het Nationale Bevrij
dingsfront, zijn bedoelingen en zijn samen
stelling, zijn de voorstellingen al evenzeer 
verwrongen en doordrenkt van emotionele 
complexen. Het is een groot deel van het 
Amerikaanse volk onbekend hoe groot de 
feitelijke aanhang van de Vietcong is; de 
verkiezingstaree van vorig jaar heeft aan 
één feit niets kunnen veranderen: het Zuid
Vietnamese volk staat niet achter de wet
tige regering. 
Beweringen van het tegendeel zijn dood
eenvoudig niet waar. 
Het marionettenregiem van Diem bestaat 
niet meer. In de plaats daarvan is geko
men het regiem van Thieu en Ky, dat zich 
ook slechts met de steun van de Amerika
nen kan handhaven. Vertrekken de Ameri
kanen, dan zijn de dagen van het regiem 
geteld. 

-*:-

W AARVOOR VECHTEN DE AMERI
kanen in Vietnam? Vechten zij vóór 

Vietnam, of. ..... tégen Vietnam! De John
sonadministration gelooft, officiëel, het 
eerste. Vandaar het groots opgezette pa
cificatieprogramma, de "andere oorlog": 
de strijd om de harten van de Vietname
zen. 

Militair zijn de Amerikanen natuurlijk niet 
te verslaan. Dat is duidelijk, hoe moeilijk 
zij er op dit ogenblik ook mogen voor
staan (Hué, Khe San). Wel is een steeds 
verdergaande escalatie noodzakelijk, om 
de zaken althans enigszins in evenwicht 
te houden. Maar deze escalatie staat in 
schrille tegenstelling tot het Amerikaanse 
beleid, dat de pacificatie van het Vietna
mese land als doel stelt. Dat is de tegen
strijdigheid tussen de feitelijke Ameri
kaanse politiek, die alleen verklaard kan 
worden uit de omstandigheid dat de VS 
geen rekening hebben gehouden met de 
taaie tegenstand van het Vietnamese volk. 
De enige manier om uit de fatale vicieuze 
cirkel te komen is dus de mogelijkheid om 
de "andere oorlog" te winnen, de strijd 
om de harten en de geesten van de Viet
namezen, Of men moet deze opvatting al 
hebben verworpen en uitgaan van het 
standpunt dat deze vraag niet belangrijk 
is, maar slechts deze opvatting: de Ameri
kanen werpen een dam op tegen het com
munisme. 
Dán echter dringt zich de vraag op of de 
VS het recht (moreel, juridisch) hebben 
om het Vietnamese volk te gebruiken als 
pion in een machtsspel. In Nederland be
antwoordt de VVD deze vraag bevesti
gend. Men zie daarvoor het verkiezings
manifest, dat de mening uitspreekt dat de 
strijd is "in het belang van de Vietname
zen zelf". Deze opvatting houdt geen re
kening met de hierboven gesignaleerde te
genstrijdigheid. 

-'k-

H ET PACIFICATIEPROGRAMMA DUS 
Dat program omvat o.m. wegenaan

leg, voedseldistributie, maar ook zulke 
nuttige zaken als het cadeau geven van 
tv-apparaten en transistorradio's. Maar 
van het program komt weinig of niets te
recht, enerzijds omdat de "wettige" Zuid
vietnamese regering volkomen corrupt is 
eregeringsambtenaren bv. verkopen ten 
eigen bate rijst), anderzijds omdat het 
grootste deel van Zuid Vietnam onder con
trole staat van de Vietcong. 
Het dagblad Trouw constateert dan ook: 
"De z.g. andere oorlog kan nooit door de 
Amerikanen gewonnen worden, hoeveel 
dollars, dwang en terreur er ook nog ge
bruikt zullen worden om de illusie van pa
cificatie te scheppen." 
De Noordvietnamese generaal Giap zegt: 
"De tegenstander kan tienmaal zo sterk 
zijn dan wij. Maar wanneer wij hem dwin
gen zijn troepen over het land te versprei
den, dan kunnen we daar, waar wij hem 
willen aanvallen, tienmaal zo sterk zijn 
dan hij". 
Het militaire dilemma waarin de Ameri
kanen verkeren formuleerde hij aldus: 
"Wanneer de vijand de troepen niet over 
het hele land kan verspreiden, kan hij 
nooit de gebieden bezetten die wij contro
leren. Doet de tegenstander dat echter wel, 
dan raakt hij zelf in moeilijkheden." 
Het juiste antwoord op de guerillastrate
gie, die alleen kan slagen wanneer de gue
rilla's of "rebellen" voldoende aanhang 
onder de bevolking bezitten, hebben de 
Amerikanen dan ook niet kunnen vinden. 
En ze zullen die ook niet kunnen vinden, 
omdat de Amerikanen niet gesteund wor
den, althans in volstrekt onvoldoende ma
te, door de bevolking. En het ziet er niet 
naar uit dat dat ooit zal veranderen. 
De strijd kán gewonnen worden, wanneer 
de VS tot het uiterste zullen willen gaan, 
inclusief het gebruik van atoomwapenen. 
Het is de vraag of Amerika die consequen
tie zal durven trekken. Het zou betekenen: 
de redding van Vietnam door het te ver
nietigen. 

Met andere woorden: in het atoomtijdperk 
heeft de grootste atoommogendheid ter 
wereld de grenzen van de macht leren ken
nen. 
Het is een harde en bittere les. 

-'k-

D AAROM OOK ZIJN DE BOMBARDE
menten op Noord Vietnam volkomen 

zinloos. Bedoeld als middel om de bevol
king te demoraliseren, werken de bombar
dementen psychologisch in het nadeel 
van de Amerikanen. De vastberadenheid 
om door te vechten wordt er slechts door 
vergroot. 
Noord Vietnam is door de bombardemen
ten intussen al zwaarder getroffen dan het 
Derde Rijk. De consequentie die de Viet
namezen zelf trekken is redelijk en logisch: 
zolang de Amerikanen in het land zijn, 
kan er geen vrede tot stand komen. 
~t_aat de oorlog militair gezien remise, po
litiek hadden de Amerikanen de oorlog al 
verloren toen ze er aan begonnen. 
De enige redelijke uitweg is dan ook: stop
pen en vertrekken. 
~e sleutel tot de beëindiging van het uit
Zichtloze conflict ligt daarom niet in Ha
noi en nog minder in Peking, maar in Was
hington. 
qefinitieve en onvoorwaardelijke stopzet
tmg van de bombardementen, die altijd al 
een onderdeel hebben uitgemaakt van de 
es_cala~iepolitiek, is de eerste stap; de be
reidheid tot terugtrekking uit Zuid-Viet
nam een tweede, al even noodzakelijke 
stap. 

(vervolg op pag. 3) 

DE DRIE
MASTER 

maandblad van de onafhanke
lijke liberale Jongeren Organi
satie Vrijheid en Democratie 
(JOVD). 

HOOFDREDACTEUR: 
G. van der Meer 

LEDEN VAN DE REDACTIE: 
I. Hubeek 
D. J. D. Dees 
A. Ph. P. v. Haeften (opmaak) 
J. H. Lambers 
G. Ziengs 

REDACTIE-ADRES: 
Hoofdstraat 82 A, Valthe (D.) 
Telefoon 05919 - 2512 

KOPIJ AFDELINGSPAGINA: 
Nieuwe Parklaan 155, 
Scheveningen 
Telefoon 070- 548728 

ADMINISTRATIE-ADRES: 
De Savorin Lohmanlaan 66, 
Groningen, Tel. 05900- 50848 

ABONNEMENTSPRIJS: 
Minimaal f 7.50 per jaar 
Voor leden gratis 

BETALINGEN: 
van advertentie- en abonne
mentsgelden uitsluitend op giro
rekering 27 77 60 t.n.v. stich
ting .. De Driemaster" te 
's-Gravenhage 

ALG. SECRETARIAAT: 
Abbenesstraat 22 2, Amsterdam 
Telefoon 020 · 17 25 07 

ALG. PENNINGMEESTER: 
J. A. Feithstr. 17 b, Groningen 
Girorekening: 95 35 00 



PRAKTISCH 1 

D '66 is een frisse jonge partij 
vol originele ideeën, met een 

groot enthousiasme en een geweldige 
interne communicatie. Althans 
zo moet het schijnen. 
Echter, momenteel wordt in de 
Haagse Post van 24·2 een geschil 
duidelijk tussen Mr. Van Lookeren 
Campagne en de voorzitter van de 
Commissie Wetenschappelijk 
Onderzoek van de afdeling 
Amsterdam. De partij-voorzitter 
had in de HP van 17-2 op basis van 
haar programma alle steun toege
zegd aan de nieuwe studentenpartij 
STUD '75. In het volgende nummer 
schrijft het bewuste partijlid, 
R. H. Ph. W. Kottman, echter dat 
het principeel onaanvaardbaar is dat 
STUD '75 gratis advertentieruimte 
in het D'66-orgaan krijgt. En voorts: 

veel praktischer. Of zien we hier 
wellicht een specimen van de zo 
vaak geroemde interne communicatie? 
Maar laat de Haagse Post zich 
in het vervolg dan wel officieel 
als een D'66-partijblad aandienen. 

A. Ph. P. van Haeften 

HET PAROOL 

E en juichende kop in Het 
Parool van 8 februari jl. 

vermeldt: "Oproep Viet-Cong 
(tot volksopstand, red.) vindt 
geen gehoor!" Wel, een hele 
opluchting blijkbaar. Gelukkig 
maar, dat negentig procent 
van de bevolking nog steeds 
niet warmloopt voor deze 
oorlog, want wat hadden 
de Amerikanen dan moeten 
doen? Onderhandelingen 
openen misschien? Voor het 

ondemocratische gang van zaken 
bij de kwestie Schiphol. Mettertijd 
zal zijn fractie derhalve komen 
met voorstellen tot instelling van 
een Parlementaire Enquête Commissie 
over de geluidshinder e.d. 
Mooie woorden, die echter uit de 
sfeer van de holle kreten moeten 
worden gehaald om ook maar 
enige indruk te maken. 
Enige maanden later, bij de 
behandeling van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat voert de heer 
Dijkstra namens D'66 het woord. 
Hij roert de kwestie Schiphol 
niet aan. Hans Wiegel echter, 
behandelt deze affaire diepgaand. 
De heer Dijkstra zegt er in tweede 
instantie nauwelijks iets meer over. 
Zodat Hans Wiegel in derde termijn 
kan zeggen: "Mijnheer de voorzitter, 
dan zou ik het nu eens willen hebben 
over datgene, waarover D'66 het 

DRIEMASTER 3 

muis uit de moederschoot 
geschoten. En ja hoor, zo gauw 
mogelijk wordt er een eigen 
kamertje in het Binnenhof voor 
de kleine Radicalski ingericht. 
Doch na de eerste opwinding, 
die bij ons al aardig gauw 
voorbij was, vragen we ons af 
of we daar nu zo lang op 
hebben zitten wachten. Den 
Uyl en Van Mierlo kennelijk 
wel, want deze heren zijn erg 
enthousiast, of in ieder geval 
doen alsof. Wij niet, voor ons 
is het hele geval hoogstens de 
zwaluw die nog geen zomer 
maakt. 

J. H. Lambers 

TELEURSTELLING 

"De heer Van Lookeren Campagne 
is kennelijk niet op de hoogte van 
zijn eigen onderwijs-programma, of 
van het programma van STUD '75, 
óf van beide", hetgeen de schrijver 
motiveert door er op te wijzen dat 
de ideeën van D'66 t.a.v. het 
studiebeurzenbeleid het meeste 
overeenkomst vertonen met die van 
de SVB, welke zeer beslist door 
STUD '75 worden afgewezen. 

MARGINALIA 

E indelijk is er antwoord gekomen. 
Eindelijk zijn wij verlost uit 

een slopende onzekerheid. De sfinxen 
hebben gesproken. Want zo lezen 
wij in Vrijheid en Democratie 
van 23-2: 

Aan het einde van zijn brief neemt 
de heer Kottman de functie van 
Mr. Van Lookeren Campagne tijdelijk 
waar door te schrijven: 
"Daar de heer Van Lookeren 
Campagne en het dagelijks bestuur 
van D'66 nalaten om deze zaken 
even recht te zetten, acht ik het 
mijn plicht de mening van D'66 
in deze duidelijk te maken. Om iedere 
onduidelijkheid uit de weg te ruimen 
deel ik u mede dat STUD '75 voor 
D'66 onaanvaardbaar is door haar 
programma en dat iedere steun 
aan deze studentenpartij door D'66 
beslist is af te keuren". 
Wij vinden het van een originele 
aanpak getuigen dat ook niet
bestuursleden de partij naar buiten 
representeren. Ongetwijfeld is dat 

laatste is nu in ieder geval 
geen aanleiding meer; ze 
kunnen nu tenminste nog 
blijven volhouden dat ze er 
voor de verdediging van 
Vrijheid en Demokratie van 
het Zuid- Vietnamese volk zijn 
en zich nog dieper in de 
modder van Vietnam 
vastbijten; de modder die 
straks onverbiddellijk 
ook henzelf meezuigt. 

J. H. Lambers 

PRAKTISCH 2 

N og een staaltje van practische 
politiek: 

De Democraat Van Mierlo is aan zijn 
standje verplicht elk ondemocratisch 
addertje in onze samenleving 
op te sporen. Vandaar dat hij bij 
de Algemene Beschouwingen, 
vorig jaar, hevig uitvaart tegen de 
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niet gehad heeft". 
Komt de heer Dijkstra nu in actie? 
Niets is minder waar; hij blijft 
met z'n mond vol tanden zitten. 
En dat was in zijn geval ongetwijfeld 
het meest praktische. 
We zijn benieuwd hoe de Haagse Post 
deze teleurstelling verwerkt. 
De laatste tijd pleegt Brugsma 
nl. diverse "D'66-zaken" te pushen, 
bv. de verkiezingen in Zwolle en 
Helmond, het partij-congres, de 
kwesties Kistemaker en Schiphol. 
Het zou mij niet verbazen als hij 
even praktisch bleek te zijn als 
de heer Dijkstra. 

A. Ph. P. van Haeften 

EEN MUIS 

D e berg heeft een muis 
gebaart. Met een klein 

knalletje (het knalletje van 
Van Mierlo) is de radicale 

"Ten aanzien van de open brief 
van de heren A. J. B. Hubert, 
ir. P. Carol en G. van der Meer 
besloot het hoofdbestuur zich geheel 
te stellen achter het "open 
antwoord" van de algemeen 
secretaris." 

De verwachting dat Van Riel 
publiekelijk gedesavoueerd zou 
worden was natuurlijk ijdel. Maar er 
klinkt in deze koele mededeling 
niet de minste verontrusting over 's 
heren Van Riels escapades in door. 

Het wordt nu toch wel te doorzichtig: 
de heer Van Riel wordt voor de 
zoveelste maal gedekt. Daarmee 
lijkt de eenheid verzekerd. Zelfs 
discussiëren over deze kwestie 
wordt van hoger hand verboden. 
De liberalen in de VVD zijn ditmaal 
nog door de knieën gegaan. Wie 
durft er nog een grote mond te 
hebben over anderen die het 
liberalisme verdacht proberen te 
maken? 

A. Ph. P. van Haeften 

SMIT I{INDERDIJii. 

SCHEEPSBOUW SIIIDS 1687 

(vervolg van pag. 2) 

Slechts de VS kunnen, door de escalatie, 
de mogelijkheid scheppen voor een vreed
zame regeling van het conflict. De VS 
hebben dan een nederlaag geleden, dat 
wel. Maar winnen kunnen ze al lang niet 
meer. 

Maar er ligt een punt waarop Amerika in 
gevaar komt. De Russen en de Chinezen 
kunnen op een gegeven ogenblik het ge
voel krijgen dat ze té zeer door de Ameri
kanen in het nauw worden gedreven." 

bonden aan de stelling dat de vijand in 
Vietnam China is, zou kennelijk niet over 
kunnen gaan op de-escalatie zonder aan
zienlijke interne omwenteling. In de VS zal 
het er in de komende maanden om gaan 
of president Johnsons leiderschap vol
doende veerkrachtig en verdraagzaam is 
om een politieke koerswijziging mogelijk 
te maken en datgene tot stilstand te bren
gen wat er hoe langer hoe meer gaat uit
zien als het steeds snellere afglijden naar 
een grote en onnodige ramp". 

Men hoeft werkelijk niet bevreesd te zijn 
voor "een tweede München". In een inter
view in Der Spiegel verklaarde de Engelse 
historicus Toynbee: "Men kan zeggen, dat 
de situatie nu omgekeerd is. Ik geloof dat 
de vraag verder is: Hoe ver kunnen de Rus
sen en de Chinezen in hun appeasement
politiek tegenover Amerika gaan als om
gekeerd. Niet dat Amerika een oorlog wil. 

-'k-

I K BESLUIT MET EEN CITAAT UIT HET 
reeds eerder genoemde boek van Arthur 

Schlesinger: "De de-escalatie zou kunnen 
slagen als de wil er was om deze politiek 
te volgen. Hier ligt de moeilijkheid. De re
gering, geneigd tot het ongenuanceerd ge
bruik van geweld, gevangen in de knarsen
de raderen van de escalatiemachine, ge-

Aan Amerika's bondgenoten vooral, en dus 
ook aan de Nederlandse regering, duidelij
ker èn opener dan tot dusverre, om bij de 
regering van Johnson op zo'n koerswijzi
ging te blijven aandringen. 



• 

4 DRIEMASTER 

= m m n n:wn wrrwnw a 

oud recbts 
De heer A. W. Abspoel, redacteur van Het Liberale Week
blad en een man die een internationale faam geniet als 
interpretator van verkiezingsuitslagen, heeft in zijn lijfblad 
V & D van 23/2 zijn Jicht laten schijnen over het NATO-tv
programma van de Vara. Terecht niet zonder leedvermaak 
geeft hij enige cijfers van het lntomart-onderzoek, vooral 
uiteraard aan het adres van degenen met de grote mond, 
wiens agitaties van de laatste tijd nauwelijks enig aanwijs
baar succes hebben gehad. 
Onder het kopje "Nieuw Links" worden enige Christenradi
calen en Han Lammers c.s. verweten de indruk te wekken 
alsof hun beweging een belangrijke aanhang in ons volk 
heeft. Onder hetzelfde kopje volgt dan nog een beschou
wing over de JOVD, die wij hier in extenso laten volgen: 
"Ondertussen verheugt mij eveneens (nl. naast het feit dat 
85°/o van de bevolking pro-NATO zou zijn, Red.) het bericht 
in het Vaderland van 12 febr. jl. dat op het jongste week
endcongres te Woudschoten van de JOVD de aanwezigen 
zich bij grote meerderheid van stemmen distantieerde van 
de adhesie, welke het dagelijks bestuur van de JOVD veer
tien dagen tevoren, in afwijking weer eens van de houding 
van de VVD-fractie, had betuigd met de motie van de KVP
radicaal drs. Aarden, die meer geld voor de ontwikkelings
hulp nog weer ten koste van de defensie wilde doen gaan." 
En de heer Abspoel besluit zijn artikel: 
"Het zijn allemaal verblijdende tekenen dat bij ouderen èn 
jongeren nog altijd het nuchtere inzicht en de bereidheid om 
zich positief op te stellen tegenover de nationale en de 
Atlantische verdediging, verreweg overheersen." 
Het in het vorige nummer van de Driemaster gesignaleerde 

RECTIFICATIE 

In uw rubriek Marginalia in De Drie
master van februari 1968 schrijft A. 
Ph. P. van Haeften over de opkomst
plicht. Ik deel zijn mening op de 2 
belangrijkste punten uit zijn stukje, 
nl. dat de opkomstplicht afgeschaft 
dient te worden en dat, nu de heer 
Korthals Altes steeds meer als woord
voerder van de partij naar buiten 
treedt, deze uiteraard niet het recht 
op een eigen mening verloren heeft, 
maar wel pijnlijk duidelijk had dienen 
te maken dat zijn mening, geuit in de 
Staatscommissie Berger, beslist geen 
VVD-mening vertegenwoordigt en 
niet kon vertegenwoordigen, omdat 
er nog geen uitspraak door de VVD 
gedaan is. In het algemeen, trouwens, 
dienen .,woordvoerders'', als zij die 
positie wensen, zich tot het uiterste 
te beperken in het bepalen van per
soonlijke meningen. Dat de voorzitter 
van de VVD, die naar gehoopt en ver
wacht wordt, zijn volgende termijn 
als voorzitter, eenmaal als zodanig 
gekozen in april a.s., niet zal uitdie
nen, niet als woordvoerder van de 
VVD optreedt, ach dat is iets waar
over VVD'ers, als ondergetekende, 
zich alleen maar kunnen verheugen. 
Een storende oneffenheid in het be
toog van de heer Van Haeften is, dat 
hij voor zijn bewijs teruggrijpt op de 
resolutie Demostaat. Echter, in de 
versie waarin deze resolutie aange
nomen is - zie bv. het boekje .,De 

JOVD is van mening dat .... ·· van 
1966 - staat .,dat de opkomstplicht 
gehandhaart dient te blijven". De De
mostaatcommissie stelde in de ont
werpresolutie wel voor de opkomst
plicht af te schaffen, maar die werd, 
als ik het goed heb, met 29 tegen 26 
stemmen verworpen. Mr. Korthals Al
tes is dus nu zover als de JOVD in 
1964 was, maar ik vertrouw dat de 
JOVD nu verder is dan toen. 
Een rechtzetting van een en ander in 
uw blad, of publicatie van deze brief, 
lijkt mij eerlijkheidshalve gewenst. 

Met vriendelijke groeten, 

Nieuwkoop. C. A. FRANKEN 

CONGRESREDE 

Na kennis genomen te hebben van de 
congresrede van de heer G. van der 
Meer, afgedrukt in uw decembernum
mer, meen ik enig commentaar te 
moeten geven op enkele facetten uit 
bovengenoemde rede. 
Wanneer de heer Van der Meer be
denkingen koestert jegens het stand
punt van de VVD als zou D '66 zonder 
het minste bezwaar bij het ,rooie 
blok" kunnen worden ingedeeld dan 
vraag ik mij af waarom de heer Van 
der Meer door bovengenoemd stand
punt wordt verontrust. 
Jongeren die de JOVD de rug hebben 
toegekeerd omdat ze hun liberalisme 
in de VVD niet meer kwijt konden of 
mochten (letterlijk citaat) zijn naar 
mijn volstrekte overtuiging niet waar
dig zich liberaal te noemen. 
De JOVD kan deze jongeren zeer wel 
missen! 
De heer Van der Meer zal met mij ge
voeglijk willen aannemen dat D '66 
wel degelijk in de .,rooie hoek" zit, 
getuige alleen maar de opstelling van 

artikel van Mr. Toxopeus in de Gids noemt als een van de 
oorzaken van onbehagen: de verabsolutering van de term, 
het etiketeren van tegenstanders met emolioneel zwaar ge
Jaden woorden, en het complimenteren van zichzelf met der
gelijke aanduidingen. Mr. Toxopeus ziet dit als een kwaal 
waar speciaal de "linksen" mee behept zijn. In dit geval is 
het echter onvoorwaardelijk ook van toepassing op de heer 
Abspoel. Zijn artikeltje moet met enige holle, modieuze kre
ten de JOVD, c.q. haar hoofdbestuur, in een kwaad daglicht 
stellen. Het kopje "Nieuw Links" en de mooie zin over het 
"nuchter inzicht" en het "positief opstellen" kunnen wij 
moeilijk anders zien dan een, zij het subtiele, "verabspoe/i
sering van de term". Om nog maar te zwijgen van de insi
nuatie dat het hoogst abnormaal is dat het hoofdbestuur van 
de JOVD zich anders wenst op te stellen dan de VVD-ka
merfractie. Volgens de heer Abspoel moeten wij conclude
ren dat het HB van de JOVD een dwarrelig, althans niet 
nuchter, inzicht zou hebben, en dat het zich negatief opstelt 
tegenover de nationale en de Atlantische verdediging. Het 
is te belachelijk om ook maar enigszins serieus te nemen. 
Met het zelfde recht kunnen wij de heer Abspoel verwijten 
dat hij zich bijzonder negatief opstelt in een kwestie die in 
toenemende mate de buitenlandse politiek zal gaan bepalen, 
nl. die van de ontwikkelingshulp. En, dat hij nota bene re
dacteur is van een blad waarin geredetwist wordt of het 
brood van de warme of dat van de koude bakker nou wel 
het lekkerste is, terwijl tweederde van de wereldbevolking 
momenteel krepeert van de honger. Wij zullen de heer Ab
spoel deze verwijten dan ook besparen. Toch blijven wij met 
een interessante vraag zitten: Wat bedoeld de heer Abspoel 
eigenlijk met "positief opstellen"? Enkel op basis van een 
diffuus anti-communisme slaafs te hoop lopen achter de 
NATO? Of de NATO problematisch benaderen, om zo na een 
kritisch onderzoek te kunnen concluderen dat de NATO een 
nuttige organisatie, geen heilige koe is, zoals de JOVD heeft 
gedaan? Indertijd schreef iemand in Liberaal Reveil eens dat 
de grootste bedreiging voor de monarchie de supermonar
chisten zijn. Mutatis mutandis geldt dat ook voor de NATO. 
Reeds enige weken probeert de redactie van Vrijheid en 
Democratie de heren van Het Vrije Volk de elementaire be
ginselen van het zindelijk denken bij te brengen. Enige mis
sie in eigen kring zou niet overbodig zijn. REDACTIE 

isoleiDent 
Naar verluid houdt het fractiesecretaria~t, van de VVD een lijstje .. bij om 

eens na te gaan met welke partiJen D 66 merendeels meestemt. BIJ voor
baat lijkt me de uitslag wel duidelijk. D '66 zal heel vaak met de PvdA en de 
PSP blijken te collaboreren. Ook lijkt mij duidelijk dat dit mettertijd in de 
propaganda als belastend materiaal aan het adres van de Van Mierlo-fanclub 
zal worden gepresenteerd. Echter het zou in dit verband aardig zijn om ook 
eens na te gaan hoe vaak de VVD-fractie tijdens het kabinet Cals, en ook wel 
bij deze regering, meegestemd heeft met de Boeren, de SGP en het GPV. Laat
stelijk nog bij de motie Van der Stoel over Vietnam, gelukkig behoudens een 
zestal fractieleden. 
Laat de VVD niet de fout maken dat zij zich nog meer vervreemdt van een 
partij, of groepen uit die partij door hem(n) te identificeren met haar (de VVDs) 
duidelijkste politieke tegenstander, nl. de PvdA; een tegenstelling waarvan het 
wenselijk is ook die nog eens op haar merites te t·Jetsen. 
Men kan een partij natuurlijk niet verwijten met wie zij meestemt. Ware dit zo, 
dan kan dit t.a.v. de VVD bedenkelijke conclusies rechtvaardigen. Wat men 
een partij wel zou kunnen verwijten is dat zij tegen het regerings(partijen)
standpunt, of een bepaald onderdeel, is. D '66 kan er per slot van rekening niets 
aan doen dat ook de PvdA en de PSP in de oppositie zijn. 
Het op deze wijze in de .,rooie" hoek drukken, in de hoop de rechtervleugel 
terug te winnen lijkt mij tactisch niet erg gelukkig. Degenen die, ongetwijfeld 
niet zonder redenen, uit de VVD naar D '66 zijn gegaan en daar gelijkgezinden 
(nl. liberalen) hebben ontmoet worden zo in hun vermoeden gesterkt dat de 
VVD on-, ja zelfs anti-liberaal is. Waardoor de vervreemding nog groter zal 
worden dan zij nu al is. En waardoor de kans niet gering is dat de verketterde 
D '66-liberalen als reactie inderdaad .,rood" zullen worden. Het stelselmatig 
afzetten tegen een partij met ongeveer dezelfde geestelijke achtergrond, is een 
fout die de twee ]Jrotestantse partijen destijds hebben weten te vermijden. On
danks het feit dat de AR bij het kabinet Cals regeringspartij was, terwijl de 
CHU opponeerde, heeft men elkaar zo bejegend dat er later geen onoverko
melijke kloof bleek te zijn gegroeid. De VVD zou zich hiervan, wil zij zich niet 
nog meer isoleren, ernstig rekenschap dienen te geven. 

de partij bij stemmingen en moties in 
de Tweede Kamer. 
Van Mierlo heeft immers bij herha
ling gezegd dat zijn partij slechts als 
katalysator wil fungeren, d.w.z. dat 
D '66 zichzelf wil opheffen, wanneer 
de .,progressieve krachten" in de 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

maatschappij hun doelstellingen heb
ben verwezenlijkt. Hieruit kan ik 
slechts afleiden dat Van Mierlo en de 
zijnen alleen een nog hechter .,links 
kamp" (lees: socialistisch) voor ogen 
staat. 

(vervolg op pag. 6) 
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]. H. Lambers vervolgt 
zijn verslag van 
het N.P.].C.R.-congres 

Uit de discussies bleek dat de Duitse jongeren in Scheveningen wel afstand 
wilden doen van de gebieden ten Oosten van de Oder-Neisse, maar niet door 
middel van een eenzijdige Westduitse verklaring; het zou alleen kunnen ge
beuren in een definitief Duits vredesverdrag. Het is dus een interessante vraag 
wie er nu verantwoordelijk is of zijn voor het nog maar steeds niet tot stand 
komen van zo'n verdrag. Wat de definitieve vaststelling van de grenzen be
treft, maken de Westduitsers het zichzelf trouwens ook wel erg moeilijk (of 
gemakkelijk, voor hen die de goede trouw van de Bondsregering in twijfel wil 
trekken). Men eist nl. (het officiële S.P.O.-standpunt) dat de grenzen van het 
herenigde Duitsland alleen in overleg met de dan ook ingestelde al-Duitse re
gering vastgesteld moeten worden. 
Het lijkt me in dit verband overigens wel juist er op te wijzen dat de eis, die 
onder Nederlandse jongeren zo langzamerhand algemeen gehoord wordt, om 
tegelijkertijd Oost-Duitsland als aparte staat te erkennen en de Oder-Neisse 
als grens van Duitsland tot op zekere hoogte onzin is. Erkent men nl. 
Oost-Duitsland dan is erkenning van de Oder-Neisse als grens overbodig ge
worden aangezien dit in Oost-Europa reeds als de officiële grens tussen de 
D.D.R. en de Poolse Volksrepubliek wordt beschouwd. West-Duitsland heeft 
na erkenning van de D.D.R. met die hele grens niets meer te maken, omdat de 
D.D.R. voor de Bondsrepubliek dan buitenland geworden is. Het is toch ook 
enigszins dwaas wanneer bv. Nederland de grens tussen Roemenië en de Sov
jet-Unie zou gaan erkennen? Dwaas zo lang er nog geen orgaan bestadt met 
supra-nationaal gezag in dit soort kwesties. 
Erkenning van de Oder-Neisse linie lijkt mij dan ook alleen zinvol, wanneer 
men van 'n herenigd Duitsland wil uitgaan. Maar dit laatste is momenteel geen 
realiteit terwijl de Oder-Neissegrens wel een realiteit is. Het willen wachten 
op een Duits vredesverdrag acht ik een onrealistische benadering, wat boven
dien een onnodige bottle-neck in het Europese ontspanningsproces oplevert. 
De Duitsers zijn echter wel bereid om van het gebied ten oosten van de Oder
Neisse afstand te doen, maar niet zonder een .. Gegenleistung", welke vermoe
delijk wel betrekking zal hebben op de status van de D.D.R. 
Op zichzelf bezien lijkt mij dit redelijk. Doch deze eis is onhaalbaar. En aan
gezien men in de politiek naar mijn mennig dient uit te gaan van datgene wat 
haalbaar is, onderschrijf ik het genoemde standpunt niet. Op een andere wijze 
valt er mijn inziens meer te bereiken. Met andere woorden, wil men beslist van 
een herenigd Duitsland uitgaan, wat de Duitsers doen, dan moet men de Oder
Neisse grens wel erkennen. 
Een voorlopig fundamenteler probleem acht ik de vraag of de D.D.R. erkend 
moet worden, ook met het oog op de eventuele Duitse hereniging. Voor de 
Duits1Hs is d1~ lwn•rriyinq nild l'l•ns 1~wr JHH11 V<lf1 di'>t'U""I'~ Ju!lr Ik !JI'IJHHkl. IJ1~ 
.,Wiedervereinigung" lijkt mij echter op zijn zachtst gezegd een verre van een
voudige zaak. Hoe wil men het communistische systeem en ons moderne kapi
talistische stelsel in één staat onderbrengen? Een van beide systemen zal dan 
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toch over boord geworpen moeten worden; een mengvorm is voorlopig nog 
niet haalbaar. Het is natuurlijk allemaal gemakkelijk genoeg wanneer in Oost
Duitsland vrije verkiezingen (volgens onze begrippen) over aansluiting zouden 
kunnen worden gehouden. De West-Duitsers zijn er heilig van overtuigd dat 
men in Oost-Duitsland dan massaal voor het Westduitse systeem zal kiezen. 
Of dat na 22 jaar communistische opvoeding en propaganda en bij een snel 
groeiende economie wel zo zeker is lijkt mij echter niet zonder meer voor de 
hand liggend. Maar goed, men wilde zich wel bij een eventuele negatieve uit-
slag neerleggen, althans dat werd gezegd. {lfi[OA lO[s) 

AN DE 
OORZITTER 

Een groep radicalen heeft zich van de KV P afgewend. Op het moment dat dit 
stukje gepubliceerd zal worden, zal dat al lang geen nieuws meer zijn. Maar in 
de discussie in de Tweede Kamer over deze zaak kwamen twee interessante 
dingen naar voren. 
De heer Aarden diende zijn groep aan als een niet-confessionele .,partij", hoe
wel de christelijke inspiratiebron natuurlijk de leidraad blijft voor hem en de 
zijnen. Hij riep anderen, die het program van zijn groep kunnen onderschrijven 
zij het ook uit andere levensbeschouwing, op om met de uitgetreden radicalen 
samen te werken. Kortom partijvernieuwing op programmatische basis, niet op 
basis van vage beginselen. Wat deze programmatische aanpak betreft ben ik 
het geheel eens met de heer Aarden. Partijvernieuwing heeft mijn inziens al
leen dan kans van slagen wanneer men elkaar op concrete punten probeert te 
vinden. Dus niet met de al te veel gemythologiseerde termen als confessioneel, 
liberaal en socialistisch omdat deze geen .,ideologische" slagboom vormen voor 
werkelijk gelijkgezinden om elkaar te vinden. 
Het tweede interessante gegeven in deze discussie is afkomstig van de heer 
Van Mierlo. Hij was het met de heer Aarden eens dat er gestreefd moest wor
den naar een progressieve concentratie op de manier zoals Aarden die had 
aangeduid. Nadat hij vervolgens nog eens de wenselijkheid had uitgesproken 
dat de oude partijen dienen te ontploffen, liet hij zijn gedachten gaan over de 
groepen die in deze concentratie zouden kunnen passen. Het opmerkelijke hier
bij was dat hij meende dat ook een deel van de VVD hierin zou pas
sen. Een gedurfde uitspraak. De PvdA en ook een deel van de radicalen zal 
dit noemen van de VVD in dit verband niet zo erg gelukkig hebben gevon
dl!fl, otn het l!ldllf mild uil 1.1! drukkcm, en ook de <.tchterb<.tn v<.tn de heer V<.tll 
Mierlo zal niet onverdeeld in een juichstemming hebben verkeerd. Ik wil hier 
nog aan toevoegen dat ik wel gelukkig ben met de uitspraak van de heer Van 
Mierlo. HENK BOSMA 

GEESTELIJKE VRIJHElD EN LIBERALISME A Ph. P. van HAEFTEN 

.,Liberalism in both its old and new marritestations has been a form 
of protest against established interests which balk the torces of pro
gress". 

(Harry K. Girvetz: The Evolution of Liberalism) 

Er is geen twijfel aan mogelijk: de geestelijke vrijheid komt in Nederland 
steects meer in het gedrilng. Het in de vorige Driemaster gesignaleerde 

artikel van Mr. Toxopeus in de Gids stelt dat onbehagen voor een belangrijk 
deel wordt veroorzaakt door het dogmatisme, en dus de onverdraagzaamheid, 
van zowel .,links" als .,rechts". Werden in het februari-nummer van de Drie
master de on-liberale futminaties van Van Riel tegen de publiciteitsmedia (Mr. 
Korthals Altes in Vrijheid en Democratie: .. Een eventueel conservatieve pre
sentiltie van het naar inhoud volstrekt liberale betoog", what ever that may 
be) kritisch gesignaleerd, thans willen wij trachten de affaire Van Riel in een 
groter verband nog eens nader op de keper te beschouwen. Daar komen nog 
bij de hoogst zonderlinge opmerkingen van prof. Tinbergen, die in het Vrije 
Volk nota bene een bepaalde vorm van censuur bepleit. Dat zijn krasse bewe
ringen nauwelijks enige publiciteit hebben gekregen is een feit waarover Mr. 
Korthals Altes zich terecht bijzonder mag verbazen. Wellicht kwam dat door 
een .,progressieve" presentiltie? 

Laten we, voor de overzichtelijkheid, eerst nog even de standpunten van de 
bovengenoemde heren kort samenvatten. Het verschil in de praktische politiek 
tussen (verengd) liberalisme en (verengd) socialisme heeft men wel eens om
schreven als een verschil in uitgangspunt. Het resultaat kan hetzelfde zijn. Zo 
ook in dit geval. 

Mr. Van Riel gaat uit van de vrijheid: geen overheidsingrijpen, maar de mo
gelijkheid om een omroep door toepassing van het gelalscriterium (eens door 
liberalen verfoeià!) onder druk te zetten, en bereikt zo dat .,uitwassen" wor
den gedrongen in het procrustusbed van het .. gesundenes Volksempfinden", 
dat traditioneel-normatief-nationaal zou (moeten) zijn. 

Prof. Tinbergen gaat uit van de ordening; hij stelt dat socialisten daar in de 
economie niet erg afkerig van zijn, en pleit derhalve ook voor een .,culturele 
ordening". Een commissie van .,wijze mannen en vrouwen" zou een censure
rende taak moeten krijgen. Het behoeft nauwelijks enig betoog dat deze ge-

dachten voor liberalen, en hopelijk ook voor zeer vele socialisten, volstrekt 
onaanvaardbaar zijn. Het is de geestelijke onvrijheid de jure. 
Echter, wat Van Riel voorstaat is de facto idem dito. Immers, de individuele 
geestelijke ontplooiing en expressie wordt door hem geniveleerd tot de groot
ste gemenedeler (.,de geestelijke achtergrond van AVRO, RTN en TROS"); het 
is een jacobijnendom in optima forma. 
In dergelijke zin heeft Van Riel al eerder mijn verbazing gewekt. Zo pleitte 
hij bij de algemene beschouwingen vorig jaar voor een enquête bij de bevol
king over de al dan niet wenselijkheid van uitbreiding der ontwikkelingshulp; 
de bekende Gaullistische referendumtactiek. Want Mr. Van Riels voorstel moet 
men heel duidelijk zien in de wetenschap dat het Nederlandse volk grosso mo
do nog niet zo erg warm loopt voor de .,gouden bedden" (VU-onderzoek: 8°/o 
van die kiezers zou een verhoging willen). Dergelijke volksvertegenwoordigers 
met een statistische moraal, die enkel de zetbazen van de grote horden willen 
zijn, kunnen wat mij betreft gemist worden als kiespijn. Zo speelt Van Riel 
Henry (.,Blindganger") Faas in de kaart als die schrijft: ...... de VVD ( .... ) 
lonkt naar het minst denkende deel van de natie: de slachtoffers van de riool
journalistiek". Dat Van Riel daar niet vies van is blijkt wel overduidelijk uit 
het in Marginalia van februari gereleveerde citaat uit Liberaal Reveil. 
Resumerend: de gedachten van Van Riel leiden tot de dictatuur vàn, die van 
Tinbergen tot dictatuur óver het proletariaat. Beiden hebben zich de leerstelling 
.. Concentreer wat onder de massa leeft, breng het weer onder de massa en 
houd het vast en voer het uit" (Mao Tse-toeng) eigen gemaakt. In dit opzicht 
zijn beide heren niet erg bevorderlijk voor een democratische samenleving. 
Want de censuur van prof. Tinbergen dient daar taboe te zijn, terwijl Mr. Van 
Riel kennelijk het verschil tussen democratie en ochlocratie is vergeten. 
Tussen beiden ligt het grote gebied van de democratie dat liberalen in de 
meest ruime zin van het woord ter harte gaat. In dit territoir moet het pro
bleem (sic.) van de geestelijke vrijheid dat zeer nauw verwant is aan dat van 
de tolerantie, opnieuw worden doordacht. 
Na deze min of meer actuele opmerkingen stel ik mij voor in enige volgende 
artikelen wat zaken aan te roeren die wellicht tot een oplossing bij zouden 
kunnen dragen. Ik dacht dat dat nodig was omdat we niet mogen blijven steken 
in de proclamatie: Wij zijn liberaal, ergo wij wensen een maximale geestelijke 
vrijheid. De factoren die ons liberale ideaal belemmeren dienen opgespoord 
en zo mogelijk weggenomen te worden. 

.. 
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Gr. Ziengs: 

1969 1• Dl P&POI&'S 
Jn art. XX van de overeenkomst tussen Nederland en Indonesië, inzake W.-

Nieuw-Guinea, gesloten te New York op 15 augustus 1962 staat: "De uitoe
fening van het zelfbeschikkingsrecht dient voor het einde van 1969 te zijn 
voltoond". Dit betekent dat voor het eind van het volgend jaar de Papoea's zich 
in vrijheid moeten uitspreken over de toekomstige status van hun land: zelf
standig onafhankelijk van Indonesië, verder gaan of aansluiting bij dat land. 
Het was reeds kort na de sluiting van het Akkoord dat vele begonnen te twij
felen aan de goede wil van de Indonesiërs: Soekarno en Soebandrio verklaar
den al spoedig dat de Papoea's geen vrije keuze zouden krijgen. Het leek er 
ook veel op dat aan Indonesië in plaats van het bestuur over Nieuw-Guinea, 
de souvereinHeit over dat gebied was overgedragen: Het werd verboden poli
tieke vergaderingen te houden of politieke partijen op te richten wanneer die 
partijen niet in Indonesië bestonden! Volgens het jaarverslag van de Herv. 
Zending over 1965 moest dit verbod worden verstaan tegen de achtergronden 
"van bv. de met geweld onderdrukte opstand tegen het Indonesisch gezag, die 
in juli 1965 te Mar10kwari plaats h3.d". Volgens het verslag zou Indonesië in 
een dergelijke opstand wel geen aanleiding hebben kunnen vinden voor ge
noemd verbod, "zij is op de hoogte van de algemene anti-Indonesische gezind
heid van de bevolking van W.-Irian", aldus de zending van de zelfde kerk die 
in 1961 het Nederlandse volk wilde overhalen N.-Guinea aan Indonesië over te 
dragen! 
Berichten over indoctrinatie, corruptie, mishandelingen en moorden op tegen-

(vervolg van pag. 4) 

Hopende dat de JOVD het zuivere 
liberalisme hoog zal blijven houden 
en haar moederpartij opbouwend en 
kritisch zal begeleiden, teken ik, 

K. SCHOONVELDE. 
NASCHRIFT: 
Hoe moeilijk het is over zaken als 
partijvernieuwing iets te zeggen, heeft 
deze brief weer eens bewezen. En 
wanneer dan nog met de Franse slag 
geciteerd wordt, dan is de discussie 
bijna helemaal een onbegonnen taak. 
Als de heer Schoonvelde mij goed 
heeft beluisterd, dan weet hij dat ik 
onder "links" iets anders versta dan 
"socialistisch". Nu noemt D '66 zich 
niet links, maar pragmatisch. Maar 
dat is kennelijk voor de heer Schoon
velde geen bezwaar om mee te doen 
aan het in onze liberale kringetje zo 
verfoeide spelletje van "etiketten
plakkerij". Dat D '66 socialistisch is, 
leidt de heer Schoonvelde af uit het 
stemgedrag van de D '66-kamerfractie. 
Dat is helaas geen maatstaf; het is 
wellicht de moeite waard eens uit te 
zoeken hoe vaak de VVD met GPV 
en SGP meestemt. Daarom is de VVD 
toch nog niet rechts? Of heeft de heer 
Schoonvelde meer behoefte aan zo'n 
rechts (lees conservatief) blok? Dan 
kan ik hem een kadercursus in de ele
mentaire beginselen van het liberalis
me aanbevelen. 
Overigens hoop ik met de heer 
Schoonvelde dat de JOVD het zuivere 
liberalisme zal blijven hooghouden. 
Het lijdt dan geen twijfel of ook vele 
(rooie) D '66'ers zullen zich dan in de 
JOVD, net als tot dusverre, blijven 
thuisvoelen. (GvdM). 

GEEN JOVVD 

In de januari-Driemaster wijdt Paul 
van Haeften enig "marginaal" com
mentaar aan de VVD-radiouitzending 
van 10 januari jl. 
Deze uitzending werd gedeeltelijk 
verzorgd door een drietal leden van 
de Jongerengespreksgroep 's-Graven
hage van de VVD, een instelling, 
waarvan het bestaan alleen al schijnt 
te werken als de bekende rode lap op 
de stier, gezien de koppeling, die ook 
elders in dezelfde Driemaster wordt 

gelegd met het weekend op 24 en 25 
februari te Woudschoten, waar een 
aantal jongere VVD-leden zich heeft 
bezonnen op de vraag "Wat bindt ons 
als jongeren aan de VVD" en de drei
ging die men hiervan voelt uitgaan, 
gezien een mogelijke institutionalise
ring tot een JOVVD, zoals bv. in 
Woerden wordt voorgestaan. Dat een 
aantal deelnemers aan de Haagse jon
gerengespreksgroep zitting had in 
het organisatiecomité heeft mogelij
kerwijs het bestaande gevoel van 
dreiging nog wat versterkt. 
Ik wil echter duidelijk stellen, dat de 
Haagse jongerengespreksgroep, op 
een enkele uitzondering na misschien, 
niets voelt voor een JOVVD. 
Gezien het feit, dat deze gespreks
groep min of meer gezien kan wor
den als het resultaat van de reeds ja
renlange goede contacten tussen de 
afdelingen 's-Gravenhage van VVD 
en JOVD is dit bepaald niet zo ver
wonderlijk. 
Paul van Haeften heeft zijn verwon
dering uitgesproken over de grote 
publiciteit, welke de Haagse jonge
rengespreksgroep d.m.v. deze radio
uitzending heeft gekregen. 
Afgezien van het feit, dat de luister
dichtheid bij uitzendingen "in het ka
der van" wel niet zo geweldig zal zijn, 
vind ik het nauwelijks verbazingwek
kend, dat men de schijnwerpers eens 
wilde richten op een nieuw stuk zelf
werkzaamheid in de partij. 
De door de gespreksgroep in samen· 
werking met de werkgroep 's-Gra· 
venhage van het DC geproduceerde 
nota aangaande de vier vragen uit 
het Liberaal Beraad en het vraagstuk 
Kiezer-Gekozene was in dit verband 
een geschikt stuk om die radiouitzen
ding omheen te bouwen. 
Of nu Paul van Haeften bij het schrij
ven van zijn commentaar de moeite 
heeft genomen de juiste tekst van het 
gesprokene, zoals gebruikelijk ver
krijgbaar bij het Algemeen Secreta
riaat van de VVD, in ogenschouw te 
nemen betwijfel ik. 
Een feit is, dat er in ieder geval spra
ke is van een misinterpretatie. Als 
voorbeeld moge dienen het volgende 
citaat: 
.,De uitlating, dat de VVD in open
bare congressen tot politieke stand-

standers van het regiem kwamen en komen regelmatig ons land binnen. Een 
voorbeeld: In februari 1967 stond in een missive van het hoofd van de Indone
sische politie in Vv.-Irian te lezen dat Papoea's, in dienst van de Indonesische 
politie of van haar leger, die met het volk zouden samenspannen tegen het 
Indonesische gezag zonder vorm van proces in het geheim ter dood zouden 
worden gebracht! Dit is een bericht uit een land dat bestuurd behoord te wor
den volgens de bepalingen van een overeenkomst die onder toezicht van de 
V.N. tot stand kwam, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende verplichtin
gen van de partners in deze overeenkomst. Jouwe's reactie was: "Georgani
seerde moord!" 
In 1966 stelde de Minister van Buitenlandse Zaken, Malik, dat Indonesië zich 
aan het verdrag zou houden, maar. . . . men zou Indonesië er niet op mogen 
aanzien wanneer de Papoea's een vrije keuze niet zouden begeren! Een bewe
ring van Malik die niet aan de orde is en waarover in het Akkoord met geen 
woord wordt gerept. Het congres van Papoea-leiders (geselecteerd door Indo
nesië) sprak zich in '66 uit tegen een volksstemming omdat "W.-Irian al bij In
donesië hoort". Hieruit ziet men aan welk een dun draadje de uitvoering van 
het Akkoord hangt! En nu spraken we nog enkel over art. XX. Maar in het 
Akkoord staat ook nog dat ieder jaar een VN-missie W.-Irian zal bezoeken, 
dat in W.-Irian vrijheid van meningsuiting en partijvorming zal zijn en dat In
donesië en de VN de stemming zullen voorbereiding, waar nog niets aan is 
gedaan. Ook het bewind onder Soeharto verzekert bij herhaling dat de volks
stemming zal doorgaan. Het gevaarlijke hiervan is dat velen nu mer.en dat het 
Akkoord van New York inderdaad zal worden nageleefd. Maar wanneer we 
zien dat Indonesië alle artikelen met de voeten treedt, wat moeten we dan 
verwachten van de uitvoering van art. XX? Juist doordat de Papoea's allerlei 
elementaire rechten worden ontnomen, terwijl het kader steeds tot zwijgen 
wordt gebracht, dreigt de stemming een wassen neus te worden. 
Wij hopen dat Nederland als verdragspartner en als VN-lid het recht. en de 
plicht gevoelt, stappen te ondernemen, die er toe leiden dat in 1969 de vrije 
keuze zal doorgaan, dat Nederland er voor zal waken àat de zich steeds verder 
uitbreidende goede betrekkingen met Indonesië nimmer een reden wordt om 
diplomatiek passief te blijven t.a.v. de door Indonesië gepleegde en te plegen 
verkrachting van het recht jegens de Papoea's. Reeds in 1962 stond de JOVD 
pal achter het Comité Zelfbeschikking N.-Guinea! 1969 staat voor de deur, stelt 
Nederland alles in het werk, dat tenminste art. XX van het Akkoord wordt 
uitgevoerd opdat wij onze belofte nakomen? 

punten komt, houd ik voor apocrief." 
Dit is dan de interpretatie van, ik 
citeer: 
"Het liberalisme stelt wel degelijk de 
voortdurende zorg om de mens in de 
maatschappij voorop. In dit verband 
achten wij het van groot belang, dat 
de VVD in openbare landelijke con
grPssen het partijstandpunt t.a.v. DE 
BRANDENDE POLITIEKE VRAAG
STUKKEN van het ogenblik bepalen. 
Hierin ligt de mogelijkheid te komen 
tot de afbakening van de werkelijke 
politieke scheidslijnen, waarmee we 
dan automatisch een basis voor de 
toekomstige politieke hergroepering 
hebben geschapen." 
De betekenis van deze uitspraak in 
een VVD radiouitzending is kenne
lijk volledig aan Van Haeften voorbij 
gegaan. 
Het zal dan ook niemand verbazen 
als ik de mening uitspreek, dat de 
ontwikkeling onder de Haagse Jong
Liberalen verre van verontrustend is, 
maar tot nu toe juist heeft bijgedra
gen tot een betere onderlinge ver
standhouding tussen ouderen en jon
geren, VVD, LDC en JOVD. 
Den Haag. P. A. CAROL 

NASCHRIFT 
Slechts een viertal korte opmerkin
gen wil ik over het schrijven van 
Piet Carol maken: 1. Wat betreft ons 
oordeel over een JOVVD is er dacht 
ik gelukkig weinig verschil van in
zicht. 2. De tekst van de bewuste 
radiouitzending heb ik wel gelezen. 3. 
Dat de Haagse gespreksgroep geen 
JOVVD in de dop is, is voor mij een 
geruststelling. Daar de JOVD mij ter 
harte gaat heb ik door een cumulatie 
van voorvallen de Haagse gespreks
kring niet geheel juist getaxeerd. 4. 
De zinssnede over de landelijke con
gressen heb ik destijds verstaan in 
relatie tot een vorige passage: "(een 
kritisch) zelfonderzoek is binnen de 
VVD al enige tijd aan de gang. We 
willen niet verhelen dat dit emoties 
oproept, meningsverschillen naar de 
oppervlakte brengt, heftige discussies 
uitlokt en misschien niet snel genoeg 
gaat." Nog steeds heb ik weinig ge
merkt van de heftige discussies. 
"Hoogstens" van min of meer heftige 
reacties. (PvH). 

BOEKBESPREKING 

.. Erfgenamen van een revolutie; 
vijftig jaar Sowjet-Unie" 

In de serie Tekst en Uitleg verscheen 
een pocket*) waarin zoals op de om
slag vermeld staat een .,journalistiek 
tijdsbeeld" wordt gegeven van de 
Sowjet-Unie. 

In 1967 bezocht een groep redacteu
ren van de New Vork Times dit onme
telijke land. De groep stond onder lei
ding van Harrison E. Salisbury, de 
man die al eerder faam verwierf doo• 
zijn reportages uit Noord Vietnam. 
Het is goed wanneer men zich de on
dertitel van het boek: Een journali
stiek tijdsbeeld, in gedachten houdt, 
want een wetenschappelijk werk is 
het natuurlijk niet geworden. De wij
zigingen in de opvattingen der Rus
sische economen worden in een tiental 
bladzijden behandeld. Voor gedetail
leerde onderzoekingen is men dan aan
gewezen op andere werken. 
Het is echter de vraag of men dan een 
beter beeld van de SU krijgt. Een ding 
is het team journalisten nl. opgeval
len, en in het boek vindt men die op
vatting dan ook bijna op iedere blad
zijde terug: veel van de achterdocht, 
de angst, het conservatisme van de 
Russische mens kan verklaard worden 
uit het schrikbewind van Josef Stalin. 
Het boek geeft een beeld van een land 
met een verschrikkelijke geschiedenis, 
maar met een bijzonder groot optimis
me voor de toekomst. Het heden is 
niet belangrijk. 

Als zodanig is het boek te beschou
wen als een waardevolle bijdrage tot 
de ontmythologisering van de SU. We 
leren het land kennen als een doodge
woon land, met doodgewone, zij het 
andere dan onze problemen. 
Voor die liberale lezers die hun we
reldbeeld wensen te reviseren is dit 
boek daarom van harte aanbevolen. 

G. V.d. M. 

1') uitgave Parool, 225 bldz., f 10.-
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Deze Driemaster wordt voorzien van een begeleidend schrij· 
ven van Hans Wiegel, verspreid tijdens het VVD-congres op 
5 en 6 april te Maastricht. 

DRIEMASTER 7 

UIT ONZE ORGANISATIE 

AMSTERDAM 

Op 25 januari hebben wij onze algemene ledenvergadering gehouden, naar 
aanleiding waarvan een afdelingsreglement en een gewijzigd bestuur uit de 
bus is komen rollen. 
De uitspraken van de heer Van Riel op het VVD-congres zijn voor de vergade
ring aanleiding geweest een motie in te dienen bij het HB. 
Op 6 februari werd er op een afdelingsbijeenkomst een felle discussie gevoerd 
over de positiebepaling van de JOVD en de niet formeel erkende .,praktische" 
band met de VVD. 
Op 18 maart zal de avond gewijd worden aan de Nota Jeugdzaken van het 
college van B. en W. 

PROGRAMMA van het CONGRES 
van het DISTRICT NOORD 
Op 20 en 21 april zal het District 
Noord in samenwerking met de Deut
sche Jungdemokraten uit Neder-Sak
sen een congres houden in de Kwart
jesberg te Drouwenerzand, over het 
onderwerp: De Europese Veiligheid. 
Sprekers: Dr. C. Berkhouwer (VVD), 
Mr. P. J. Teunissen (Polemologisch 
Inst.) en een nog niet bij name be
kende Duitser. Het Districtsbestuur 
zal een aantal terzake doende stellin
gen poneren. Belangstellenden gelie
ven zich nu reeds op te geven bij 
Mej. B. M. Verdegen, Steendijk 147, 
te Assen. 

PROGRAMMA van het WEEKEND 
van het DISTRICT ZUID-WEST 
Het weekend zal gehouden worden op 
30 en 31 maart in Kasteel Bouvigne 
(Bouvignelaan 5, Breda). De deelne
mers worden tussen half twee en half 
drie verwacht. De conferentie wordt 
besloten om ± half vijf. Op het pro
gramma staat: een discussie tussen 
Han Lammers en Mr. Ridder van Rap
pard (beiden gevraagd). een film en 
toelichting door Ir. Tuynman over Ge
volgen van de industriële vervuiling, 
een inleiding over Medici en Ethiek, 
en een ledenvergadering. Kosten voor 
het gehele weekend: ± f 17,50 (ook 
gedeeltelijke deelname mogelijk). Alle 
deelnemers ontvangen een program
ma en discussienota. Opgaven bij Mej. 
A. Gijsberts, L. v. N.O. Indië, Den 
Haag, tel. 070-864636 (kantoor). 

ZUID-OOST DRENTHE 
In samenwerking met de F.J.G. in de 
PvdA, afd. Valthermond, organiseerde 
deze afdeling een debat met als deba
ters de heren H. de Roos, alg. secr. 
van de F.J.G. en onze vice-voorz. po
litiek, de heer A. J. Evenhuis. Bespro
ken punten waren: werkloosheid, 
ambtenarenbeleid, partijvernieuwing. 

Duidelijk bleek dat de heer Evenhuis 
niet de zwakste partij was. 
N.P.J.C.R. 
De Documentatiecommissie van de 
Stichting NPJCR zal 6 à 8 maal per 
jaar een informatiebulletin uitgeven 
over actuele politieke issues (bv. 
Unctad, Vietnam, Zuid-Amerika). 
Afdelingen kunnen zich hierop abon
neren (kostprijs). Voor 25 exemplaren 
per uitgave wordt f 10,- in rekening 
gebracht. Opgaven bij de secretaris 
van de NPJCR, Charl. de Bourbon
strC~at 120 A, Den Haag. 
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VAN DE HB-TAFEL 
Het is ons gebleken, dat er in enkele 
Ie afdelingen problemen waren, waar 
men geen raad mee wist. Is dit bij u 
soms ook het geval, stel u dan in ver
binding met HE-leden. Het telefoon
nummer van de Algemeen Secretaris 
is: 020-172507, van de vvo: 03478-1925, 
7de hb-lid: 070- 548728. 
De afdelingen worden er op geatten
deerd per 1 april hun afdrachten te 
betalen: f 2.50 per lid op de leden
stand van 1 maart jl. 
Er zijn een paar nieuwe afdelingen 
opgericht: Veendam, Heerenveen en 
Ermelo. In oprichting is de afdeling 
Fivelingo. 
Bij de Alg. Secr. zijn er boekjes à 
f 1.50 over .,NAVO en Warschaupact" 
te verkrijgen. 

dAGENDAg 
maart 

20 afdeling Den Haag: debating-avond t.h.v. Mej. A. Gijsberts, Laan van Nw. 
Oost-Indië 274. 

21 afdeling Nijmegen: bijeenkomst; spreker de heer Van Riel. 
25 afdeling Leeuwarden: afdelingsbijeenkomst; spreker de heer De Goede 

(D'66). 
25 afdeling Amsterdam: afdelingsbijeenkomst in Hotel Polen. Aanvang 8 uur. 
27 afdeling Utrecht: discussie over de konsumentenaangelegenheden met H. 

J. L Vonhoff. 
30/31 Districtsweekend in kasteel De Bouvigne bij Breda. 

april 

2 afdeling Amsterdam: liberale borrel in de Oude Herberg, Handboogsteeg, 
vanaf 22.00 uur. 

2 afdeling Den Haag: liberale borrel in Tastevin, Prinsestraat 84. 
5 afdeling Amstelveen: liberale borrel in 't Dorstige Hert vanaf 20.15 uur. 
6 VVD-Congres in Maastricht. 
9 afdeling Den Haag: Haagse Jongeren Parlement, Stadhuis Javastraat 

19 afdeling Apeldoorn: afdelingsbijeenkomst in Orpheus. aanvang 20.00 uur. 
20 Districtsweekend Noord tezamen met de DJD op de Kwartjesberg. 
28 afdeling Leeuwarden: afdelingsbijeenkomst; spreker H. Wiegel, in de 

Klanderij. 
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uitknippen, invullen, 
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Groningen 

abonnementsgeld: 
1 7.50 per jaar ( 11 nummers) over te maken op girorekening 27 77 60 
t.n.v. Stichting De Driemaster te 's-Gravenhage. 
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1/8 pag.: I 40.-1 36.50*) per plaatsing 
1/4 pag.: I 55.-1 50.-*) per plaatsing 
1/2 pag.: I 80.-1 70.-*) per plaatsing 
meerprijs frontpagina: I 1 0.-. 
meerprijs kleurendruk: I 80.-**). 
eventuele cliché-kosten zijn voor rekening van de adverteerder. 

*) tarief voor drie of meer plaatsingen. 
**) indien er bv. twee kleurenadvertenties zijn, dan wordt de meerprijs ge

halveerd. 
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D e storm rond de minister van justitie, Prof. Polak, is geluwd. Het dramatische be· 
sluit van president Johnson om zich voor een nieuwe ambtstermijn niet ter be

schikking te stellen is daar mede oorzaak van. Rond president Johnson en zijn, al dan 
niet vermeende, oorlogsmisdaden was een hele rel ontstaan. De minister heeft on
danks de buiten-parlementaire druk niet toegegeven. Aangenomen mag worden dat zijn 
opponent te dezer zake, de Groningse hoog leraar Delfgaauw, nog steeds met een onbe
zoedeld strafblad rondloopt. 
Wat is er gebeurd? 

D e discussie over de oorlog in Vietnam, 
waaraan wij in het vorige nummer 

van ons blad een bijdrage hebben gele
verd, dreigt op een hellend vlak te geraken. 
Ons standpunt is dat deze heilloze strijd, 
die de Verenigde Staten op onafzienbare 
termijn ernstig dreigt te compromiteren, 
liever vandaag dan morgen beëindigd 
dient te worden. Het is een taak ook van 
de Nederlandse regering, daarop aan te 
dringen. Helaas schijnt dat niet voor ieder
een voldoende te zijn. Voor sommige men
sen lijkt een militaire overwinning van de 
Vietcong en dus een ondubbelzinnige ne
derlaag van de Verenigde Staten, belang
rijker te zijn dan een spoedig einde van de 
strijd, aldus feitelijk aandringend op voort
zetting van de oorlog, ten koste van nog 
meer mensenlevens. 
Erg fris is dat allemaal niet. Minder dan 
bezorgdheid om Amerika's rol in de we· 
reldpolitiek, een reden waarom mensen als 
Eugene McCarthy en wijlen Luther King 
hun stem tegen de oorlog verhieven, lijkt 
de drijfveer voor het handelen van Delf
gaauw c.s. te zijn de wens om Johnson uit 
te laten maken voor oorlogsmisdadiger. 
Het is goed dat minster Polak aan dat 
streven weerstand heeft weten te bieden. 
Het kan immers de taak niet zijn van een 
Nederlandse rechtbank om te bepalen of 
LBJ, volgens de normen van Neurenberg 
en Tokio, al dan niet een oorlogsmisdadi
ger is. De actie van Delfgaauw c.s. kan 
moeilijk anders gezien worden als een po
ging om via een achterdeur het Vietnam
tribunaal binnen te smokkelen. De reeds 
gehouden Vietnamtribunalen zijn nu niet 
bepaald bekend om de zorgvuldigheid en 
objectiviteit waarmee het belastende be· 
wijsmateriaal werd geselecteerd. Totnutoe 
is er door geen Vietnamtribunaal een po
ging gedaan om vast te stellen welke de 
strijdmethoden zijn van het Nationaal Be
vrijdingsfront. 

Ö€ R€ÖaCtl€ Wil (ja.\Rn€ 

PRtnS€S maRGRt€t €n 
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van hun zoon 
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polak 
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pythagoras 

door 

G. v.d. Meer 

Dit betekent overigens niet dat wij geen 
begrip zouden hebben voor de morele ver
ontrusting welke vele mensen beweegt. In
tegendeel, het valt ons niet moeilijk voor 
hen, ondanks onze bezwaren tegen hun 
strijdwijzen, meer achting te koesteren dan 
voor de verdedigers van het Amerikaanse 
Vietnambeleid door mensen van het slag 
Lunshof en Ulrici. 

-"'k-
Het is duidelijk dat minister Polak met de 
hele zaak nogal in de maag heeft gezeten. 
Zijn argumentatie ter verdediging van zijn 
standpunt deed moeizaam aan. Dat was 
jammer omdat de discussie nog eens kon 
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beginnen, waar wij de minister toch graag 
het laatste woord hadden gegund. Delf
gaauw voorzag zijn betoog (dat niet straf
baar was, aldus Polak) van een confusie 
(Johnson is een oorlogsmisdadiger; ook 
dat mocht van de minister- in het kader 
van het betoog was dat niet 'beledigend' 
in de zin van het beruchte artikel 117). 
Deze conclusie werd door een aantal stu
denten overgenomen - en dat mocht nu 
weer niet van de minister. Wie daarvan 
iets begrijpt mag zijn vinger opsteken. Men 
hoeft toch ook niet telken male de stelling 
van Pythagoras te bewijzen? Waarom is 
dan het overnemen van de essentie van het 
betoog van Delfgaauw (Johnson oorlogs
misdadiger) beledigend, en het betoog 
zelf niet? Op veel mensen zal de redene
ring van Polak de indruk hebben gewekt 
van een spitsvondige argumentatie, om te 
vervcfger: '!.-':,.. ~~n .,,.,;if. r:~ ~~~'--;~::::!:::--~:·:~~ 
is daarmee niet gediend en dat is een kwa
lijke zaak. Het zijn werkelijk niet de de
monstranten alleen die het woord 'klasse
justitie' dadelijk in de mond bestorven ligt. 
Het is dan ook te hopen dat het justitiële 
vervolgingsbeleid op een uiterst laag pitje 
komt te staan. Wie dat wil, moet maar kun
nen zeggen dat Johnson een oorlogsmis
dadiger is. Het is alleen naïef om te ver
onderstellen dat dergelijke uitingen een 
positieve bijdrage zijn in de discussie, die 
nog altijd broodnodig is. Nog afgezien of 
men niet een rechtse tegenreactie ('Ame
rika wint voor Europa op alle fronten') in 
het geweer roept. 

-"'k-
Het lijkt ons overigens niet verstandig om 
Delfgaauw pogingen tot het ondermijnen 
van de democratische rechtsstaat in de 
schoenen te schuiven. Soms krijgt men de 
indruk dat wij roomser zijn dan de paus
van de leuze Johnson War Crimina( wordt 
in Amerika niemand meer heet of koud. 
Het is tenslotte duidelijk dat het reeds ge
memoreerde artikel 117, dat het beledigen 
van hoofden van bevriende naties verbiedt, 
een anarchronisme is. Het wordt inderdaad 
tijd dat de Nederlandse wetgever in dit 
opzicht eens wat minder 'zimperlich' gaat 
worden. In een volwassen liberale natie 
moet iedereen maar het bevriende staats
hoofd opzoeken dat hem lief is. 
Het aangaan var. nauwe bond{ïenoot
schappelijke verplichtingen met welk land 
dan ook impliceert een directe betrokken
heid mèt en verantwoordelijkheid vóór de 
handelingen van dat land, alleen, of in die 
bondgenootschappelijke verplichtingen. 
En dat betekent dat het voeren van op
positie tegen dat beleid een volstrekt lega
le zaak behoort te zijn. 
Juist in een tijd waarin de fronten van de 
koude oorlog aan het wankelen zijn kan 
dat nog wel eens, vooral voor hen die dat 
proces met lede ogen gade slaan, grote 
verrassingen gaan opleveren. 

Datum: 

NRC 
één Yan de goede dingen 

in uw lenn 

DALFSEN 
zie pag. 7 



2 DRIEMASTER 

Ds. MARTIN LUlHER KING t 
Welbewust van het gevaar 
voor eigen leven heeft ds. 
Marten Luther King zich inge
zet voor de emancipatie van 
de negers en de armen in de 
Verenigde Staten. Reeds eerder 
was een aanslag op hem ge
pleegd. Ditmaal bracht een ia
taal schot een einde aan een 
leven vol strijd voor een recht
vaardige zaak, waarbij, en dat 
heeft ds. King terecht een 
groot aanzien in de wereld 
gegeven, het doel de middelen 
niet heiligde. 
Op ds. King zijn de woorden 

ONDOORDACHT 
Het ingezonden stukje van K. Schoon
velde in het overigens voortreffelijke 
maartnummer (pagina 4 en 6), een 
kwalifikatie die zowel inhoud als 
vormgeving betreft, noopt mij tot een 
opbouwend wederwoord. Schoonvel
de openbaart zich als één van die li
beralen, die alles en iedereen buiten 
de "moederpartij" in de niet-liberale, 
dus socialistische hoek trappen. Nu 
zijn er twee mogelijkheden: 

1. Er is hier sprake van demagogie. 
Dit moeten wij in onze studie-orga· 
nisatie toch zo veel mogelijk trachten 
te vermijden! Het zou immers omge
keerd hetzelfde zijn, als bijvoorbeeld 
ondergetekende de stelling zou lan· 
ceren, dat de héle VVD (die Schoon
velde blijkens zijn stukje de rol wil 
laten vervullen ~ of opdringen ~ 
van een soort politieke moederbuik 
van onze JOVD). een behoudende 
(' conservatieve) groepering is. En 
dit is niet het geval: Bijna iedereen 
weet toch wel, dat zich in de VVD 
nog betrekkelijk veel liberalen thuis 
(proberen te) voelen. 

,.Het is volbracht", onlangs 
weer vele malen gezongen in 
de Mattheus Passion, wel zeer 
van toepassing. Anderen zul
len nu zijn streven naar ge
rechtigheid voor de underdog 
moeten overnemen. Een stre
ven, waarvan gehoopt mag 
worden dat het in de geest van 
ds. King tot een goed einde zal 
worden gebracht. De zojuist 
achter ons liggende paasdagen 
herinneren ons er aan dat de 
dood nooit het laatste woord 
heeft. Ds. King heeft dat ge
weten; hij wist wat hij offerde. 

2. Er is hier sprake van een staaltje 
ongelofelijke onnadenkendheid. In dit 
geval is er hoop voor de toekomst. 
Door konsekwent en nauwgezet stu· 
deren zal Schoonvelde tot het inzicht 
kunnen komen, dat zijn denkbeelden 
op dit punt voor ingrijpende vernieu
wing vatbaar zijn. Want hij heeft 
doodgewoon ongelijk. 
Dit laatste zal ik aan de hand van 
een van Schoonvelde's uitspraken 
duidelijk trachten te maken. S. meent 
te hebben begrepen dat D '66 zich
zelf wil opheffen .,wanneer de 'pro
gressieve krachten' in de maatschap
pij hun doelstellingen hebben verwe· 
zenlij kt". Hieruit kan S. slechts aflei
den dat ,.Van Mierlo en de zijnen 
alleen een nog hechter 'links kamp' 
(lees: socialistisch) voor ogen staat." 
Als hij dit nog eens héél rustig door
leest zal Schoonvelde begrijpen dat 
hij in deze fatale alinea twee termen 
met elkaar heeft verward, te weten 
de begrippen 'progressief' en ,socia· 
listisch'. Nu betekent 'progressief 
niets anders dan 'vooruitstrevend'. 
Dat wil zeggen dat volgens S. alles 
buiten de socialistische en de zijns 
inziens geestverwante groeperingen 
niet vooruitstrevend is. 
Zijn redenatie konsekwent dóórtrek
kend komt men dan tot de konklusie, 
dat zich in de "moederpartij" geen 
vooruitstrevenden bevinden. 
Quod erat demonstrandurn (?) 
Zaandam. M. R. MARCUSE 

AN DE 
OORZITTER 

D itmaal slechts een toelichting op de twee verklaringen die het hoofdbe
stuur in het weekend van 30 en 31 maart jl. opstelde. 

Ten aanzien van de eerste HE-verklaring: 
De argumentatie van de werknemersorganisaties doet nogal onoprecht aan; de 
werktijdsverkorting zou niet zo erg zijn vanwege de produktiviteitsstijging in 
de bouwvak en gewenst ter bestrijding van de werkloosheid in deze be
drijfstak. Deze twee argumenten nu zijn regelrecht met elkaar in strijd, zoals 
toch voor een ieder duidelijk moet zijn. Bovendien blijkt uit deze c.a.o. dat de 
belangentegenstelling tussen werknemers en werkgevers sterk aan het ver
minderen is. Aldus wordt de taak van de minister om het algemeen belang te 
dienen en onze economie te beschermen in de vorm van een onverbindend
verklaring steeds meer een ondankbare taak. Het hoofdbestuur vindt het daar
om noodzakelijk dat er meer begrip wordt opgebracht voor het optreden van 
de minister in dergelijke situaties. 
Ten aanzien van de tweede HE-verklaring: 
Door genoemde overschakeling ontstaat er een meevaller van 700 miljoen gul
den. De vraag is dan hoe moet dit extraatje gebruikt worden. Gezien de enor
me taken waarvoor onze natie zich gesteld ziet, is het hoofdbestuur, dit kenne
lijk in tegenstelling tot de regering, van mening dat deze taken belangrijker 
zijn dan een belastingverlaging, temeer nu het gaat om een slechts eenmaal 
optredende meevaller. In de verklaring zijn slechts twee van deze taken ver
meld, omdat deze twee actueel zijn, maar er zouden nog meer te noemen zijn 
zoals bijvoorbeeld de bestrijding van de luchtverontreiniging. 
(Zie voor de verklaringen: pag. 6) HENK BOSMA 

J. H. Lamhers besluit zijn verslag van het NP JCR-congres 
HET DUITSE VRAAGSTUK 8 
Ik vind het niet van een realistische instelling getuigen dat men zich 
in West-Duitsland bij voortduring alleen rekenschap geeft van de al of niet 
terecht vermeende wensen van de Oostduitse bevolking, doch de machtheb
bers in deze staat niet of nauwelijks in zijn denkschema opneemt. Als men wat 
wil bereiken dan zal men toch met de leiders van de D.D.R. tot een akkoord 
moeten zien te komen? Het volk heeft in een communistische staat naar onze 
maatstaven nu eenmaal niets te vertellen. Hier ligt mijns inziens vooral het 
onredelijke van de houding der Westduitse regering en tevens die van de 
meeste jongeren; men klaagt dat de Oostduitse regeerders niet inschikkelijk 
zijn, maar wanneer men toch ook maar enig psychologisch inzicht heeft kan 
men toch weten dat men van iemand, die men als een minderwaardige behan
delt, nooit iets gedaan krijgt. Integendeel, deze zal zich, zolang hij kan, afzet
ten tegen de eerstgenoemde en al diens standpunten, zelfs als deze op zichzelf 
tamelijk redelijk zijn. Het gevolg is dat ook het binnenlandse beleid onnodig 
hard wordt. De liberalisatie gaat niet voor niets in Oost-Duitsland veel trager 
dan in alle andere Oost-Europese landen. Wanneer een staat niet erkend wordt, 
zullen de leiders van deze staat alles in het werk stellen om hun staat te pous
seren; door een scherpe grensbewaking, een sterk leger, een zware indoctrina
tie van de bevolking en een zelfbewuste harde houding in het buitenlandse 
beleid. 

Het is juist daarom dat men Oost-Duitsland als staat dient te erkennen. Het is 
zeer waarschijnlijk dat de toestand in de D.D.R. zich na erkenning zal norma
liseren, omdat het regime zich dan niet zo meer behoeft te laten gelden. De weg 
naar liberalisatie kan dan ingeslagen worden, net zo als in de andere Oost
Europese landen. En wanneer dan na een jaar of tien de bevolking vun beide 
landen nog een hereniging wenst, dan is de kans daartoe een stuk reëler dan 
thans. Want op de wijze waarop men tegenwoordig nog te werk gaat om tot 
een hereniging te komen lukt dit volgens mij nooit. 
Zonder erkenning van Oost-Duitsland door \<Vest-Duitsland is de Oost-Europese 
vrees voor de Bondsrepubliek ook zeker niet geheel ongemotiveerd en in ieder 
geval begrijpelijk. De Duitsers wekken evenwel niet direct de indruk dat zij 
rekening willen houden met de gevoelens van met name de bevolkingen van 
Polen en Tsjechoslowakije; zij maken zich er hoofdzakelijk bezorgd over of 
niet door erkenning de kans op een Duitse hereniging voorgoed verkeken zal 
zijn. Het eisen van vrije verkiezingen in Oost-Duitsland, waarin de bevolking 
zich zou kunnen uitspreken voor eventuele aansluiting bij West-Duitsland zou 
de jure dan neerkomen op inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van 
een andere staat. 
Er zit wat in natuurlijk, maar dit argument lijkt mij niet doorslaggevend. Uit
gaande van vrije verkiezingen, kan een bevolking toch altijd besluiten tot een 
Anschluss? Het zou niet de eerste keer zijn dat een duits-sprekend volk zich 
vriJWillig bij het .,Groot-Duitse" volk zou uansluiten. En wanneer we niet van 
de mogelijkheid van vrije verkiezingen zouden uitgaan, hetgeen momenteel van 
meer realisme zou getuigen dan het vorige, dan maakt het ook niets uit, want 
die verkiezingen zouden door erkenning van de D.D.R. in het geheel niet min
der onwaarschijnlijk worden. 

Een ander argument, dat op het Scheveningse kongres werd aangevoerd, was 
dat men de oppositie, die in Oost-Duitsland tegpn het regime bestaat, niet de 
grond onder de voeten weg wil slaan. Doch ook deze redenering lijkt mij niet 
steekhoudend; de grootste oppositie treft men juist daar aan, waar reeds een 
zekere liberalisering is opgetreden en ik heb zo juist betoogd dat de kans op 
een spoedige liberalisatie veel groter is wanneer tot erkenning wordt overge
gaan dan wanneer men dit niet doet. 
Een laatste argument dat ik hier zou willen aanhalen is er een dat vóór erken
ning pleit, maar dat door de Duitsers met een zekere hartstocht ontzenuwd 
wordt, nl. dat van het meten met twee maten. Waarom, zo luidt de redenering, 
zou men bv. Spanje wel, evenals sommige dictatoriaal geregeerde Afrikaanse 
staten, erkennen en de D.D.R. niet? De Duitsers antwoordden hier dan op dat 
in Spanje etc. wel een zeker nationaal bewustzijn bestaat en dat de regering er 
ook daadwerkelijk de nationale belangen naar buiten toe behartigt. Het Ul
brichtregime streeft volgens hen echter uitsluitend het belang van de commu
nistische kliek na en trekt zich van het landsbelang verder geen zier aan. 
Men kan over de juistheid van dit laatste tegenargument strijden, maar gesteld 
dat dit juist is. Hoeveel gewicht moet er dan aan toegekend worden, gezien de 
belangen die er met een en ander op het spel staan? 
Resumerend, door genoemd kongres ben ik nauwelijks van mening veranderd. 
Erkenning van Oost-Duitsland opent in mijn ogen perspectieven op een defini
tieve oplossing van het Duitse vraagstuk. Zonder dit laatste heeft het streven 
naar een veilig Europa weinig kans van slagen. Natuurlijk behoeft dit niet te 
betekenen dat het thans dan ook geen zin heeft een Europese veiligheidscon
ferentie te beleggen; men kan dit altijd proberen, of liever, men moet dat zelfs. 
Intussen behoeft erkenning van de D.D.R. ook niet geheel onvoorwaardelijk te 
geschieden. Aangezien de D.D.R.-regering er alle belang bij heeft dat dit ge
beurt, zou men als voorwaarde een liberalisatie van personen· en geldverkeer 
en toelating van Westelijke kranten (zoals in de andere Oost-Europese landen) 
eisen, als mede garanties van de Sovjet-Unie en de V.S. voor de naleving van 
deze condities en voor Berlijn. 
Als echter het Duitse vraagstuk niet opgelost wordt is het streven naar een 
collectief veiligheidsstelsel in Europa nauwelijks realistisch; men kan nu een
maal niet om het probleem heen. 
Over de Europese veiligheid en het standpunt van de Deutsche Jungdemokra
ten (de zusterorganisatie van de J.O.V.D.) die als enige met haar tijd blijkt 
mee te gaan en het standpunt van de overgrote meerderheid van de Neder
landse jongeren deelde, een volgende maal meer. 
Intussen laat ik thans gaarne het woord aan een tegenstander van erkenning 
van de D.D.R., hetzij binnen de J.O.V.D. (als die er is) hetzij er buiten. 



ORDE IN VRIJHEID 

I n Vrijheid en Democratie 
van 12 april schrijft een 

zekere W., die reeds meermalen 
verzekerd heeft geen kamerlid 
te zijn, in zijn vaste rubriek 
'Een week in Nederland': 
'Zaterdag 6 april hield het 
nationaal instituut Orde in 
Vrijheid een bijeenkomst om 
duidelijk te maken wat deze 
stichting tot gezagsherstel wil. 
Er waren slechts 64 belang
stellenden, hetgeen voorzitter 
ds. Graafstal tot de opmerking 
verleidde dat de mensen die 
achter Orde in Vrijheid staan, 
gezellige mensen zijn, die op 
zaterdagmiddag graag thuis 
blijven. Een andere conclusie 
zou kunnen zijn dat slechts 
64 mensen iets zien in deze 
nodeloze beweging'. 
Wat ons betreft zou een nog 
andere conclusie ook niet 
oninteressant zijn, want 
toevallig hield de VVD juist 
op 6 april haar congres 
in Maastricht. 

DEN UYL 

H et NTS-programma Moni
tor bewees onlangs weer 

eens dat het een verderfelijk 
links karakter heeft: men in
terviewde drs. Den Uyl heel 
lankmoedig. 
Gevraagd naar zijn mening 
over Mr. Toxopeus' bezorgd
heid over de handhaving van 
de rechtsstaat, zoals bleek uit 
diens Maastrichtse redevoe
ring, zei hij hier niets van te 
begrijpen. Hij deed Toxopeus' 
rede af met de kreet "Spengle
riaans". Een groeiend dieper 
democratisch besef meende hij 
juist te bespeuren. Op de vraag 
of hij dan helemaal niet be
zorgd was over de rechtsstaat 
zei hij: "Ja, in die conservatie
ve kringen is de zorg voor de 
democratie de zorg voor de 
gevestigde orde". Een enigs
zins krasse uitspraak. 
Het maakt duidelijk dat Den 
Uyl weinig besef heeft van het 
democratisch samenleven, en 
dat hij het verband niet ver
mag te zien tussen verschijnse
len als: kissebissende politici, 
het in discrediet gebrachte re
delijke gesprek, het speculeren 
op de sentimenten van de mas
sa, het mobiliseren van de pu
blieke opinie op straat, de ge
weldadige demonstraties en 
Jast en least de politieke moor
den. 
Het kan natuurlijk ook zijn dat 
Den Uyl weer eens een staal
tje van Nederlandse duidelijk
heid in de politiek gaf, hetgeen 
betekent dat een socialist het 
per definitie oneens dient te 
zijn met een liberaal (en omge
keerd), wat op zijn zachtst 
gezegd weinig sympathiek aan
doet. Laten we het er maar op 
houden dat toto-gast Den Uyl 
ditmaal daarom total-loss was! 

KOM OVER DE BRUG 

D e protestant christelijke 
I iefdad ig he idsactie 

'Kom over de brug' heeft zelfs 
het record van 'Open het dorp' 
geslagen. De inzameling werd 

den volke gepresenteerd als 
een stuk ontwikkelingshulp 
en dat is erg în -, terwijl 
het in feite een doodgewone, 
zij het modern opgezette, 
zendingsactie was. Want of 
men nu werkelijk in Azië en 
Afrika zit te springen om 
theologische scholen en 
liederenbundels mag men wel 
betwijfelen. De naam van de 
actie had daarom beter kunnen 
luiden: 'Kom in de tent'. 

MARGINALIA 

MARGINALIA 

door 

A. Ph. P. van Haeften 

SCHEIDING DER GEESTEN 

T ijdens de vergadering van 
deelnemers van het Li

beraal Democratisch Centrum 
op 30 maart heeft zich een 
scheiding der geesten voltrok
ken, die niet zonder belang is 
voor het voortbestaan van het 
huidige partijstelsel. Naar aan
leiding van een motie werd 
uitvoerig gediscussieerd of de 

HIER 
ZIJN 

ZE 
DAN 

MIJN
HEER 

VAN 
RI EL 

Uit een interview met Mr. H. van 
Riel in het Algemeen Dagblad 
(6/4): 
- Bent u nu, een paar maan
den later, tevreden over de re
actie op uw woorden, inclusief 
eventuele misverstanden? 
- Bijzonder. De reacties uit de 
bevolking waren zéér overwe
gend positief. Bovendien was 
het belangrijk begrip te krijgen 
van localisatie en aantal van 
ideologisch wat anders ingestel
de figuren in de partij. 
( ...... ) Wat al die mensen heb
ben, maar ook een aantal jong
liberalen en zich liberaal noe
menden die meest naar 0'66 
zijn overgegaan, dat is dat men 
de onderlinge samenhang tussen 
de relatieve economische vrij
heid en bepaalde traditionele 
bindingsvormen in de samenle
ving niet ziet. 

gebruikelijke toevoeging "en 
gaat over tot de orde van de 
dag" ditmaal maar niet afge
schaft moest worden. Bij stem
ming over dit essentiële punt 
van bespreking bleek duidelijk 
dat er enerzijds een groep is 
die het historisch gegroeide 
naar juiste waarde weet te 
schatten, dit i.t.t. de radicalen 
die hier weer eens duidelijk op 
de afbrekende toer waren. Ge
lukkig waren ze nog in de min
derheid. 

OIDIPUS-COMPLEX 

N ogmaals het LOC-congres. 
Een motie van Douwe 

Jansz., die de wens uitsprak 
dat het optreden van Van Riel 
publiekelijk door het LOC 
had moeten worden afgekeurd, 
dit i.t.t. de verzonden interne 
brief, en die voorts het bestuur 
vroeg in dergelijke omstan
digheden eveneens openlijk 
stelling te nemen, deed de 
heer Faber uit Soest opmerken 
dat het LOC toch een dochter
organisatie van de VVD is, 
en dat derhalve openbare 
kritiek niet door de beugel kan. 
Hierop repliceerde de heer 
Jansz.: 'Maar kijkt u dan wel 
uit voor moederbinding'. 
En hiermee sloeg hij de 
spijker precies op de kop. 
Het LOC gedraagt zich 
momenteel nog tamelijk 
onvolwassen. Toch meenden 
wij op het bewuste congres 
reeds enige puberale stuipjes 
op te mogen merken. Als 
uiterste consequentie moet 
dit voeren naar de 'Trennung' 
van de moederlijke borst 

BOEKBESPREKING 

EEN PARTIJTJE LIBRE DOOR 
HANS WIEGEL ') 

Tijdens het jongste kerstreces is 
Hans Wiegel bevallen van 

enige luchthartige opmerkingen over 
de Nederlandse politiek. Het is, hij 
geeft dat zelf volmondig toe, een pre
tentieloos pamflet. Aandacht wordt 
besteed aan ons ongeschreven en ons 
formele staatsrecht, het onbehagen 
in de politiek, de individuele vrijheid, 
het onderwijs, de onderneming, de 
woningbouw en de buitenlandse poli
tiek. 
Doel van het boekje is de VVD in 
zijn ware gedaante te tonen, d.w.z. 
het beruchte imago dat voornamelijk 
tot stand is gekomen door anti-pro
paganda te wijzigen, door te laten 
zien dat de VVD oprecht tracht van
uit haar beginselen een positieve 
bijdrage te leveren aan de Neder
landse politiek. Uiteraard krijgt men 
hierdoor wellicht een iets te ideaal 
beeld van de VVD, maar het moet 
gezegd worden dat Hans Wiegel ook 
de vinger legt op enige praktisch po
litieke wonden. Meermalen grijpt hij, 
hoe kan dat ook anders, terug op uit
spraken van de JOVD. 
De belangrijkste verdienste van dit 
beslist niet opruiende geschrift, ligt 
voornamelijk in het op populaire wij
ze vertolken van het liberalisme aan 
de hand van concrete politieke pro
blemen door iemand, die vanwege 
zijn functie tot de establishment ge
rekend zal worden. Op het gebied 
van de politieke publicaties schijnt 
het Nederlandse liberalisme, c.q. de 
VVD, aan een hoogst betreurens
waardig gebrek aan creativiteit te 
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en van het ouderlijke nest. 
Voor de grote liberale familie, 
en dus ook voor de VVD, 
zou dit wel eens een belangrijk 
winstpunt bij de sanering 
van ons politiek bestel 
kunnen zijn. 

ORNITHOLOGIE 

T ijdens het VVD-congres 
liet Frits Wagenmaker 

zich de uitdrukking "liberale 
havikken" ontvallen, toen hij 
kritiek leverde op een meer
derheid van de Tweede Kamer
fractie bij het Vietnam-debat. 
Voorzitter Van der Pols, die bij 
vorige gelegenheden al ge
toond had niet over bijster 
grote politieke en tactische 
gaven te beschikken, bevestig
de ditmaal het beeld dat men 
reeds van hem had. Jr. Wagen
maker moest zijn woorden te
rug nemen. Het resultaat van 
deze interventie was, dat de 
journalisten niet helemaal voor 
niets de verre reis naar Maas
tricht hadden ondernomen. 
ln de wandelgangen vernamen 
wij van de liberale havik 
Geertsema, dat hij zich door 
de bewuste uitdrukking be
paald niet gegriefd had ge
voeld. Mevrouw Van Someren 
zou het zelfs heel aardig vin
den een "liberaal duifje" ge
noemd te worden. En terecht. 
Een en ander heeft wel geleerd 
dat er in de VVD niet enkel 
havikken en duiven rondflad
deren, maar dat zij zich ook 
mag beroemen om haar ganzen 
en struisvogels. Overigens, 
heeft de VVD daar gelukkig 
niet het alleenrecht van. 

lijden. Moge dit Partijtje Libre van 
Hans Wiegel, dat wij u van harte 
kunnen aanbevelen, de inzet zijn 
voor een stroom liberale informatie, 
discussiestukken en wat dies meer 
zij. Wie volgt? v.H. 

') Nijgh en Van Ditmar, 88 pag., 
f 3,95. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 
IN NEDERLAND 

0 m te voorkomen dat de westerlingen in het jaar 2000 ver
stikken in de door verkeer en industrie verontreinigde 

lucht, nog meer chloor in hun drinkwater proeven, en uren nodig 
hebben om van hun huis naar hun werk te gaan, nog meer van 
hun vrije tijd op en om 't verkeersplein Ouderijn door te brengen, 
zijn bepaalde maatregelen nodig. Als de westerlingen blijven 
samenhokken, moeten ze gedwongen worden om zich te versprei
den, niet alleen in hun eigen belang, maar ook ten behoeve van 
overig Nederland. 
Dit is eenvoudig gezegd de kern van ruimtelijke ordening. Door 
de studeerkamergeleerden is in 1965 de "Tweede Nota over de 
Ruimtelijke Ordening in Nederland" opgesteld. Dit archiefstuk 
(nu al!), werkstuk van het kabinet-Cals, dat helaas niets verteld 
over de kosten, nauwelijks prioriteiten aangeeft, is een blauw
druk van Nederland in 2000. 

Bet vraagstuk van de ruimtelijke 
ordening, een politieke keuze, 

is een kwestie van lange termijn
planning. Nodig is een soepele visie, 
steeds moeten we de plannen herzien 
en aanvullen. Ruimtelijke ordening is 
een politiek probleem, want het nood
zaakt de overheid om een ekono
misch proces, vooral bepaald door 
vestigingsplaatsfaktoren, bij te stu
ren. 

door 

J. A. WEGGEMANS 

De noodzakelijke financiële offers 
moeten vooral buiten de Randstad 
de problemen van ,.nu" oplossen. Als 
teqenprestatie mag (en kan) de wes
telijk!' belastingbetaler dan huiten 
dt> Randstad ,,·otwn. Relatief qrote 
ui'gaven zijn te verwachtPil voor 
stadsrekonstrukties, openbaar ver
voer, verkeer, bestrijding van lucht
en waterverontreiniging. Een gedeel
te van deze uitgaven zal via prijsstij
gingen op de kansurnenten afgewen
teld worden, doch het leeuwendeel 
zal m.i uit de belastingen betaald 
moeten worden. Naast bezuinigingen 
en afstoting van bepaalde taken, zal 
de overheid hetzij door leningen, 
hetzij door belastingverhogingen de 
problemen moeten oplossen. Het lijkt 
mij daarom gewenst dat de plannen 
voor belastingverlaging, ook wel be
lastingkorrektie genoemd, voorlopig 
(het is echt jammer!) de ijskast in
gaan. In ieder geval is opvoering van 
de nationale besparingen noodzake
lijk, maar zolang Philips steeds maar 
nieuwe uitvindingen doet, zie ik dat 
wat somber in. De techniek is on
stuitbaar! 
In 't kader van de ruimtelijke ordening 
kan men de bevolkingsverdeling en 
de werkgelegenheidsverdeling als 
belangrijke taktoren zien. De bevol
kingsverdeling over Nederland is 
historisch bezien, altijd al scheef ge
weest. In onderstaande tabel, afkom
stig uit de 2e Nota R.O., is weerge
geven (in miljoenen inwoners) hoe in 
1965 onze bevolkingsverdeling was, 
met daarnaast geschatte verdelingen 
voor het magische jaar 2000: a. zon-

Landsdeel 1965 

Noord (Gr., Fr., Dr.) 1.3 
Oost (Ov., Gld.) 2.2 
West (ZH. NH, Ut.) 5.7 
Zuid (NBr., Lbg.) 2.6 
Zuidwest (Zeel.) 0.3 
Polders 

12.1 

der overheidsingrijpen; b. bij een 
spreidingsbeleid. 

In oktober 1967 heeft het CBS de ra
ming van 20 miljoen gekorrigeerd tot 
ongeveer 18 miljoen. Deze korrektie 
was, ondanks een stijging van het 
aantal eerstgeborenen, veroorzaakt 
door de naweeën van de geboortegolf 
van na 1945, en door een lagere 
trouwleeftijd, mogelijk door een da
ling van de gemiddelde gezinsom
vang, met name op het platteland en 
in het zuiden. De taakstelling voor 
het noorden, 3 miljoen, is gelukkig 
losgelaten. Te ambitieus! 

Behalve aan het noorden is aan Zee
land een opvangfunktie toegedacht. 
Zeeland krijgt door zijn ligging nabij 
redelijk diep vaarwater en dicht bij 
grote afzetgebieden, kans op een ont
wikkeling tot een prachtig woon- en 
werkgebied. 
De werkgelegenheidsverdeling over 
N<'dt>t·lilnd is twq 11\'t it'ts srhev·pr 
dan de bE~volk in9sverdel ing. Door een 
wat late bloei heeft Nederland in de 
kustgebieden een relatief gezien jon
ge levenskrachtige industrie. Oude 
Europese industriegebieden zoals het 
oude Ruhrgebied, Wallonië (taal
strijd!) raken in verval. Er ontstaan 
nieuwe industriegebieden, vaak aan 
de kust, waar ze bereikbaar zijn voor 
aardolietankers en met buitenlandse 
ertsen geladen schepen. Als in de ja
ren na 1975 Amsterdam en Rijnmond 
volgebouwd zijn, is het de taak van 
de Zeeuwen om te voorkomen dat 
buitenlandse industrieën weggelokt 
worden naar België. Hopelijk pikt 
Delfzijl-Eemshaven ook wat graan
tjes mee. 
Door dP opkomst van nieuwe laad
en vervoertechnieken (containers, 
rol! on-rol! off vervoer) worden veel 
havenfunkties overbodig, zodat daar 
werkloosheid dreigt. Het is heel goed 
mogelijk dat nu de handelscentra 
minder aan de kust gebonden wor
den, en een verschuiving naar het 
binnenland optreedt. 
In het kader van de mondiale ar
beidsverdeling zullen sommige ar
beidsintensieve industrieën geleide
lijk naar de ontwikkelingslanden 
moeten worden verplaatst. Daarbij 
komt nog de dreiging van mechani
sering en automatisering. 

2000 2000 
huidige tendens versterkte spreiding 

2.25 3.-
4.- 4.25 
8 ·5 )13.25 
4.75' 

11.5 

0.5 0.75 
0.05 0.5 

20.- 20.-

Verdeling van de bevolking over ons land, nu en in de toekomst 

Juist dit soort arbeidsintensieve in
dustrieën, dat aan het begin van deze 
eeuw is gekoncentreerd in gebieden 
met werkloosheid (landbouw, veen
graverij) loopt gevaar! 
We kunnen de ruimtelijke ordenings
problematiek zowel ekonomisch, als 
politiek benaderen. Als men ekono
misch redeneert vestigt men de in
dustrie daar waar het hoogste rende
ment behaald wordt. Als men tege
lijkertijd nog aan ruimtelijke ordening 
wil doen zou men, zoals het ,.Ruim
telijke Ordening"-nummer van het 
weekblad E.S.B. suggereert, industrie 
kunnen vestigen in bv. de streek 
Zwolle-Nijmegen, in West- en Mid
den-Brabant, en vooral in het Schel
degebied. Een dergelijk idee berust 
op de formule: afstand werkgelegen
heid-werkloosheid gedeeld door twee. 
Citaat: ,.Een reden hiervoor zou o.m. 
kunnen zijn dat deze gebieden op 
betrekkelijk korte afstand van de 
randstad zijn gelegen en als zodanig 
binnen de horizon van de randstad
ondernemer vallen. Emigratie uit het 
noorden en het oosten naar het eerst
genoemde gebied ligt voorts ook 
meer binnen de horizon van de 
noordelijke arbeider dan emigratie 
naar het westen." In een volgende 
fase zou men nu gemakkelijker ko
men tot uitbreiding van de industrie 
naar bv. het noorden. 
Naar mijn mening is dit een uit-de
tijdse suggestie, die sociaal gezien 
onaanvaardbaar is. Die ,.randstadon
dernemers" die niet noodzakelijk ge
bonden zijn aan het westen, en trou
wens ook de westerling in zijn al
gemeenheid, moeten de oogkleppen 
maar eens afdoen, zodat ze een rui
mere horizon krijgen. Bij bedrijfsver
plaatsingen gaat vaak het hoger per
soneel mee. Maakt het voor deze 
mensen wel wat uit waar ze (afgezien 

de Vietnamese kwestie 

van verschillen in leefklimaat) te
rechtkomen? 
Als alleen het hoger personeel ver
huist kunnen we met minder verhui
zingen volstaan voor herstel van de 
werkgelegenheid. Bovendien zijn 
huizenbouw, wegaanleg, etc. buiten 
de randstad goedkoper. Als men 
werkzoekenden vraagt naar het wes
ten te komen pleegt men een aan
slag op het leefklimaat in de door 
zo'n ontvolking bedreigde gebieden. 
In welke richting moet de oplossing 
gezocht worden? De grote basisin
dustrieën hebben diep vaarwater no
dig. Het zijn juist deze bedrijven die 
de bevolkingsconcentraties veroorza
ken, doordat ze toeleveringsbedrijven 
en de dienstensektor aantrekken. Die 
bedrijven, die niet zo afhankelijk zijn 
van bevolkingskoncentraties, en die 
niet sterk regionaal gebonden zijn, 
komen het eerst voor verhuizing in 
aanmerking. Allerlei fiscale facilitei
ten, mits niet te diskriminerend, kun
nen deze ontwikkeling bevorderen. 
Daarnaast denk ik aan de vestiging 
van energie-intensieve industrieën in 
b.v. het noorden (goedkoper aard
gas!). Nu al moet in de gebieden met 
werkloosheid gewerkt worden aan 
een sociaal-kultureel klimaat dat be
ter is dan dat in het westen. 
Er is een verschil tussen welzijn en 
welvaart. Welvaart betekent wat 
meer geld in de portemonnee van de 
gemiddelde burger. Welzijn is niet 
zozeer in geld uit te drukken; het is 
iets hogers. Men zou welzijn kunnen 
omschrijven met wat losse begrippen 
zoals frisse lucht, zingende vogeltjes, 
privacy in het woon- en leefmilieu. 
Ruimtelijke ordening moet welvaart 
en welzijn eerlijk verdelen over Ne
derland. En daar moet nu krachtig 
aan gewerkt worden, voor straks. 

VREDESONDERHANDELINGEN? 

E indelijk hebben de Amerikanen hun bombardementen op 
Noord-Vietnam dan gestaakt. En meer dan dat: President 

Johnson heeft officieel verklaard dat hij vredesonderhandelingen 
zoekt. Na enige dagen van angstige spanning kwam de verade
ming: Hannoi stemde toe. Verrassend snel voor een Aziatisch 
land moeten we zeggen. 
Toch was eigenlijk wel te verwachten dat Hanoi aan de Ameri
kaanse aandrang gehoor zou geven. Had zij immers niet reeds in 
januari j.L te kennen gegeven, zij het dan niet rechtstreeks tot de 
Amerikaanse regering (maar de rede van Johnson was evenmin 
rechtstreeks tot Noord-Vietnam gericht) dat besprekingen binnen 
weinige dagen zouden kunnen beginnen, wanneer de bombarde
menten zouden worden stopgezet? Oe Thant heeft het wekenlang 
volgehouden om deze boodschap te herhalen. 

'W' ashington vond het toen echter 
nodig om deze verklaringen 

uiterst voorzichtig te bestuderen. 
Wel, dat heeft dan ook wekenlang 
geduurd, zo lang zelfs dat Noord
Vietnam dacht dat er toch niet te 
praten viel, waarop het TET-offen
sief ingezet werd. 
Het is dan ook met het oog hierop, 
dat het interessant is zich af te vra
gen, waarom Johnson nu ineens op 
het idee gekomen is om onderhande
lingen aan te bieden c.q. te vragen. 
Vanuit humanitaire zienswijze gere
deneerd komen we niet ver. Mense
lijke overwegingen spelen in de in
ternationale politiek immers helaas 
nog maar steeds een bescheiden rol. 
Bovendien verklaart men hiermee 
nog niet het tijdstip van genoemd 
initiatief. 
Bij een poging om het te begrijpen 
springen twee gebeurtenissen uit de 
afgelopen zeer recente periode sterk 
naar voren: de verkiezingsuitslag in 
New-Hampshire en de dollarcrisis. 
Wat het relatief grote suces van pre-

sidentskandidaat (een demokraat) 
McCarthy, tegenstander van John
sons Vietnampolitiek betreft: nie
mand had deze kandidaat tot dan toe 
erg serieus genomen. Maar door de 
felle campagne van zijn jeugdige 
aanhang behaalde deze, zonder al te 
veel moeite zelfs, ongeveer 40°/o van 
de demokratische stemmen, een nog
al ongewoon verschijnsel als de pre
sident zelf ook kandidaat staat. Dat 
was dus de eerste klap voor Johnson 
en zijn Vietnampolitiek. Duidelijk 
bleek dat vooral jong Amerika deze 
oorlog moe was. 
De tweede klap kwam toen de dollar 
dreigde te devalueren. Het is wel al
tijd ontkend dat er verband bestond 
tussen de monetaire moeilijkheden 
van de Ver. Staten en de oorlog in 
Vietnam. Maar dat is natuurlijk on
zin. Natuurlijk betekent de 50 mil
jard dollar die de oorlog in Vietnam 
jaarlijks kost, een enorme belasting 
voor de Amerikaanse economie en 
daarmee voor de financiële positie 
van de Ver. Staten in de wereld. We 



klagen in ons land al, en terecht, over 
een begrotingstekort van bijna drie 
miljard gulden; wel, in de Ver. Sta
ten bedraagt dit tekort ruim twintig 
miljard dollar. Een inflatie is daar 
dan het gevolg van en vooral voor 
een land met een sleutelvaluta kan 
dit de ernstigste problemen opleve-

door 

J. H. LAMHERS 

ren, dat hebben we wel aan Engeland 
gezien, dat ook jaren boven zijn stand 
geleefd heeft. 
Behalve het genoemde zijn er na
tuurlijk nog wel een paar oorzaken 
voor de Amerikaanse koerswijziging 
aan te wijzen, al waren deze al langer 
werkzaam. In de eerste plaats het 
langzaam gerijpte besef, dat vooral 
tijdens en na het Tet-offensief door
brak, dat het daarginds militair toch 
een uitziehtsloze strijd is. En laatste 
oorzaak is wellicht ook de druk van 
de wereldopinie, al ben ik geneigd 
om deze factor niet al te zwaar aan 
te slaan. Wat trouwens niet wil zeg
gen dé!l alle demonstraties, Kamer
boodschappen e.d. voor niets geweest 
(zouden) zijn. Ze hebben min of meer 
de eigen oppositie in de V.S. wakker 
geschud, of althans moreel gesteund. 
Om dan nu op de hopelijk spoedig op 
handen zijnde vredesbesprekingen 

(11 april) terug te komen. Als men 
verneemt dat de Ver. Staten eerst 
aankondigen dat zij in elke plaats, 
waar ook ter wereld, bereid zijn met 
Hanoi te gaan praten, doch dat zij 
daarna PHNOM PENH (hoofdstad 
Cambodja) als onderhandelingsplaats 
verwerpen, vervolgens nota bene die 
plaats voorstellen, waarvan zij wis
ten dat Hanoi er om nogal begrijpe
lijke redenen weinig voor voelde, nl. 
Genève, en wanneer zij daarop ook 
Warschau nog als plaats van onder
handelingen afwijzen, is het dan ver
wonderlijk dat de scepcis ten aanzien 
van Amerika al direct opnieuw weer 
in je oplaait? Vooral als je dan ook 
nog moet lezen, dat er zo nodig nog 
weer 25000 reservisten opgeroepen 
moeten worden, gedeeltelijk bestemd 
voor Vietnam. Terwijl het beleg van 
Khe Sangh door Noord-Vietnam op
geheven is! 
Veel haast schijnt Johnson trouwens 
ook nog niet te hebben. Hij zal pas 
na Pasen op reis gaan, zo vermeldt 
de pers. .,De paasdagen brengt hij 
gewoontegetrouw door op zijn boer
dery in Texas··. 
Prettig idee te weten dat je troepen 
intussen de status quo van straks nu 
in je voordeel proberen te forceren! 
Kortom, Amerika is een flink deel 
van zijn laatstelijk herwonnen good
will al weer aardig aan het verspe
len. Maar we zullen blijven hopen dat 
het toch goed gaat met de vredes
besprekingen. 

D e Maastrichtse rede van de heer Toxopeus vormde een 
weerspiegeling van de situatie die momenteel kenmerkend 

is voor de VVD: rustig temidden van de woedende baren der 
partijpolitieke vernieuwingen. Volgens sommigen wat tè rustig. 
Maar als dat als een aanmerking zou moeten worden opgevat, 
dan had de heer Toxopeus daar zijn antwoord voor klaar: "Als 
iets zeker is, dan is het dat een onoverdachte, niet voldoende 
voorbereide actie alleen maar schaadt". 
Niemand zal de juistheid van die constatering betwisten. Meer 
interessant echter is de vraag, in hoeverre voorbereide acties op 
dit terrein de VVD ten goede zouden zijn gekomen in een tijd 
waarin vrijwel iedere partij in gisting is. Die vraag werd niet aan 
de orde gesteld, laat staan beantwoord. 

VVD-radicalen 
De algemene vergadering van de 

VVD heeft niets spectaculairs 
opgeleverd. De heer Van Ylierlo van 
D '66 had het onlangs op een verga
dering van zijn partij te Utrecht over 
de .,radicale vleugel in de VVD". Hij 
moet hersenschimmen hebben nage
jaagd, want een geluid dat ook maar 
iets zou benaderen van radicalisme 
binnen de VVD viel te Maastricht 
niet te beluisteren. 
De techniek van het vergaderen is 
nooit een van de sterkste kanten van 
de VVD geweest. De levendigheid die 
de politieke bijeenkomsten van vrij
wel alle politieke partijen de laatste 
tijd kenmerkt ontbrak dan ook ge
heel. Zo werd het meer een gezel
ligheids-bijeenkomst van zeer gelijk
gestemden, dan een samenspraak bin
nen een van onze grote politieke 
partijen. 

Beleid van de kamerfracties 
Een poging van Mr. Toxopeus om be
langrijke zaken als partijvernieuwing, 
ontwikkelingshulp, de democratische 
rechtsstaat, Vietnam e.d. aan de or
de te stellen, kortom, datgene wat 
politiek uitmaakt, verzande vrijwel 
meteen in onderling gekeuvel. 
Bij het bespreken van het beleid der 
kamerfracties waren leerzame zaken 
te vernemen over landbouwvergiften 
en olievervoer per tanker, maar erg 
veel verder kwam het niet. De vra
gen waren zo gering in getal dat en
kele kamerleden werden ingezet om 
een zo uitputtend mogelijke beant
woording te geven. Over Vietnam 
spraken drie kamerleden, over 

SENATOR LOUWES 

OVERHET 
V. V. 0.
coNGREs 
TE MAASTRICHT 
MOET IK VOOR 

ZO IETS 
600 KM REIZEN? 

Nieuw-Guinea twee, over de om
budsman drie. 

Senator Van Riel 
Mr. Van Riel kreeg volledig genoeg
doening van deze algemene leden
vergadering voor zijn geruchtmaken
de rede op 20 januari in Amsterdam, 
waarin hij een scherpe aanval deed 
op enkele tv-commentatoren. 
De heer Wagenmaker, oud-redacteur 
van het liberale jongerenblad .,De 
Driemaster" had gevraagd of het 
hoofdbestuur de tekst van deze rede 
tevoren had ingezien en waarom er 
dan geen veranderingen in waren 

aangebracht. Hij zei dat de uitlatin
gen van Mr. Van Riel aanleiding wa
ren geweest de VVD conservatisme 
te verwijten. Partijvoorzitter Ir. K. 
van der Pols kreeg nauwelijks gele
genheid om zijn zin af te maken, 
waarin hij meedeelde dat het hoofd
bestuur .,een dergelijke censuur" niet 
aanbevelenswaardig vond. .,Want de 
voorzitter van onze Eerste Kamer
fractie is mans genoeg om zelf zijn 
rede op te stellen". De vergadering 
applaudiseerde zijn slotwoorden weg. 
Ir. van der Pols zei blij te zijn met 
deze instemming, waaruit bleek dat 
er niet veel gezegd meer behoefde 
te worden. Mr. Van Riel beperkte 
zich tot de opmerking dat de heer 
Wagenmaker .,een betoogje had ge
houden" en dat hij de vergadering 
misschien teleurstelde door er niet 
op in te gaan. 

Vietnam 
De heer Wagenmaker verweet een 
deel van de fractie dat zij tegen de 
motie v. d. Stoel had gestemd over 
de onvoorwaardelijke stopzetting van 
de bombardementen op Noord-Viet
nam. Hij noemde deze kamerleden 
.,liberale havikken". Er klonk een 
zwak "boeh" uit de zaal. Het zullen 
wel dezelfde mensen zijn geweest, die 
de vorige avond tijdens de misschien 
voor dit gezelschap wat te genuan
ceerde en wellicht te weinig perspec
tief biedende opmerkingen van Toxo
peus over onze rechtsstaat telkens 
dom klapten als de woorden "recht", 
"macht", "gezag" en "politie" vielen. 
De partij bleek helaas nog steeds le
den te hebben die niet begrijpen of 
willen begrijpen wat zich vandaag in 
binnen- en buitenland afspeelt. 
Partijvoorzitter Van der Pols schrok 
van het "boeh". Hij klopte Wagen
maker af. De uitlating "liberale ha
vikken" was ontoelaatbaar. Hoewel 
het hier ging om een, zeker in het 
Amerikaans, normaal toegepast 
spraakgebruik. 
Tevergeefs verweerde Wagenmaker 
zich. Van der Pols bleef, tot ergernis 
van velen, deze uitdrukking ontoe
laatbaar vinden. Het bleek weer eens 
dat deze scheepsbouwer de klinkha
mer beter in de hand ligt dan de ha
mer van een partijvoorzitter. 
Een opmerking uit de "wandelgan
gen" bleek gaandeweg steeds pijn
lijker juist: bij een volgende grote 
VVD-vergadering moet de VARA 
zendtijd geven, liefst vele uren: het 
zou de ergste anti-liberale propagan
de zijn die zich laat denken. 

Een vruchtbaar congres 
Van der Pols had in zijn slotwoord 
niet moeten zeggen hoe zeer "uit de
ze vruchtbare vergadering bleek dat 
onze partij een duidelijk en rustig 
baken in onze turbulente politiek is". 
Het was nl. niet zozeer een rustig 
als wel een mat congres, dat zich in 
het Maastrichtse Staargebouw af
speelde. 
En dat nadat de opening zo veelbelo
vend was geweest, Want de toe
spraak van de heer Toxopeus was 
beslist niet mat of mager van inhoud. 
Met name de passages die hij uit
sprak over de zorg om onze demo
cratische rechtsstaat waren het ap
plaus, dat hem na afloop ten deel 
viel, ten volle waard. Zijn oproep om 
zich als liberalen duidelijk en klaar 
uit te spreken voor de democratische 
rechtsstaat was een dynamische op
roep die boven elke partijpolitiek 
uitsteeg. Zijn rede had een dynami
scher congres verdiend dan er te 
Maastricht uitgekomen is. 
Wellicht biedt het najaar de leden 
een kans voor de revance. Wij hopen 
dat tenminste vurig, want anders 
zouden zekere zorgen over het dy
namische karakter van het heden
daagse liberalisme wel eens niet kun
nen uitblijven. 

DRIEMASTER S 

GEVRAAGD door de 
JOVD-enquête-commissie: 

EEN STATISTICUS 
of althans een JOVD-Iid, 
dat over enige kennis en/of 
ervaring met betrekking tot 
de statistiek beschikt, en 
die mee wil helpen de 
JOVD-enquête te verwer
ken. 

Aanmelden bij de secretaris van 
de commissie: 
C. D. van Es 
lna Boudier Bakkerlaan 15, 
Utrecht. 

De vergadering was veel vroeger 
klaar dan was gedacht. Het Eerste 
Kamerlid Ir. Louwes had gelijk toen 
hij teleurgesteld zijn tas dichtmaakte 
en zei: "Moet ik voor zoiets zeshon
derd kilometer reizen?" 

Besluit 
Wellicht wilt u dit artikeltje nog eens 
overlezen maar nu in de wetenschap 
dat het uitsluitend is samengesteld 
uit citaten en passages uit de versla
gen en commentaren van het Alge
meen Handelsblad, de Nieuwe Rot
terdamse Courant en het Algemeen 
Dagblad. Als u hier en daar de ver
goeilijkende toon weglaat, dan be
merkt u dat zelfs onze "nationaal in
gestelde pers", behoudens de rede
voering van Toxopeus, geen spaan 
van het Maastrichtse congres heel 
liet. 

Die vergoeilijkende toon kwam ons 
bijzonder van pas. Want wij zouden 
niet gaarne nogmaals de toorn van 

door 

A. Ph. P. van Haaften 

LDC-voorzitter Fred van Bremen op 
onze hals willen halen. Tijdens zijn 
rede op het LDC-congres noemde hij 
immers Van Riel en de Driemaster in 
één adem als voorbeelden van het 
toenemende extremisme binnen het 
liberale kamp. 

Moge bij velen nu de schellen van 
de ogen vallen. Het gaat niet goed 
met de VVD. Ondanks de stabiliteit 
van het kiezerscorps. Het wordt zo 
langzamerhand duidelijk dat de VVD 
(willens en wetens?) steeds meer af
drijft naar een statisch conservatis
me. In dit verband hebben Van Riels 
provocaties in Amsterdam een nieu
we dimensie gekregen door het in
terview dat het A.D. met hem had. 
Voorlopig heeft hij wederom succes 
gehad. Ook in Maastricht mocht hij 
met een gelukzalige blik een flink 
applaus incasseren. 

Concluderend moeten we stellen dat 
op dit ogenblik helaas wel een heel 
erg zwaar beroep wordt gedaan op 
het geloof (hopelijk niet: de goedge
lovigheid) dat vele liberalen nog in 
de VVD koesteren. Steeds duidelijker 
wordt voor ons dat Mr. Toxopeus 
wèl wil streven naar een moderne, 
open, liberale volkspartij; laatstelijk 
nog door het tv-interview op 5 maart. 
Het A.D. schreef terecht: "Het is een 
geluk voor de VVD dat ze in Toxo
peus nog steeds een duveltje in een 
doosje heeft". Wat ons betreft mag 
het duveltje er nu wel eens uitkomen. 
Als het ooit waar was, dan is het 
wel nu: de VVD kan Toxopeus be
paald niet missen! 



6 DRIEMASTER 

Nieuws uit de organisatie 
verzameld door lneke Hubeek 

BREDA 
Op 15 en 19 maart j.l. organiseerde 
deze afdeling een cyclus van twee 
bijeenkomsten gewijd aan de Ruim
telijke Ordening in Nederland. Tij
dens de eerste bijeenkomst werd door 
de heer Th. Westerhout - oud-se
cretaris van binnenlandse zaken -
de Ruimtelijke Ordening in zijn alge
meenheid toegelicht, terwijl op de 
tweede gespreksavond meer de na
druk werd gelegd op de ordening 
van de ruimte in engere zin, met na
me de stadsplanning en stadsontwik
keling. Algemene indruk: naast zijn 
informatieve strekking leende het 
onderwerp zich ook uitstekend voor 
een diepgaande en alleszins interes
sante discussie. 
DEN HAAG 
Op 7 maart werd samen met de FJG 
een discussie-avond gehouden over 
de Haagse gemeenteproblematiek. 
FnkPlP !JPnlPPntPrandslf'df'n Viln rlf' 
VVD en de PvdA hielden een korte 
inleiding over de cultuurpolitiek en 
de ruimtelijke ordening. Tijdens de 
discussie die daarna ontstond bleek 
steeds weer, dat de gemeentelijke 
bestuursvorm tekort schiet bij het 
oplossen van allerlei gemeentelijke 
kwesties, daar men deze zelden los 
kan zien van de regionale samen
hang. De algemene conclusie was dan 
ook, dat de gemeente Den Haag met 
zijn randgemeenten tot een grotere 
eenheid zou moeten samensmelten. 
Op 15 maart hield vervolgens mr. 
Moens, verbonden aan de Ameri
kaanse ambassade, een uiteenzetting 
over de verkiezingscampagne voor 
het Amerikaanse presidentschap. In 
zijn boeiende betoog ging hij uitge
breid in op de procedures, die ge
volgd worden bij het kiezen van de 
democratische en republikeinse kan
didaat. Op deze avond was een groot 
aantal JOVD'ers aanwezig. 

ZUIDOOST -DRENTHE 
In samenwerking met de afdeling 
Emmen van de VVD organiseerde 
deze afdeling in Emmen een avond 
waarbij het kamerlid Rietkerk een 
zeer interessante inleiding hield over 
de sociale wetgeving. Hij kwam tot 
de conclusie dat de sociale wetgeving 
zeker wel sociaal is. 
(Helaas moesten een flink aantal ver
slagen blijven liggen tot het mei
nummer). 
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dAGENDAg 
mei 

7 afdeling Den Haag; liberale borrel in Tastevin vanaf 17.30 uur. 
9 afdeling Breda; Europees Jongeren Parlement in het Stadhuis. 

10 afdeling Rijvod el en Den Haag; gezamenlijke bijeenkomst in Clubgebouw 
Fjord, Zwartelaan Voorburg. Spreker: mr. E. H. Toxopeus over "actuele 
politieke zaken". 

18 NAVO-parlement in het gebouw van de Tweede Kamer (zie de adv.). 
19 afdeling in Drente; traditionele oriënteringsrit. Start: hotel Meursinge te 

Westerbork. 
20 afdeling Amsterdam; algemene ledenvergadering. Plaats: Brakke Grond. 

Aanvang: 20.30 uur. 
21 afdeling Den Haag; Jongeren Parlement, Stadhuis Javastraat; onderwerp: 

Zuid-Amerika. 
25 PJCR district Noord te Groningen: "De problematiek van het Noorden". 

toelichting op de 

HOOFDBESTUURSVERKLARINGEN 

0 
,.Het hoofdbestuur van de on
afhankelijke liberale Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Demo
cratie heeft kennis genomen 
van het feit dat de c.a.o. voor 
de bouwnijverheid door de mi
nister van sociale zaken on
verbindend is verklaard en van 
het feit dat de werknemersor
ganisaties hierover zeer ver
bolgen zijn en een protestde
monstratie op touw hebben 
gezet. 

Het hoofdbestuur van de JOVD 
is van mening dat minister 
Rooivink zich heeft gehouden 
aan de spelregels van de zoge
naamde vrije loonvorming, 
waarop de werknemersorgani
saties juist zo sterk hebben 
aangedrongen. Het hoofdbe
stuur is namelijk van mening 
dat minister Rooivink alleen 
maar gebruik heeft gemaakt 
van het door alle partijen er
kende recht om in te grijpen, 
wanneer een c.a.o. leidt tot 
loonstijgingen en werktijdver
kortingen boven een bepaald 
afgesproken percentage. 

Het hoofdbestuur is van me
ning dat een werktijdverkor
ting als opgenomen in de be
treffende c.a.o. niet een zo 
groot sociaal goed is op dit 
ogenblik, dat deze verkorting 
sociale onrust in de bouwvak 
waard is. Het hoofdbestuur is 
dan ook van mening dat bij de 
oordeelsvorming door de werk-

van de hb·tafel 

e Het HB zal in de Kader Commis
sie meer leden gaan benoemen, zo
dat er meer politieke nota's kunnen 
gaan verschijnen. Deze nota's zullen 
met de ontwerpresoluties en de daar
bijbehorende nota's en de eindresolu
ties, de inhoud vormen van een Po
litieke Vraagbaak. 
e De andere, Algemene Vraagbaak, 
zal als leidraad voor de kadercursus
sen worden gebruikt en naast alge
meen-organisatorische, ook algemeen
politieke gegevens gaan bevatten. 
e Opdat de afdelingen zo goed mo
gelijk aan het Minimum Program van 
de JOVD kunnen gaan meewerken, 
zullf'n de basis-discussiepunten kort 
in de Driemaster, en uitgewerkt in 
een HE-bulletin verschijnen. Na een 
voordiscussie in Dalfsen (juni) en een 
hearing in Utrecht (september), vindt 
de eindopstelling plaats tijdens de 
Algemene Ledenvergadering in Nij
megen (november). 

nemersorganisaties het alge
meen belang een grotere rol 
had dienen te spelen." 

• ,.Het hoofdbestuur van de on
afhankelijke liberale Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Demo
cratie heeft kennis genomen 
van de mededelingen van de 
regering, bij monde van staats
secretaris Grapperhaus, dat 
door de overschakeling op de 
omzetbelasting over de toege
voegde waarde een eenmalige 
meeropbrengst zal ontstaan van 
700 miljoen gulden en dat de 
regering overweegt deze meer
opbrengst te gebruiken voor 
een verhoging van de belas
tingvrije voet en voor een 
aanpassing van het tarief van 
de inkomstenbelasting over de 
gehele linie. 

Ook het hoofdbestuur van de 
JOVD is van mening dat een 
verhoging van de belasting
vrije voet een noodzakelijke en 
urgente zaak is. 
Het hoofdbestuur is echter van 
mening, dat een verlaging van 
de inkomstenbelasting geen 
voorrang verdient boven ver
hoging van de ontwikkelings
hulp en de bestrijding van de 
werkloosheid door middel van 
structurele maatregelen. Het 
hoofdbestuur dringt er dan ook 
bij de regering op aan deze 
meevaller voor bovengenoem
de zaken te gebruiken en niet 
voor een belastingverlaging." 

e De eindbehandeling van de reso
lutie Consumenten-aangelegenheden 
vindt evf'neens in Ddlfsen plaats. 

e Over de resolutie Politiek en Sex 
zal een voordiscussie in Nijmegen 
worden gehouden; de eindstemming 
Zd! in Breda (februari '69) plaatsvin
den. Het Voorjaarsweekend (voor
heen in Woudschoten) krijgt hier
door een ander karakter. 

e Het HB is verheugd over de snel
le resultaten van de Enquête/propa
gandd Commissie. De enquête voor de 
leden treft u in deze Driemaster aan. 
(Heeft u hem al ingevuld en opge
zonden?). Voor een verdere toelich
ting op één en and~r. zie deze pag. In 
Nijmegen zal het eindrapport worden 
gepresenteerd. 

e De Voorstellen tot wijziging van 
de JOVD-structuur zullen met de 
Basisdiscussiepunten voor het Mini
mum Program van de JOVD, voor 
Dalfsen op een losse pagina in de 
Driemaster worden afgedrukt. 

e De pers heeft redelijk aandacht 
geschonken adn de in dit nummer af
gedrukte HE-verklaringen. 

Net als enige jaren geleden 
heeft het hoofdbestuur van de 
JOVD besloten een enquête 
onder de leden te houden. 
Doel is het verzamelen van 
achtergrond informaties over 
het ledenbestand, o.a. ten be
hoeve van de ledenwerving, 
en het peilen van opinies over 
enige belangrijke interne 
JOVD-zaken. Hiertoe heeft het 
hoofdbestuur een enquête
commissie ingesteld, die u in 
dit nummer een vragenlijst 
doet toekomen. Aan de afde
lingen zal nog een speciaal for
mulier met vragen t.a.v. het 
afdelingsbeleid worden gezon-

JOVD-ENQUÊTE 1968 

maken. Uw vragenstrook dient 
u goed te bewaren, want deze 
dient tevens als reçu. 
Binnenkort kunt u een rapport
je met de resultaten van deze 
enquête verwachten. Op ons 
zomerweekend te Dalfsen zul
len reeds enige saillante bij
zonderheden bekend worden 
gemaakt. 

den. 
Uiteraard is het slagen van dit 
onderzoekje geheel afhankelijk 
van de medewerking die de le
den hieraan verlenen. Het 
spreekt vanzelf dat wij een 
dringend beroep op u doen het 
formulier vóór 31 mei te re
tourneren aan: C. D. van Es, 
Ina Bourdier Bakkerlaan 15, 
Utrecht. 
Op de vraag- en antwoordko-

lom treft u een nummer aan. 
U wordt verzocht alleen de 
antwoord strook in een brief 
(20 ct. porto) terug te zenden. 
Onder de binnen gekomen 
antwoordstroken zullen nl. een 
vijftiental exemplaren van 
Hans Wiegels boekje .,Een 
partijtje libre" worden verloot. 
In de volgende Driemaster ho
pen wij de nummers van de 
winnaars bekend te kunnen 

Laat ik besluiten met u nog
maals dringend te verzoeken 
uw medewerking in deze niet 
te onthouden, en met u te wij
zen op de advertentie op pag. 5 
van deze Driemaster. · 

Namens de JOVD-enquête
commissie, J. J. P. MEIJER, 



A 

N~ 1244 ENQUETE N~ 1244 

(Zie de toelichting op pagina 6) ( *) Doorhalen wat niet gewenst wordt) 

VRAGEN ANTWOORDEN 

1. Woonplaats? 1. 
-----

2. Lid van welke JOVD-afdeling? 2. 

3. Geboortejaar? 3. 19 
-

4. Geslacht? 4. man I vrouw *) 

5. Burgelijke staat? 5. ongehuwd I gehuwd *) 

6. Is uw echtgenoot(e) lid van de JOVD? 6. ja I nee *) 

7. Kerkelijk genootschap of levensbeschouwelijke organisatie? 7. (b.v. R.K., Hum. Verb. of GEEN) 

-

8. Dagelijkse bezigheden? 8. 
a. beroep, zo ja welk? a. 

-- ---- -------

b. school, zo ja welke? b. 
--- ------

c. studie, zo ja welke? c. 
--- ----------- -- - ---- --- -- --- --- - ------ ---- ------ ----

9. Welke opleiding na het lager onderwijs genoten? 9. 
--- ----- ---- ----- --- -

10. Zijn uw ouders lid van een politieke partij? 10. ja I nee *) 
Zo ja van welke? b. vader: 

------ -------- --- ---

c. moeder: 
- --------- ---- - ---~ 

11. Zo nee, op welke partij stemmen uw ouders? 11. niet I wel bekend *) 
b. vader: 

---

c. moeder: 

12. Bent u zelf lid van een politieke partij? Welke? 12. ja I nee *) 
lid van: 

13. Is uw echtgenoot lid van een politieke partij? Welke? 13. ja I nee *) 
Of, op welke partij stemt hij of zij? lid van: 

stemt op: 

14. Op welke partij zoudt u, als u op dit moment mocht stemmen, 14. 
uw stem uitbrengen? 

15. Welke krant( en) leest u regelmatig? 15. a. 
a. dagblad(en) 

b. opinieblad( en), b.v. Haagse Post, Vrij Nederland e.d., b. 
(niet: Panorama e.d.) 

c. omroepblad (en) c. 



ANTWOORDEN 

16. a. ouders I kennissen I propaganda-aktie van de JOVD I persberichten 
over de JOVD I via de VVD *) 

b. anders: 

17. altijd I vaak I soms I nooit *) 

18. altijd I vaak I soms I nooit *) 

19. altijd I vaak I soms I nooit *) 

20. studie- en kaderdagen I weekend Woudschoten I weekend Dalfsen I 
jaarlijkse Congres *) 

21. a. geen interesse I te duur *) 
b. andere reden: 

22. altijd I soms I nooit *) 

23. altijd I soms I nooit *) 

24. ja /nee *) 

25. a. kritisch commentaar I afdelingsnieuws I actuele politieke infor
matie I historische informatie *) 

b. andere: 

26. ja /nee *) 

27. a. afdelings I districts I hoofdbestuur*) 
b. landelijke commissie I politiek jongeren parlement ~·) 
c. redacteur van afdelings I districts I landelijk blad *) 

28. a. organisatie: 
--..,----c--"--------------- ------------------

b. functie: 
----------------------------------

29. ja I nee *) 

30. te links I goede koers I te rechts *) 

31. onafhankelijk van een politieke partij I VVD-jongerenorganisatie I 
D'66-jongerenorganisatie *) 

32. ja I nee *) 

33. 

34. 1. 

2. 

3. 

35. ja I nee *) 

36. a. dansavonden I borrels I excursies *) 
b. andere vorm: 

37. propaganda-avonden I forums I avonden met sprekers I avonden 
met andere jongerenorganisaties I huiskamerbijeenkomsten I kader
cursussen I behandeling JOVD-resoluties *) 

38. (eventueel antwoord op aparte genummerde bijlage) 

39. (eventueel antwoord op aparte genummerde bijlage) 

VRAGEN 

16. Hoe bent u met de JOVD in contact gekomen? 
Indien op andere wijze als hiernaast aangegeven, deze vermelden. 

17. Hoe vaak bezoekt u de afdelings-bijeenkomsten? 

18. Hoe vaak bezoekt u de districts-bijeenkomsten? 

19. Hoe vaak bezoekt u landelijke bijeenkomsten? 

20. Welke bijeenkomsten bezoekt u? 

21. Indien u deze bijeenkomsten niet bezoekt, waarom dan niet? 
Eventueel andere reden ook vermelden. 

:<2. Ontvangt u de Driemaster? 

23. Leest u de Driemaster? 

24. Voldoet de Driemaster als landelijk JOVD-blad? 
(Zo nee, liefst op apart papier de redenen geven; op dit papier het 
nummer van uw enquête-formulier overnemen). 

25. Welke rubrieken vindt u ondervertegenwoordigd? 
Een ander niet genoemde rubriek? 

26. Bekleedt u thans een functie in de JOVD? 

27. Zo ja, wat voor functie? 

28. Bekleedt u een functie in een andere politieke organisatie? 
Welke functie en organisatie? 

29. Bent u bereid een bepaalde functie in de JOVD te aanvaarden? 

30. Hoe vindt u de politieke opstelling van de JOVD? 
(Eventueel een korte toelichting op een genummerde bijlage). 

31. Hoe dient de positie van de JOVD te zijn? 

32. Acht u de huidige naam "Jongeren Organisatie Vrijheid en Demo
cratie" juist? 

33. Zo nee, welke naam wilt u suggereren? 

34. Welke politieke onderwerpen zoudt u in de JOVD behandeld wil
len zien? 

35. Vindt u naast politiek gezelligheid nodig op de bijeenkomsten? 

36. Zo ja, in welke vorm? 
Eventueel andere vorm ook vermelden. 

37. Welk soort bijeenkomsten mist u in uw afdeling? 

38. Wat lijkt u de beste wijze om jongeren te interesseren voor de 
JOVD? 

39. Op welke wijze meent u dat de ledenwerving. effectief kan zijn? 



dalisen JOVD- zomerweekend 

op 14, 15 en 16 iuni '68 

Hierbij enige mededelingen met betrekking tot ons weekend in Dalfsen. Het 
programma zal nog nader bekend gemaakt worden. De kosten voor het gehele 
weekend bedragen f 24,- per persoon. Zij die zaterdag komen worden verzocht 
rekening te houden met de volgende mogelijkheden: 
a. aankomst voor de lunch, kosten f 20,-; 
b. aankomst na de lunch, kosten f !6,-. 
Lakens en slopen zijn voor f !,75 per stel te huur. 
Het conferentie-oord .,De Vechtstroom" is vanuit Zwolle te bereiken met de 
bus, die over Oud-Leusden naar Ommen rijdt. Daar de bussen slechts om de 
twee uur rijden, is het van belang tijdig in Zwolle aanwezig te zijn. 
Aanmeldingen voor het weekend uiterlijk 8 juni bij Mej. M. C. Seevinck, Van 
Nijenrodeweg 731, Amsterdam-Z. 
Deelnemers die zich wel aanmelden, maar niet naar Dalfsen komen zullen 
aansprakelijk worden gesteld voor de kosten, die daaruit voortvloeien. Deel
name is gezien de hoge vaste kosten, alleen mogelijk volgens bovenstaande 
gedifferentieerde verdeling. 

VUL DEZE BON NU IN! 

r-------11()11-------
0ndergetekende: 

Adres: 

Lid van de afdeling: 

geeft zich op voor het JOVD-zomerweekend te Dalfsen 1968. 

0 a. het gehele weekend (vrijdag, zaterdag en zondag) ') 

0 b. zaterdag en zondag; aankomst voor de lunch op zaterdag') 

0 c. zaterdag en zondag; aankomst na de lunch op zaterdag') 

De betaling geschiedt: 

O a. bij aankomst in het conferentie-oord ') 

0 b. door overschrijving op giro-rekening 95 35 00, t.n.v. de Algemeen 
Penningmeester van de JOVD te Groningen.') 

') het gewenste rondje zwart maken. 

Man 
d 

van 
eze 
t""dl IJ . 

Kies uit vier SAIL-melanges 
uw eigen~ smaak 

SAIL Natoral (wit 
pakje). Speciaal voor 
pijprokers die gt:nie· 
ten van een 100 % 
natuurlijke tabak. 

SAIL Regular (geel SAIL Light Aromatic 
pakje). ln smaak en (rood pakje). Een tic 
geur heel licht ge- natuurzuivere honing 
kruid. Met een vage geeft deze tabak "a 
toetsvanverrelanden. taste of honey". 

SAILAromatic (groen 
pakje).Volle, rijk aro· 
inatische tabak. Een 
geur die mannen be 
grijpen. 

* 50 gram f 1.25 

Theodorus Niemeyer kent de pijproker sinds 1819 
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Isolatie- en 
Plaatwerkbedrijf 

~ "ROTAMISOL" 
Uitvoerders van warmte-, koude- en geluidsisolatie 

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

vloeibare stikstof vloeibare zuurstof 
machine-fabriek 

BOELE's 
Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

BOLNES 

Strijdt voor Vrijheid en Democratie voor iedereen, behalve 

voor Houtvernielers. Bestrijdt deze door Uw hout onder hoge 

druk te laten impregneren bij: 

v. d. SIJDE'S Houtbereiding N. V. 

Spui 40 STRIJEN Telefoon 0 1854-280 

N. V. Lijm- en 

Gelatinefabriek 

"CJ)eLft'' 

TWEE TORENS 
Telefoon 25242 Delft 

Op ZONDAG 19 MEI organi
seren de gezamenlijke Drentse 
afdelingen hun traditionele 

,,ORIENTERINGSRIT" 

Start om 13.30 uur in hotel 
Meursinge te Westerborg. In
schrijving vanaf 13.00 uur. 

's Avonds prijsuitreiking en ge
zellig dansen o.l.v . .,Group du 
Nord". 

NAVO-PARLEMENT 
Op 18 MEI a.s. zal er een 
NAVO-parlement worden ge
houden. Zij die belangstelling 
hebben om in de fractie zitting 
te willen nemen worden ver
zocht zich per omgaande op te 
geven bij de algemeen secreta
ris van de JOVD (Abenes
straat 22 11, Amsterdam, tele
foon 020-172507. 

ANNO e 1774 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
BANKIERS 

ROTTERDAM 
PARKLAAN 32-34 

* 
BIJKANTOREN: 

's-GRAVENHAGE 
RHENEN 

* 
CORRESPONDENTSCHAP: 

WIJK BIJ DUURSTEDE 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

PIET HEIN 
voorheen 

FIRMA W. SCHRAM & ZONEN 

WERVEN TE BOLNES 
EN PAPENDRECHT 

Twee dwarshellingen, elk 115 
meter lang. Overdekt droogdok 
116x30 meter, geschikt voor 

het zwaarste materiaal. 

Telefoonnummers 

Rotterdam 0 1 0 139275 
Ridderkerk 0 1896 3644-3409 

Papendrecht 
01850 3774 8329-20466 
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Voor belere en gezondere oogst= 

AA-BESTRIJDINGSMIDDELEN en ORIGINELE ZAAIZADEN 
WIERSUM GRONINGEN 

Hi"u1 
I 

I 
I 
I 

van alle mogelijkheden voor een sportieve en 
onbezorgde vakantie. Onbezorgd, omdat zij 
bij onze Reisafdeling de benodigde reisde-

l 
viezen aankochten, een reisbagage- en onge
vallenverzekering sloten en voor het veilig 
opbergen van hun waardepapieren en kostI baarheden gebruik maakten van onze safe. 

11 Ook voor U: de HBU I 

I 
I 

L.:OLLANDSCHE BANK-UNIE N:Jv. 
AMSTERDAM - DEN HAAG - ROTTERDAM -----

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK 1v1IJ N.V. 
LID RIJN-SCHELDE-GROEP 

ftrlE.E _ VLAARDINGEN N.V. 

STAALBOUW 
APPARATENBOUW 

SCHEEPSBOUW TANKS 
SCHEEPSREPARATIE PI.JPLEIDINGEN 
MOTORENREPARATIE WATERZUIVERINGSAPP. 

• FRIESCH-6RONIN6SCHE HYPOTHEEKBANK N.v. 

Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Enschede 
's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam 

Vlotte behandeling van hypotheekaanvragen 

N.V. Scheepsbouwwart - Machinefabriek 

"DE KLOP" 
Industrieweg 4 Sliedrecht 

Leeuwenslijn • Staalbouw 
Schiedam • Jan van Riebeeckweg 1 0 

Telefoon (01 0) 15 32 52- 5 32 63 

Staalconstruclies 
Zvare plaatwerken 

Steek-, spil- en o11ale trappen 
Pijpconstructies 
Hekverhen ens. 

Staalconstructies voor alle doeleinden 

Speciaalbedrijf voor zwaar 

Constructiewerkplaatsen 
plaatwerk W. HUIZER N.V. 

Capelle a/ d IJs se I 

telefoon 01804-2657 
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D E GEBEURTENISSEN IN WEST DUITSLAND HEBBEN OOK IN NEDERLAND 
aanleiding gegeven tot min of meer heftige reacties. Het tot vervelens toe aange

haalde woord van Heine dat in Nederland alles vijftig jaar later gebeurt is nu eens on
juist gebleken. Van de provo-provocaties van 1965 in Nederland vormen de onlusten in 
Duitsland een getrouwe afspiegeling, ervan uitgaande tenminste dat beide bewegingen 
uitingen waren van een opstand tegen het Establishment en de beschermers deszelven: 
het Gezag. De reacties zijn, het is geen wonder, nu dezelfde als die van toen: geëmotio
neerd en steriotiep. Maar daarover straks. 

H ET IS INTERESSANT DE GESCHIE
denis van de Duitse Bondsrepubliek 

eens globaal langs te gaan. Voor het be· 
grijpen van de jongste gebeurtenissen is 
dat zelfs zonder meer noodzakelijk. West 
Duitsland heeft zich in de Adenauer-Er
hard-era behaaglijk laten meedrijven op cie 
consumptiegolf van het Wirtschaftswun
der. Na de rampzalige tijd van het Derde 
Rijk verdiende het over het algemeen voor
keur de Duitsers niet lastig te vallen met 
vragen over die tijd, omdat - in het gun
stigste geval - geen antwoord werd ge
geven, in het ongunstigste geval gewezen 
werd op het feit dat men nu àf moest ver
geten àf dat men er toch niets van geweten 
had. Het mag daarom geen verbazing wek
ken dat de krachten van het behoud zich 
breeduit konden nestelen in de oude 
machtsposities. In Adenauer vonden de 
Duitsers een groot staatsman, maar met 
gebreken, waarvan autoritair optreden wel 
de onaangenaamste eigenschap vormde. 
Wèl was Adenauer een voorstander van 
morele herbewapening, dat mocht hem 
echter niet beletten een Globke, die een 
groot aandeel had in de totstandkoming 
van de Neurenbergse rassenwetten, jaren
lang en tegen alle protesten in op zijn post 
van staatssecretaris te handhaven. Het 
dieptepunt bereikte de naoorlogse politie
ke geschiedenis in 1962 ten tijde van de 
befaamde Spiegel-affaire. De op z'n 
z~chtst ~2zegd ui:e:-st dvbieu:e rol die 
minister Strauss toen speelde, betekende 
een slechts tijdelijke figurantenrol voor de 
conservatieve Bayer. Uitlatingen van mi
nisters voor het parlement "dat op sommi
ge punten misschien niet helemaal legaal 
gehandeld was", "omdat je tenslotte niet 
de hele dag (als minister van justitie n.b.
GM) met de grondwet onder de arm kan 
lopen", zouden in iedere enigermate gea
vanceerde democratie zo'n man de poli
tieke kop hebben gekost. Zo niet in Duits
land. 

knuppels 
of 
dialoog? 

D E SOCIALISTISCHE OPPOSITIE, 
te weinig fantasierijk om dergelijke 

situaties uit te buiten te hare gunste, leed 
onder de gedachte eeuwige tweede te 
moeten zijn, en schoof van de weerom
stuit steeds meer in de richting van de 
CDU. Aan de kiezers van links ontviel 
daarmee, ook al door het verbod van de 
KPD, ieder reeël alternatief. Tot ieders 
verbazing redde de SPD in 1966 de moe
geregeerde CDU van een smadelijke af
gang door de plaats van de liberalen in 
het kabinet over te nemen. De Grote Coali
tie was een feit. Behalve dat de steun van 
de socialisten de CDU electoraal gezien 
uitstekend van pas kwam, hadden de 
christen-democraten de SPD nodig voor 
het doordrijven van twee stokpaarden: de 
invoeriny van het Engeist kiesstelsel, dat 
in eerste instantie - het zij hier duidelijk 
gezegd - gericht was tegen de kleine 
maar lastige liberale partij. Daarnaast 
ijverden de christen-democraten voor de 
invoering van de wetgeving op de nood
toestand, alsof daarmee de redding van 
het Duitse vaderland bewerkstelligd kon · 
worden. -*:-

M ET ANDERE WOORDEN: VOOR DE 
absolute malaise in de Duitse poli

tiek zijn in de allereerste plaats de grote 

BON Naam:. 

Adres: .. 

Tot z1ens 1n D Noteer mij voor een 
proefabonnement op de 

Nieuwe Rotterdamse Courant Woonplaats: ... Datum:. 

"staatsdragende" partijen in Bonn zèlt 
verantwoordelijk. De beruchte Hallstein
doctrine verlamde iedere realistische Oost
politiek, de Duitse regering handhaafde 
tegen beter weten in? - haar aanspraken 
op het gebied van de DDR en het territo
rium achter de Oder-Neissegrens. Al dient 
gezegd dat onder invloed van de socialis
ten daarin enige verbetering is gekomen. 
De NPD heeft de latente onlustgevoelens 
en het onbewuste wantrouwen van een 
groot deel der Duitsers tegen de Ameri
kanen op briljante wijze weten uit te bui
ten. Ook in Duitsland zijn er vele mensen 
die zich "drukker" maken over rust en or
de en de Griekse gastarbeiders dan over, 
pakweg, de ontwikkelingshulp. Deze partij 
stelt tegenover het besluiteloze Bonner re
geringsbeleid een onverholen voorkeur 
voor een autoritair en conservatief staats-
gezag. -i;r-

H OEWEL VEEL VOORVALLEN IN EL
káár grijpen, lijkt het er veel op dat 

rechts de acties van links geprovoceerd 
heeft. Rudi Dutschke heeft zich opgesteld 
aan het hoofd van een beweging die aan
vankelijk kritiek oefende op de hopeloos 
verouderde universitaire structuur, later 
werden w~el fundam~nt-=>l~'>r rrote~ten aaP
getekend tegen de in vele opzichten in de 
allerkleinste maat kinderschoenen staan
de democratische orde in de Bondsrepu
bliek. Alles wat de gevestigde orde en de 
gevestigde meningen met hand en tand 
verdedigt, zag nu in burgerschrik Dutschke 
de schietschijf waarop alle pijlen konden 
worden afgeschoten, gesanctioneerd door 
de CDU en "socialisten" als de Berlijnse 
burgemeester Schütz. Erkend moet wor
den dat de Duitse radicalen het in hun ac
ties wel erg bont hebben gemaakt, de 
schock-therapie is niet altijd heilzaam!, 
hun kritiek was in de gegeven omstandig
heden rondweg noodzakelijk. In zo'n geval 
is het niet erg verstandig er dadelijk op 
los te slaan. Veel nuttiger en leerzamer is 
het de dialoog met de ontevredenen te be
ginnen, zoals Nieuw Links in de liberale 
FDP, belichaamd in prof. Dahrendorf, dat 
deed. De FDP leverde het bewijs dat libe
ralen in staat zijn tot het houden van een 
levendig congres, want de dicussie Dah
rendorf-Dutschke was het onbetwiste 
hoogtepunt van de vergadering. Het bleek 
dat Dutschke veeleer de incarnatie is van 
de ook in ons land tot uiting gekomen on
lustgevoelens, dan het type van de geboren 
revolutionair. Dat zal dan ook wel de re
den zijn dat het als altijd welingelichte 
blad Vrijheid en Democratie Rudi uitriep 
tot vóorzitter van de LSD, de liberale Duit
se studentenbond. Het verhaal, ook door 
de l\lar:l7~1anr:'<:''? rers aver2''"0'TI'O'~"', d?t hij 
de prediker van haat en geweld zou zijn is 
op zijn minst onnauwkeurig. Want Dutsch
ke is naast theoreticus ook teveel realist 
om niet in te zien dat hij de massa's van 
de gezapige welvaartstaat Duitsland niet 
op slag kan mobiliseren. Daarom berijdt 
hij liever marxistische stokpaardjes als 
"bewustmaking van de massa's" e.d., in 
de hoop daarmee aan invloed te winnen. 
De door de SOS georganiseerde Vietnam
betogingen haalden niet veel uit; integen
deel: de Berlijners, opgegroeid in blinde 

{ ' Heeft u Uw 
enquête-formu-

Dalfsen! 
vari drie weken voor f 1,25, welk s .• ·.p. invullen met hlokletlers, NRC lier al bedrag ik op uw girorekening 

nr. 40 zal overmaken; uiiknippen en als brief (postzegel 
van 20 ct.) zenden aan: Ahonne-D kwartaaiabonnement à mentenadministratie NIEUWE opgestuurd? f 15,50. Eerst krijg ik de ROTTERDAMSE COURANT, één van de goede dingen 

\._ _) 
.NRC TWEE WEKEN GRATIS Postbus 824, Rol/erdam, in uw leven 

'- ..) 
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communistenhaat toonden niet veel op te 
hebben met de critici van het Amerikaan
se beleid. De stemming tegen de radicalen 
ter linker zijde werd door de pers van 
Springer verder aangewakkerd door het 
uiten van hele en halve onwaarheden. In 
de koude-oorlog-sfeer gaat de waarheid 
het eerst verloren. Wie niet vóór mij is, is 
tegen mij -en de linksen hebben dat ge-
weten! -1:f-

door 

'-G. v. d. Meer 

re verandering in het maatschappelijk be
stel beschouwd als een aantasting ervan. 
Maar nu er beweging is, wordt geen mid
del geschuwd om de tegenstander in een 
kwaad daglicht te stellen: Dutschke en de 
zijnen zijn betaalde krachten van Moskou 
en Peking, men leze er maar De Telegraaf 
op na; alles wat niet links is wordt "fascis
tisch" genoemd. 

l NTUSSEN IS RUDI DUTSCHKE HET 
slachtoffer geworden van een moord

aanslag en hebben de neo-nazis van Adolf 
von Thadden hun zoveelste verkiezings
overwinning weten te boeken. De oprechte 
bezorgdheid tot het maken van meningen 
en het breken van mensen door de Sprin
ger-pers - een aanfluiting van de pers
vrijheid - houdt ook het buitenland bezig. 
Ook in de Nederlandse perswereld zijn 
ontwikkelingen aan de gang (al hebben 
deze nog niet zulke verontrustende afme
tingen aangenomen als daar) die nauwlet· 
tend gade geslagen behoren te worden. 
Wellicht hebben wij een andere maal gele
genheid daarop in deze kolommen nog te
rug te komen. Maar het zou bepaald on
juist zijn te doen alsof er helemaal niets 
aan de hand is. 

merkt, staan niet alleen. Dat er iets in be
weging is geraakt is op zichzelf een ver
blijdend verschijnsel, maar dat wil nog 
niet zeggen dat iedereen daarmee gelukkig 
is. Rust en orde zijn de eisen van rechts 
in de maatschappij van middenstand en 
middelmaat. ledere verstoring van de 
openbare orde wordt aangezien als een 
verandering van de bestaande machtsver
houdingen en daarom afgewezen. Dat is 
in Duitsland zo, maar niet alleen daar. 

Men zou van redelijke politici een wat ge
matigder oordeel hebben verwacht. Maar 
iedere politicus houdt er nu eenmaal een 
gesloten wereldbeeld op na, dat wil hij 
graag tenminste. Oneffenheden brengen 
hem in verwarring en zijn daarom een gru-
wel. -1:f-

B ET WORDT TIJD DAT POLITICI MET 
onzekerheden durven en leren leven, 

dat niet alles zo is omdat zij het zo graag 
willen. Een goede democratie gaat niet 
aan een paar opstootjes ten onder, wel 
aan ondergronds gewoel dat niet zichtbaar 
is en daarom geen aandacht trekt. De sa
menleving gaat wel kapot wanneer de vrij
heid van meningsuiting niet tot het uiterste 
(d.w.z. tot het gebruiken van geweld) be
nut mag worden. Daarom zijn Dutscrke en 
de provo's in feite een veel geringer ge
vaar voor de democratie dan wroeters als 
Springer en Van Rappard. Het wezen van 
de democratie is niet de mystieke eenheid, 
doch de reële verscheidenheid. 

-1:f-

Want natuurlijk is er wel iets aan de hand. 
De gebeurtenissen in Duitsland, de oplet
tende krantelezer zal het hebben opge-

o OK IN NEDERLAND, OOK IN DE 
VS, ook in Tsjecho-Siowakije mani

festeren zich de conservatieven op bijna 
identieke wijze: onder het mom van verde
diging van verworven waarden wordt iede-

VAN RIEL 
Met interesse heb ik de aanvallen 
van de Driemasterredactie op Mr. H. 
van Riel gelezen. Naar aanleiding 
van het artikel van de heer A. van 
Haeften zou ik een enigszins afwij
kend geluid willen laten horen. Voor
opgesteld zij, dat ik mij alleen baseer 
en reageer op dat gene wat over Mr. 
Van Riels optreden in de Driemaster 
is geschreven. 
Ik geloof dat we een einde moeten 
maken aan de spraakverwarring over 
het woord liberalisme. Uit uw tulmi
naties tegen Mr. Van Riel blijkt dat 
u onder liberalisme een bepaalde 
visie op de maatschappij verstaat en 
vanuit die visie veroordeelt u Mr. 
Van Riel als zijnde niet liberaal. 
Mr. Van Riels houding wordt dan 
ook aangemerkt ais zijnde verengd 
liberalisme. Toch hoeft het liberalis· 
me in de enge zin van het woord, 
niet, zoals in verschillende Driemas
ter-artikeltjes gesteld wordt, van 
twijfelachtige waarde te zijn. Als we 
liberalisme zien als een houding die 

tegenovergesteld is aan totalitarisme 
dan is dat weliswaar een beperkte 
betekenis, maar geenszins een nega
tieve of een niet zo erg belangrijke. 
Dat door het hanteren van boven
staande definitie niet alleen VVD-ers 
en D '66-ers liberaal genoemd kunnen 
worden, rechtvaardigt zelfs, naar ik 
meen, de conclusie dat we de defini
tie van liberalisme in de enge zin 
als de juiste aanvaarden en elke 
maatschappijvisie die men daaruit 
opbouwt een andere benaming ge
ven. Ik geloof dat Mr. Korthals Altes 
in ieder geval geen ongelijk had toen 
hij over de jubileumrede van Mr. 
Van Riel zei: ,.Een eventueel conser
vatieve presentatie van het naar in
houd volstrekt liberale betoog". 
De heer Van Haeften heeft zich, met 
diegenen die hem in de Driemaster 
voorgingen, nogal verontwaardigd 
getoond over de houding van Mr. 

Van Riel tegenover de Nederlandse 
publiciteitsmedia. Men verbaast zich 
er over dat Mr. Van Riel zich ergert 
aan Hoepla, aan riooljournalistiek, 
aan hatelijke grappen over president 
Johnson en men verbaast zich er nog 
meer over dat hij het .. gesundenes 
Volksempfinden" duidelijk steunt. 
Zonder mij met de volgende woorden 
te willen plaatsen achter alles wat 
Mr. Van Riel over deze zaak gezegd 
heeft in zijn jubileumrede, wil ik hier 
toch wel opmerken dat ik het met 
zijn belangrijkste gedachte eens ben. 
Waar Mr. Van Riel vooral stelling 
tegen genomen heeft, is de toenemen
de ongelijkheid in het hanteren van 
het begrip 'vrije meningsuiting'. Een 
minderheid begint steeds meer te 
menen dat haar mening zo ontzag
wekkend belangrijk is, dat het zaak 
is deze, doorgaans progressief of ra
dicaal genoemde mening, onder de 
aandacht van de burgerlijke massa 
te brengen door hen uit hun behage
lijke slaap wakker te schudden. Men 
maakt daarbij ijverig gebruik van de 
zgn. shock-therapie. Ik geloof dat het 
toepassen van dergelijke middelen 
met juist is; ik geloof dat het hier 
niet meer gaat om het naar voren 
brengen van een mening tegenover 
reeds bestaande meningen, maar dat 
het hier gaat om een soort geestelijk 
terrorisme. Deze toestand is onge
zond en een beperking van de gees
telijke vrijheid van anderen. 

Mijns inziens is er behoefte aan 
een duidelijke en gezonde reactie op 
deze toestanden. Er is behoefte aan 
genuanceerd denkende politici die 
zich, zonder zich te laten leiden door 
een snorkende burgermansmoraal, 
duidelijk verzetten tegen een be
lachelijk maken en verketteren van 
deze moraal door middel van de 
shock-therapie. Nog duidelijker die
nen zij zich te verzetten tegen be
paalde consequenties van het toepas
sen van dit middel: het verstoren 
van de openbare orde. Ik geloof dat 
een dergelijke houding juist is, maar 
ook noodzakelijk. Zij namelijk die de 
shock-therapie toepassen, en vooral 
zij die daaruit de uiterste consequen
ties trekken, nemen ernstige risico's 
met betrekking tot het voortbestaan 
van de vrijheid van meningsuiting. 
Door een gebrek aan vruchtbare ge-

volgen van de shock-therapie zou 
men de voorkeur kunnen gaan geven 
aan een totalitair klimaat en/of een 
reactie aanwakkeren die zich ver
bindt met anti-progressieve totalitaire 
krachten die met dezelfde rigoreus
heid, waarmee de wakkerschudders 
orde, burgerlijk fatsoen en burger
lijke moraal verketteren, bereid zijn 
deze ,.nationale waarden" in ere te 
herstellen. 
BREDA. R. LANTIN 

NASCHRIFT 

Als ik mijn waardering voor de heer 
Lantins schrijven uitspreek (hij heeft 
tenminste de moeite genomen om te 
laten blijken dat hij niet alles voor 
zoete koek slikt en schuwt geen za
kelijke discussie) dan wil dat nog 
niet zeggen dat die ook op de inhoud 
slaat. Helaas is het gebrek aan 
plaatsruimte en tijd er de oorzaak 
van dat ik ditmaal niet op een en an
der in zal gaan. Enige verheldering 
kan mijn artikeltje op pag. 4 wellicht 
voorlopig geven. (PvH). 

OPEN BRIEF AAN HET 
HOOFDBESTUUR VAN DE 
J.O.V.D., DE REDACTIE VAN 
DE DRIEMASTER, MET NAME 
DE HEREN VAN DER MEER, 
LAMBERSEN VAN HAEFTEN. 

Langs deze weg wil ik mijn grote 
verontrusting uitspreken over de 
.,duidelijke" JOVD-politiek. Als jonge 
JOVD-er kan ik er met mijn kop niet 
bij dat de huidige Driemaster-redac
tie representatief voor de JOVD zou 
zijn. 

1. Besefte de redactie het leed dat 
op de foto op de voorpagina (Drie
master, maart '68) was afgebeeld? Ik 
dacht dat de verontschuldigingen 
van de heer Van der Meer wel op 
zijn plaats waren. 

2. De redactie wenst de liberale be
ginselen hoog te houden. Maar de 
uitlatingen van de redactie waren op 
zijn zachtst gezegd on-liberaal. Ook 
de termen die gespuid werden, wa
ren bepaald onparlementair. 

3. Vermeldt de redactie werkelijk 
alle meningen die in de JOVD leven? 

Heeft de redactie ( en de voorgaan
de redactie) er geen hobby van ge
maakt om de Driemaster tot een 
spreekbuis van zichzelf te maken. 

Langzamerhand weet ik niet meer 
waar ik terechtgekomen ben; Links?! 
Tot alle JOVD-ers richt ik de volgen
de vraag. Bent u het eens met de 
huidige koers van de Driemaster? Ik 
dacht dat we vóór Dalfsen hier nog 
goed over moeten nadenken! 

We zullen van deze ,.zelfde koers"
streken af moeten, die naar mijn ge
voel alleen onduidelijk zijn geweest. 

De motie van de heer Meijer heeft 
dus geen suces gehad. Jammer, (Waar 
is de heer Meijer, in de redactie, uit 
de redactie?). Misschien komt de ruk 
naar het werkelijk representatieve 
blad van ons liberale jongeren in 
Dalfsen. Wie weet?! 

HILVERSUM. 

M. MICHIEL VAN DER MEIJ 

REDACTIONEEL COMMENTAAR 

De open brief van de heer Miehiel 
van der Meij is op zijn zachtst ge
zegd hoogst merkwaardig. Hij roept 
de JOVD op tegen (enige leden van) 
de Driemasterredactie, maar zijn ver
wijten zijn zulke vage gemeenplaat
sen dat het ons onmogelijk is hier 
zakelijk op in te gaan, en dat nota 
bene terwijl de schrijver het HB en 
de Redactie onduidelijkheid verwijt. 
Iemand die de behoefte gevoelt een 
scherpe aanval te doen op de Drie
master, maar geen enkel, maar dan 
ook helemaal geen enkel, argument 
noemt voor zijn verontrusting is Of 

(vervolg op pag. 7) 

Van hier en gunter 

* Vrij Nederland neemt, on
kritisch, de grootste onzin op, 
maar enfin, dat hoort nu een
maal bij de vrije wereld, en 
het stimuleert althans bij som
migen de kritische geest. (Prof. 
Pen in het Hollands Maandblad 
van maart '68). 



RADICAAL 

O ok in de afgelopen 
maand waren er weer 

duiven in het nieuws. 
Radicaal Westerterp (ja, die 
zo'n moeite heeft om wakker 
te blijven) toonde duidelijk 
aan dat het hem ernst is om 
het beleid van de KVP alsnog 
om te buigen in de konsekwent 
vooruitstrevende richting. 
Derhalve vroeg hij minister 
Polak, naar aanleiding van 
het volksoproer in Sint 
Willebrord, of het hem 
bekend was dat er postduiven 
waren overleden ten gevolge 
van het destijds gebruikte 
tmangas. En zo ja, of de 
bewindsman in deze bereid 
was de nodige maatregelen 
te treffen. Op zich is dit 
geen onaardig idee. Het 
verdient stellig voortgezet 
te worden. Mag ik hem hier 
dan een paar tips aan de 
hand doen? 
De kanariepiet van mijn 
buurvrouw is na het weekend 
helemaal van de kook door 
het drukke autoverkeer dat 
dan langs mast. Daarvoor 
moet minister Bakker maar 
eens op het matje komen. 
En wat te denken van de hond 
van onze melkboer die bij het 
maandelijks proefdraaien 
van de sirene altijd de stuipen 
krijgt. Eindelijk eens een 
goed argument om de BB 
af te schaffen. Om dan nog 
maar te zwijgen van de 
angorapoes (Je prijs op de 
tentoonstelling te Lochum) 
van mijn oud-tante Truus, die 
tevergeefs trachtte zich het 
vege lijf te redden toen er 
een militaire kolonne 
passeerde. Een motie van 
wantrouwen tegen minister 
Den Toom is hier toch zeker 
op zijn plaats. 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

ZWIJNDRECHT 
H et VVD-bestuur van 

Zwijndrecht zal gedacht 
hebben: kom, laten wij ook 
eens wat aan Vietnam gaan 
doen. Op zichzelf al jammer 
dat wij op deze manier de 
andere partijen achterna 
Jopen, maar enfin, we zijn 
tenslotte liberaal, en dan mag 
je eenmaal in de twintig jaar 
toch wel eens iets aan het 
buitenland doen. Nou goed 
dan, wie nodigen we uit? 
Natuurlijk, Mr. Van Riel, na 
Lankhorst de beste Vietnam
deskundige van Nederland. 
En dus heeft de heer Van Riel 
een uitvoerig betoog 
gehouden over het electra
cardiogram (zouden ze in 
Zwijndrecht wel weten wat 
dat is?), de wintertenen en de 
haaruitval van president 
Johnson, over de mazelen 
van het jongste kleinkind 
(hebben de Zwijndrechters 
ook allemaal gehad, zo zie 
je maar, politiek is een
voudiger dan je denkt) en de 
loopse hond van Lady Bird. 
Tja, dat is zo de manier 

waarop je in de VVD over 
politiek praat en waardoor 
deze partij zich zo gunstig 
onderscheidt van andere 
partijen. Natuurlijk moet je 
wel bescheiden blijven en niet 
zo maar iedereen binnenlaten 
en daarom bepaalt het bestuur 
dat alleen VVD' ers naar 
binnen mogen. Niet iedereen 
heeft de capaciteiten om het 
duizelingwekkende hoge 
discussieniveau te bereiken; 
daarvoor moet je lid wezen. 
Zo zie je maar, dat het ware 
liberalisme vooral een kwestie 
van maathouden is; openheid 
is goed, maar je kunt niet 
maar iedereen binnenlaten 
en net doen of hij je gelijke is? 
Daarom liberalen, sluit de 
rijen en de deuren! 

G. VAN DER MEER 

MARGINALIA 

MARGINALIA 

TOTO 
D e hoofdprijs van toto en 

staatsloterij is ver
hoogd van één tot vijf ton 
maximaal. Hiermee is wat 
betreft de staatsloterij een 
archaïsche toestand bij
geschaafd. De staatsloterij 
had immers bij haar instelling, 
zo'n twee honderd jaar 
geleden, ook al een hoofdprijs 
van honderdduizend gulden. 
Vele confessionelen zijn nog 
steeds principieel bezwaard. 
Als concessie zijn ze de 
"kanalisatie-gedachte" gaan 
aanhangen, hetgeen een 
enigszins merkwaardige vorm 
van politiek opportunisme is. 
Als ik principieel tegen bv. 
moord en doodslag ben (ter 
geruststelling: ik ben dat 
inderdaad) dan zou ik mezelf 
niet erg serieus nemen als 
ik deze ontoelaatbare agressie, 
gekanaliseerd, niet bezwaar
lijk zou vinden, door mijn fiat 
te geven aan het plegen van 
een vergrijp van dezelfde 
orde, maar iets minder 
verafschuwd, als bv. de 
mishandeling. 
Eén en ander wordt nog eens 
zo belachelijk als duidelijk 
wordt dat de principiële 
bezwaren niet bij één ton, 
maar wel bij vijf ton door
slaggevend blijken te zijn. 
Gelukkig bleken in de Kamer 
de liberalen in dit opzicht 
in de meerderheid, waarmee 
ze bewezen onmisbaar te 
zijn zolang er nog steeds 
politici zijn die de staat de 
rol van censor morum 
wensen toe te bedelen. 

A Ph. P. VAN HAEFTEN 

CLUBBLAD 
D e hoofdredacteur van 

"Vrijheid en Demo
cratie", het onvolprezen 
clubblad van de VVD, sprak 
op het laatste VVD-congres 
aldus: 
"Als wij het blad willen 
maken tot een voortdurende 
bron van discussie binnen 
de partij, doet dit de zaak 
van de VVD niet goed". 
"Discussie is nodig, maar wat 
gezegd wordt, kan door de 
politieke tegenstanders 
worden aangegrepen: je zegt 
het toch in je eigen blad". 
Een bedroevende uitspraak, 
zeker in deze tijd van 
politieke heroriëntatie. 
De uitspraak gaat volledig 
voorbij aan de essentiële taak 
van een politieke partij om 
als medium te fungeren tussen 
kiezer en gekozene. Een 
partijblad moet daarbij 
onverbrekelijk dienst doen 
om enerzijds zo veel mogelijk 
informaties aan de kiezers 
door te spelen, maar 
anderzijds dient de kiezer alle 
gelegenheid geboden te 
worden commentaar te 
leveren op de standpunten 
van hun volksvertegenwoor
digers en partijbestuurders. 
Het vermeende gevaar, dat 
politieke tegenstanders van 
een en ander misbruik 
kunnen maken, mag èn kan 
daar niets aan veranderen. 

D. J. D. DEES 

OLYMPISCHE SPELEN 
D e manoeuvres van het 

IOC zijn een aanfluiting 
van de olympische gedachte: 
verbroedering van de volkeren. 
Eerst besluiten zij Zuid-
Afrika, dat ondanks zijn 
apartheidspolitiek een 
gemengde ploeg zou zenden, 
uit te nodigen. Echter, na 
het dreigement tot boycot 
van een kleine veertigtal 
staten is het IOC door de 
knieën gegaan. 
Ik vind dit een hoogst 
merkwaardige gang van 
zaken, omdat in de eerste 
plaats politiek-psychologische 
motieven doorslaggevend 
worden voor de organisatie 
van dit internationale sport
festijn. Vervolgens omdat 
deze boycot niet de minste 
invloed zal uitoefenen op 
de gewenste koerswijziging in 
Zuid-Afrika. Nog steeds 
bevordert een isolement juist 
de orthodoxie. Ook ik ben 
bepaald een tegenstander 
van zowel de idee als de 
praktijk van de segregatie
politiek. In dit geval zie ik 
echter niet de minste 
aanleiding om deze te 
betrekken op de olympische 
spelen. 
Het zou interessant zijn eens 
na te gaan hoeveel van de 
deelnemende Janden werkelijk 
ernst maken met het 
hooghouden van de menselijke 
waardigheid. Het grote aantal 
dictaturen, oligargieën 
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e.d. staatsvormen zou dan 
ook uitgesloten moeten 
worden. Dit komt echter 
nooit in het geding. 
Maar ja, Zuid-Afrika is 
dan ook een uniek, eenzaam 
en dus gemakkelijk uit te 
schakelen tegenstander. 

A Ph. P. VAN HAEFTEN 

BRAUTIGAM 
D e bekende journaliste 

mevr. Gerda Brautigam, 
navraag bij de Kiesraad 
leerde ons dat zij ook nog 
Tweede Kamerlid is, heeft 
bepaald dat het schrijven van 
brieven aan ondernemers een 
conservatieve bezigheid is. 
Schrijf je daarentegen een 
brief, op HEMA-papier 
natuurlijk, aan een arbeider, 
dan ben je progressief. 
Jammer genoeg zei Gerda er 
niet bij waarom dat allemaal 
wel zo is. Als zij tot 
zelfkritiek in staat zou zijn, 
gaf ze misschien wel 
ruiterlijk toe dat haar 
bewering nergens, maar dan 
ook letterlijk nergens op 
slaat. Zeker lijkt ons dat 
mevr. Brautigam lijdt aan 
dwangmatig-dogmatische 
voorstellingen omtrent de 
relatie welstand en conser
vatisme, c.q. progressiviteit. 
Het is mogelijk dat mevr. 
Brautigam bijv. haar mening 
door de reacties van de 
Londense havenarbeiders op 
de geruchtmakende uitlatingen 
van de conservatieve 
schaduwminister Powell 
gewijzigd heeft. 
Wij zijn daar dan ieder geval 
zeer benieuwd naar. 

G. VAN DER MEER 

Van hier en gunter 

* Er moeten weer méér en 
duidelijker scheidslijnen wor
den getrokken dan de laatste 
jaren veelal gebeurd is. Juist 
de VVD zal dat moeten doen. 
Helaas betekent dat. . . . voor 
de VVD een moeilijke en in 
vele opzichten tragische rol. 
Tragisch, omdat de VVD, door 
het zich moeten afzetten tegen 
het socialisme, het verwijt van 
conservatisme op zich zal moe
ten laden en misschien inder
daad op bepaalde punten wel 
eens conservatiever zal moeten 
zijn dan strikt genomen nodig 
is. Dat is echter een offer dat 
door het politieke rollenspel 
ter wille van het algemeen be
lang (de duidelijkheid) wordt 
verlangd. Dit ter overdenking 
aan de misschien niet geheel 
ten onrechte ontevreden .,radi
cale" jongeren, die echter met 
hun openlijke kritiek (in om
vang vaak omgekeerd evenre
dig aan hun getalssterkte) de 
positie van het liberalisme 
geen goed doen. (J. Groenen
daal in Liberaal Reveil van 
april '68). 
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D e Engelse aartsconserva
tief Enoch Powell is door 

Ted Heath ontslagen uit zijn 
schaduwkabinet. Reden: zijn 
felle emotionele redevoering 
tegen de immigratie van kleur
lingen. Zijn gehoor werd in 
schrille kleuren een in dé toe
komst mogelijk zwarte over
heersing voorgespiegeld. 
Hoewel dit naar racisme riekt, 
kan ik toch wel enig begrip 
opbrengen voor Powells appèl, 
in zoverre dat ik het gevoel 
van bedreiging van de Engelse 
"way of life" mogelijk acht. Of 
men zich hier erg ongerust 
over moet maken, en dan d.m.v. 
wettelijke maatregelen het ont
staan van een mobiele mon
diale samenleving moet trach
ten op te schorten is vers twee. 
Het verschijnsel op zich is in
teressant, en verdient dus onze 
aandacht. 

De Culturele Elite wisselt 
Steects heeft cte establishment een 
verschuiving van een cultuurpa
troon als een gevaarlijke aanslag 
gevoeld, die de ondergang van dit 
ondermaans bestaan ten gevolge zou 
hebben. Men denke in dit verband 
aan het secularisatie-proces na de 
kerkelijke Middeleeuwen; aan de 
burgerlijke cultuur die voor de 
(semi-) aristocratische leefwijze in de 
plaats kwam; aan de overgang naar 
de moderne massale welvaartssamen
leving; eerst op nationaal, thans ook 
op internationaal niveau. 
Zij, met een heimelijk verlangen naar 
de .,goede oude tijd", die, daar helpt 
geen moedertje-lief aan, voorbij is, 
noemt men reactionair; een klassifi
catie die momenteel ook een kwalifi
l'<llie is uewunlen. 

Reetionair Fascisme 
liet meest illustratieve voorbeeld 
van reactionaire politiek zijn fascis
me en nazisme. Beide waren sympto
men van een krisis in de post-Franse 
Revolutiemaatschappij. Deze moder
ne wereld van democratie en in
dustriële welvaart kenmerkt zich 
door een constant en toenemend 
streven naar gelijkheid en gelijkwaar
digheid, hetgeen een bevrijdende on
afhankelijkheid ten gevolge moet 
hebben. En omgekeerd: alle afhan
kelijkheidsrelaties moeten zoveel 
mogelijk verbroken worden op
dat de mens aan de ander gelijkwaar
dig kan zijn. Zo wordt de samenle
ving opgedeeld in de kleinste 
atomen: de individuen (~ ondeeluu
ren). Een proces van vele eeuwen 
zet zich snel voort: de segregatie 
van de mens van zijn omgeving, zijn 
tijd, zijn milieu, maar ook de verde
ling tussen kerk en staat, werken en 
wonen, ouders en kinderen, e.d. 
Het fascisme en het nazisme herstel
den de verloren eenheid in een or
ganisch stamverband, hetgeen in on
ze Moderne Wereld, en met geweld 
gepaard gaande, niet ongestraft kon 
geschieden. 

Nederlands conservatisme 
Ook in onze vaderlandse politiek 
treft men reactionaire krachten aan 
als men denkt aan degenen die een 
verdwenen zaak willen terugroepen, 
en conservatieven als zij hun huidige 
leefwijze willen behouden, ook al 
zijn zij de laatsten der Mohikanen. 
Men denke aan de BP, de SGP en het 
GPV, de CPN en PSP en delen van 
de vijf grote partijen. 
De Boeren kunnen maar niet geloven 
dat de agrarische samenleving passé 
is, en schoppen derhalve tegen de 
uitwassen van de geordende tech
nisch-industriële wereld: de PBO's 
en dergelijke. 

Over het 
conservatisme 
A. Ph. P. van Haeften 

De SGP en het GPV zien met lede 
ogen dat Nederland steeds verder af
drijft van Calvijns theocratie in 
Genève; een ideaal dat in de vorige 
eeuw welhaast bereikt scheen. 
De CPN wil ons terugvoeren naar 
haar oude utopie: de klasseloze 
maatschappij; een oer-verlangen naar 
het paradijs. Overigens, Marx was 
een typisch voorbeeld van het pro
test tegen de Industriële Revolutie 
en haar .,Entfremdung". 
De PSP verschilt in wezen weinig 
van de CPN. Zij is daarnaast nog zo 
naïef te geloven dat haar eschatolo
gie langs de weg van de geweldloos
heid te bereiken zou zijn; ook dat is 
een paradijselijk trekje. 
In de grote partijen zijn de reactio
nairen en conservatieven voorname
lijk de bewakers en herstellers van 
de (klein-)burgerlijke levensstijl. 

Burgers en middenstanders 
Bij de VVD ligt het conservatieve 
accent grotendeels op het sfeertje van 
de .,notabelen" of hun nazaten, zoals 
ondernemers, intellectuelen en amb
tenaren. Hun opvoedingsideaal is 
voornamelijk gericht op het maken 
van een carrière en het verwerven 
van een respectabele sociale status. 
Ook zal een niet gering deel van de 
VVD bestaan uit representanten van 
de meer bescheiden .. huiselijke" cul
tuur, b.v. van middenstanders en 
agrariërs. Hun levensfilosofie laat 
zich het gemakkelijkste samenvatten 
met .,Zorg dat je altijd baas in eigen 
huis blijft". 

Arbeiders 
Bij de PvdA zal het merendeel van 
de conservatieven bestaan uit de 
.,eenvoudige" arbeidersgezinnen, die 
zich zeer snel hebben geïdentificeerd 
met de welvaartsideologie (en deze 
niet af zullen laten nemen). De raad 
die zij hun kinderen voorhouden 
komt neer op: .,Zorg dat je eerlijk 
(= met je handen) je brood kunt 
verdienen". Dat juist dit een van de 
moeilijkst te overwinnen barrières bij 
het doen slagen van de onderwijsde
muualisering b, is inmiddels genoeg
zaam bekend. 

Confessionelen en Nationalen 
In de confessionele partijen zullen 
alle drie de groeperingen wel in 
meerdere of mindere mate aanwezig 
zijn. Hier speelt vaak ook nog de 
beschutting van het eigen kerkelijke 
milieu mee. Juist de stormachtige 
ontwikkelingen in het theologische 
denken zullen kunnen bijdragen tot 
een zekere nostalgie naar de oude 
vertrouwde waarden en gebruiken. 
Tenslotte zijn er in vele partijen nog 
mensen die het rr.aar niet kunnen 
verkroppen dat de Gouden Eeuw der 
Nederlandse Natie voorbij is. Enige 
kenmerken: het gevoel van stamver
wantschap met Zuid-Afrika; een aan 
het mythische grenzende verering 
van de nationale symbolen: vorsten
huis, leger en vlag; wrok vanwege 
de dekolonisatie (.,Indië verloren, 
rampspoed geboren"). 
Ik hoop aldus iets van het ontstaan 
van het conservatisme verklaard te 
hebben, en voorts een min of meer 
verantwoorde inventarisatie van de 
conservatieven binnen onze politieke 
partijen te hebben gegeven. 

Een conservatieve partij 
mogelijk? 

Het feit dat ik meen dat er in Ne
derland wel degelijk conservatieven 
zijn, wijkt af van hetgeen Mr. Van 
Riel meermalen betoogd heeft (zie 
interviews met de HP en het AD). Hij 
ziet in Nederland geen plaats weg
gelegd voor een conservatieve partij, 
omdat de twee belangrijkste compo
nenten ontbreken. Deze zouden z.i. 
zijn: een grote groep agrariërs en 
een orthodoxe RK-kerk. Daar er ech
ter wel degelijk conservatieven zijn, 
zoals ik trachtte uiteen te zetten, 
moet het ontstaan van een conser
vatieve partij toch zeker tot de mo
gelijkheden behoren. 
Uiteraard zijn hier de curiosa CPN, 
PSP, GPV en SGP van weinig impor
tantie. Belangrijker zijn de hoeders 
van de (klein-)burgerlijke levensstijl 
in de grote partijen en de BP. 
Overigens, de .,rechtse" partij in Mr. 
Van Riels tweepartijenstelselconcep
tie kan wel degelijk aanspraak maken 
op het predieaal .,conservatief" (Ik 
schreef dat reeds in Rielaria in ons 
februari-nummer). Dit ondanks het 
feit dat men in de economische en de 
sociale politiek beslist niet verstard 
wil zijn. Maar dat geldt voor de 
meeste bestaande conservatieve par
tijen; het bphoudende manifesteert 
zirh juist in het ideologische vlak. 

Van Riels verwijt aan de 
jonge liberalen 

Dit noopt mij tot nog een korte op
merking. In de passage van het in
terview dat het AD met Mr. Van 
Riel had (afgedrukt in ons aprilnum
mer) verwijt deze .,enige" jonge libe
ralen de samenhang tussen verlicht 
kapitalisme (waar ze vóór zijn) en 
traditionele bindingsvormen als vor
stenhuis en krijgsmacht (waar zij 
niet zo erg warm meer voor lopen) 
niet te onderkennen. Dit is naar het 
mij voorkomt typisch de ondergangs
filosofie van een laatste der Mohi
kanen. Een bepaalde levensstijl wordt 
gekoppeld aan een economische 
structuur. Natuurlijk is er een ver
band. Maar niet onlosmakelijk; het is 
niet zo dat de voorkeur voor een be
paald economisch stelsel de dekman
tel mag zijn voor het streven naar 
het behoud van de privé levensstijl. 
De economie is vast wel opgewassen 
tegen bepaalde veranderingen in ons 
cultuurpatroon. 
Ja, men zou zelfs kunnen stellen dat 
de Europese .,bourgeoi-mentaliteit'' er 
de oorzaak van is dat Servan-Schrei
her zich moest melden met zijn .,Defi 
Americain"; een appèl dat duidelijk 
weerklank heeft gevonden. 

Een oude koe 
Om een beter begrip te krijgen van 
de door Mr. Van Riel overmatig ge
accentueerde samenhang als zojuist 
omschreven, is het wellicht goed er 
nog eens aan te herinneren dat hij 
zich op een dergelijke wijze al eens 
eerder vergallopeerde. Immers, toen 
Henk Neuman (KRO-tv-programma 
Silhouet) Mr. Van Riel vroeg welke 
zijn houding tijdens de Tweede We
reldoorlog was, deelde deze mede, 
toen uiterst passief te zijn geweest; 
hij was tegen, althans bepaald niet 

voor, het ondergrondse verzet. Zijn 
argumentatie was dat hij vreesde dat 
het verzet een opstandige geest los 
zou maken, die na beëindiging van 
de oorlog een enorme gezagscrisis 
ten gevolge zou hebben, en waarvan 
de communisten dan misbruik zou
den maken. Mr. Van Riel gaf eerlijk 
toe dat hij de situatie destijds ver
keerd getaxeerd had. 
Het is misschien niet prettig oude 
koeien als deze uit de sloot te halen; 
ik deed het toch om te verduidelijken 
dat Mr. Van Riels angst voor het 
staatssocialisme ongegrond groot is, 
en omdat hij ook destijds een corre
latie, van dezelfde orde als in het 
AD-interview genoemd, meende te 
bespeuren, die slechts een fata mor
gana bleek te zijn. 

Een vergelijking 
Dit dan allemaal n.a.v. het ontslag 
van Enoch Powell. 
Het is in deze opmerkelijk dat Po
wells appèl volstrekt legitiem was 
(hij stelde immers een sociale kwes
tie aan de orde, die, en dat maakt de 
hele zaak zo vervelend, nauw ver
weven is met het kleurlingen-vraag
stuk), maar dal het vooral de tooa 
was, die grote verontwaardiging te 
weeg bracht. Aan enige analogie 
met de beruchte redevoering van Mr. 
Van Riel kan ik mij dan ook niet 
onttrekken. 
Zowel Powell als Van Riel strijden 
voor een voorbije époque (het En
gelse en Nederlandse .,nationale" 
dat bedreigd wordt). Beiden signale
ren hoogst belangrijke problemen die 
men niet met een paar kreten af kan 
doen, en waarover het laatste woord 
nog niet gezegd mag zijn. Beiden 
verliezen zich echter in een hoogst 
emotionele en ongenuanceerde bena
dering. Beiden vinden bij een flinke 
groep doorsnee-mensen response. 
Het enige verschil, behoudens de on
derhavige problematiek (die in dit 
geval extra belangrijk is - wij zou
den de heer Van Riel bepaald niet 
van racisme durven te verdenken!), 
is, dat Powell z'n ontslag krijgt van 
Heath, terwijl Van Riel op VVD-ver
gaderingen grote applausen mag in
casseren en door voorzitter Van der 
Pols bedankt wordt, omdat hij de 
gevoelens van de vergadering zo 
juist onder woorden heeft gebracht. 

Van hier en gunter 

* Over het werkbezoek van 
de VVD-fractie in Limburg: 
Ook in de Limburgse kranten 
was over het werkbezoek niets 
te lezen. Wel verhalen over 
VVD-ers met vesten en horlo
gekettingen. Voor zover mij 
bekend droeg - der traditie 
getrouw (?) - alleen de voor
zitter van de JOVD een hor
logeketting; hij is echter geen 
lid van de VVD. (Mr. Korthals 
Alles in Vrijheid en Democra
tie van 19 april jl.). 

* In Parlementaria van 30 
maart schrijft W andelganger 
onder "Pretentieloos" een zeer 
juiste opmerking door te stel
len dat in het boekje "Een Par
tijtje Libre" van Hans Wiegel 
een grotere vooruitstrevend
heid wordt beproefd dan bij de 
oudere VVD-ers, hiermee dus 
eindelijk eens toegevend dat 
de VVD-ers vooruitstrevend 
zijn. (Ingez. stuk in de Volks
krant van 20 april). 



H et Liberaal Beraad, be
staande uit de dagelijkse 

besturen van de VVD, 't LDC, 
de JOVD en de Liberale Stu
dentenfederatie, bijgestaan 
door een aantal vooraanstaan
de liberalen, heeft vorig jaar 
aan de leden van de betrokken 
organisaties een aantal vraag
punten ter discussie voor ge
legd. 

Het eerste rapport van het 

liberaal beraad 

Ook mede aan de hand van uit
komsten uit deze discussies 
kwam in het begin van dit jaar 
het antwoord van het Beraad 
af op het eerste vraagpunt: 

Waardoor functioneert de huidige 
partijstructuur in ons land onvol
doende? 

Waardoor functioneert de hui
dige partijstructuur in ons land 
onvoldoende? 
Het Liberaal Beraad komt niet 
met een definitieve conclusie 
over de hervorming van het 
partijstelsel; men heeft zich 
willen bepalen tot het noemen 
van enige oorzaken die hebben 
kunnen leiden tot de onvol
doende functionering van de 
huidige partijstructuur. 

Men duikt dan eerst in de ge-
schiedenis om de oorzaken 

aan te geven die hebben geleid tot 
de vorming van de voornaamste po
litieke partijen in ons land. Achter
eenvolgens wordt dan besproken de 

1: DE STAATSBURGERLIJKE 
EMANCIPATIE 

Hierbij zien we de paradox dat het 
invoeren van een democratische 
maatregel in overeenstemming met 
het liberaal beginsel (het algemeen 
kiesrecht) een verzwakking van het 
politiek liberalisme ten gevolge had. 

Het algemeen kiesrecht werd verkre
gen in 1917 met de volledige gelijk
stelling van het openbaar en het bij
zonder onderwijs. De heftige school
strijd, waarbij ook de liberalen on
voldoende begrip toonden voor dat
gene wat Roomsen en Orthodox
Protestanten in hun diepste geloofs
en gevoelsleven op het stuk van het 
onderwijs beroerde (hoewel de Room
sen zich ook zelf van het liberalisme 
afkeerden), leidde tot het voornaam
ste aangrijpingspunt voor de vereni
ging van Roomse en Protestantse 
politieke groeperingen. Zo kregen 
we in ons land de tegenstelling 
Rechts (RKSP, ARP en CHU)-Links 
(liberalen en socialisten) een tegen
stelling die in 1917 vervlakte. 

AN DE 

OORZITTER 
De fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, de heer 
Toxopeus, heeft voor een politieke verrassing gezorgd. Had 
hij op het VVD-congres in Maastricht nog gezegd dat de 
VVD en de PvdA voor duidelijkheid hadden gezorgd door 
voor de verkiezingen te zeggen dat zij in geen geval met 
elkaar zouden willen samenwerken in één regering en had 
hij bij diezelfde gelegenheid ook nog gezegd, dat dit dè 
politieke scheidslijn tussen socialisme en liberalisme was, 
nadien heeft hij dit geschetste beeld aangevuld met de op
merking dat het niet willen samenwerken met de socialisten 
alleen voor de huidige toestand gold maar dat het onder 
andere omstandigheden mogelijk zou kunnen zijn om met 
de PvdA in één regering te gaan zitten. 
De reaktie van de heer Den Uyl was nogal bot; hij verweet 
Toxopeus het oude spelletje van verdeel en heers te spelen 
en niet bij te dragen aan een duidelijk alternatief voor de 
kiezers. 
Wat dereaktie van Den Uyl betreft het volgende. Mijns in
ziens is de duidelijkheid genoegzaam gediend door voor de 
verkiezingen te zeggen met wie men wèl en met wie men 
niet wil samenwerken. In de huidige situatie, waarin men 
immers aan alle kanten bezig is aan de partijformatie te 
sleutelen, heeft het weinig zin zich nu al op te gaan stel
len in vast omlijnde blokken. 
Over de uitlatingen van Toxopeus zelf het volgende. Een 
zekere tegenstrijdigheid hierin valt niet te ontkennen. Bo
vendien is het jammer dat niet naar voren is gekomen 
welke punten Toxopeus zag als raakpunten met de PvdA. 
Dit alles neemt niet weg dat ik toch wel gelukkig ben met 
wat Toxopeus heeft gezegd. Het kan ertoe bijdragen dat 
men eens gaat onderzoeken wat nu precies de verschillen 
zijn tussen de VVD en de PvdA, welke verschillen eigen
lijk helemaal niet bestaan, welke verschillen niet essen
tiëel zijn en welke dat wel zijn. Bovendien is het een schot 
voor de boeg van diegenen, die de VVD in conservatief 
vaarwater willen brengen. 

HENK BOSMA 

2: DE SOCIALE EMANCIPATIE 
De slechte sociale toestanden in de 
vorige eeuw worden besproken. We 
zien hier weer dat, hoewel het voor
al de liberalen waren, die de eerste 
stappen hebben gezet tot de sociale 
vooruitgang, zij er niet in slaagden 
vat op de arbeiders te krijgen. De ar
beiders verenigden zich in 1894 in de 
SDAP en de liberalen konden enkel 
de .,burgerij" tot zich trekken. 

3: DE SOCIAAL-PSYCHOLOGISCHE 
EMANCIPATIE 

We zien dat ook na 1920 de confes
sionelen behoefte bleven gevoelen 
aan het georganiseerd zijn, terwijl de 
SDAP zich ging richten op een prin
cipiële wijziging in de maatschappe
lijke structuur waarvoor het libera
lisme geen alternatief had. De ge
noemde partijen bleven dus bestaan. 
In de naoorlogse periode zien we 
het ontstaan van de PvdA uit de 
SDAP wat zou moeten leiden tot de 
doorbraak, een doorbraak die op een 
mislukking uitliep. Toch verschilde 
de PvdA van karakter met de SDAP, 
vooral door het feit dat ze leden uit 
andere partijen heeft aangetrokken 
(CHU en VDB) en doordat ze rege
ringsverantwoordelijkheid kreeg te 
drageiL Het Beraad merkt op dat in 
de periode dat de PvdA in de oppo
sitie is, steeds weer vooroorlogse 
ideeën van de SDAP opgeld doen 
(Nieuw Links, Tien over Rood). 
Binnen de confessionele partijen ont
staat al gauw een ontwikkeling van 
tweeslachtigheid daar men er niet in 
slaagde tot een heroriëntering te ko
men op basis van nieuw opkomende 
politieke strijdpunten, waardoor een 
duidelijk verstarringsproces ontstaat. 
Het Beraad is van mening dat voor 
een juiste functionering van de par
tijstructuur nodig is het bestaan van 
politieke partijen die parallel lopen 
met de politieke verschillen die ons 
volk verdelen: politieke partijen 
moeten politiek-homogene groepen 
zijn! 

B et Beraad komt dan tot de con
clusie dat er tussen de bestaan

de politieke partijen te geringe po
litieke verschilpunten bestaan die 
aanleiding kunnen geven tot een hef
tige strijd zoals we in de vorige eeuw 
zagen. Vooral na 1920 veranderde de 
onderlinge tegenstellingen tussen 
liberalen, socialisten en confessione
len sterk van karakter. 
Het Beraad is verder van mening dat 
de bevolking wel mondiger is ge
worden doch staatsburgerlijk slecht 
gevormd is. Mede door de pers en de 
t.v. zou de bevolking een beeld van 
politici krijgen dat onvolledig is zo
dat deze mensen vaak niet als ware 
volksvertegenwoordigers worden ge
zien. 
Een zeer negatief punt vindt het Be
raad het feit dat de partijen, die door 
de genoemde verstarring reeds een 
onduidelijk gezicht hebben, zich niet 
voor de verkiezingen willen uitspre
ken over de meest gewenste rege
ringscoalitie en kabinetssamenstel
ling, waardoor die kiezers niet waar
lijk kunnen kiezen terwijl van die 
zelfde partijen (volgens het Beraad 
vaak terecht) wordt geklaagd over de 
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onvoldoende invloed op het partij
beleid en op de kandidaatstelling. 
Tenslotte vindt het Beraad dat de 
partijen van gisteren en vandaag niet 
meer passen op de problemen van 
vandaag en morgen: ging het tot on
geveer 1920 om de rechten van de 
staatsburger en daarna om de ver
dere emancipatie van de confessio
neel geöriënteerde en de arbeider, 
thans gaat het om de zo volledig mo
gelijke ontplooiing van ieder mens in 
alle facetten van het mens-zijn. 
Het Beraad wenst kritisch beschouwd 
te zien of de door de huidige partij
formatie, die zij laat uiteen vallen in 
confessioneel geöriënteerde partijen, 
socialistisch geöriënteerde partijen 
en een liberale partij (D '66 wordt he
laas ook door het Beraad in de so
cialistische hoek geschoven) in het 
leven gehouden tegenstellingen tus
sen confessionele, socialistische . en 
liberale kiezers nog bestaan, dan wel 
in hoeverre deze kunstmatig door 
die partij-indeling in het leven wor
den gehouden. De verklaring van Mr. 
Toxopeus over de verhouding VVD
PvdA in Rotterdam op 26 april geeft 
wat dit punt betreft veel hoop. 
Het Beraad eindigt met te zeggen dat 
in het gesprek over politieke vernieu
wing de vraag zal zijn: Hoe zien we de 
plaats van de mens in de maatschap
pij, hoe willen wij optimale ont
plooiingskansen voor iedereen als 
een zelfstandig verantwoordelijkheid 
dragend individu realiseren? Waar
bij het vraagstuk van de verdraag
zaamheid essentieel zal zijn. 

Samenvatting 

door 

Gr. Ziengs 

N a dit eerste antwoord, dat 
ons heeft willen aanwij

zen waar de manco's liggen, 
kijken we hoopvol uit naar die 
op de andere vraagpunten die 
ons zullen zeggen hoe, volgens 
het Beraad, een goede partij
structuur zal moeten zijn en 
welke functie de liberalen bij 
dit proces kunnen vervullen. 
Jammer is het dat de Politieke 
Partij Radicalen ontstond na de 
uitkomst van dit antwoord, 
daar we dan ook de mening 
van het Beraad hadden kunnen 
vernemen over een dergelijk 
verschijnsel. Over D '66 ont
breekt helaas elk commentaar. 
Gaarne hadden we ook willen 
vernemen of het Beraad deze 
partij kan passen in haar ziens
wijze over partijformatie. 
In de volgende antwoorden zal 
hierover misschien meer wor
den gezegd. 

Van hier en gunter 

* Over het oprichtingscan
gres van de Radikalen: 
De partij is nu wel geboren, 
maar hoe zal zij nu definitief 
heten1 Het is en blijft: Politie
ke Partij Radikalen, maar we
gens de frisheid, zal men radi
caal niet met een .,c", zoals 
Van Dale het wil, maar met 
een .,k", zoals Van Dale des
noods gedoogt, spellen. De 
oorspronkelijkheid zit in een 
klein hoekje. Zij zit in het 
hoekje waar ook tieners haar 
zoeken. (Verslag in De Tijd 
van 29 april). 
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basis-discussiepunten voor het 

JOVD-Minimumprogram 
voorbehandeling In Dalfsen 
eindbehandeling in Nijmegen 

Zoals reeds medegedeeld werd tij
dens het weekend te Woudschoten, 
wordt er binnen het hoofdbestuur ge
werkt aan het opstellen van een po
litiek programma. Dit gezien tegen de 
achtergrond van de plaatsbepaling 
- het leveren van een actieve bij
drage -, die de JOVD zich in het 
kader van de discussie rond een 
eventuele partijvernieuwing heeft 
toegedacht. In diverse Hberale ge
lederen is de discussie op gang ge
komen. Hier en daar zijn werkgroe
pen ingesteld. 
Een inventarisatie van de problemen 
in de wereld en het Nederland van 
thans is alleszins gewenst. Nog be
langrijker is welke mogelijke oplos
singen men daarbij vindt en welke 
prioriteiten daarbij gesteld moeten 
worden. Dit zal mede bepalend zijn 
- zo de partijvernieuwing in Neder
land een totaal karakter mocht krij
gen - voor partijvorming in de na
bije toekomst. 
Het is de bedoeling, dat het geheel 
van voorstellen vervat zal worden 
in een discussienota, welke op het 
weekend te Dalfsen in voorlopige be
handeling zal worden genomen. Deze 
discussienota zal in de tweede helft 
van mei aan de afdelingen worden 
gezonden. Een definitieve behande-

INTERNATIONALE POLITIEK: 

BINNENLANDSE POLITIEK: 

ling zal plaatsvinden te Nijmegen. 
Ten behoeve van een zo uitvoerig 
mogelijke discussie en een zo breed 
mogelijke opzet van dit programma 
is het gewenst, dat zoveel mogelijk 
afdelingen/leden zich ook reeds gaan 
bezighouden met het opstellen van 
mogelijke voorstellen. 
Als zaken die in deze discussienota 
o.a. naar voren zouden moeten ko
men, zie men bijgaand staatje. 
Deze lijst is geenszins volledig. Voor 
u wil het noemen van een aantal za
ken slechts een richtingwijzen zijn. 
Voor een aantal zaken bestaan er te
vens goede resoluties. De uitspraken 
hierin gedaan zullen terug te vinden 
moeten zijn in dit programma. 
Nogmaals, belangrijk is, bij het op
stellen van de punten voor een toe
komstig beleid, zich te realiseren, 
waaraan we onze politiek dienstbaar 
willen maken. Is het vaak moeilijk 
een blauwdruk te geven van de tak
toren die bijdragen tot de bepaling 
van "een geschiedenis van de toe
komst"", niettemin blijft het belang
rijk, dat de JOVD er zich rekenschap 
van geeft, wat de meest urgente za
ken zijn in onze samenleving, die 
onze aandacht opeisen. 

A. J. EVENHUIS, vvp. 

De plaats van Nederland in de in
ternationale politiek; 
Ontwapening en non-proliferatie; 
N.A.V.O., Duitse vraagstuk en Euro
pese Veiligheid; 
Europese Integratie; 
Ontwikkelingshulp. 
Funktionering van de democratie in 
de rechtsstaat; 
Werkgelegenheid en industrialisatie; 
Automatisering en vrije tijd; 
Woningbouw en ruimtelijke ordening; 
Overheidsuitgaven en belastingen; 
Struktuur en bestuursvorm van de 
onderneming en de positie van de 
zelfstandige kleine ondernemer; 
Landbouw; 
Onderwijs- en cultuurpolitiek. 

voorstellen tot wijziging van de 

JOVD-Structuur 
voorbehandeld in Woudschoten 
eindbehandeling in Dalfsen 

Contributie-Inning 

Om te komen tot een beter finan
cieel klimaat, doch ook om de leden 
meer bij het landelijk gebeuren te 
betrekken, zal een landelijke contri
butie-inning nodig zijn, waartoe de 
volgende wijzigingen in Statuten en 
Huishoudelijk Reglement nodig zijn: 

e Statuten, art. 19, 2e lid: schrap
pen na de laatste komma en aanvul
len met: "van wie het Hoofdbestuur 
de tot dat tijdstip verschuldigde con
tributie heeft ontvangen··. 

e H.R., art. 17: schrappen en ver
vangen door: "Het afdelingsbestuur 
is verplicht er aan mede te werken 
dat de leden van haar afdeling voor 
het einde van elke termijn de ver-

schuldigde contributie aan het Hoofd
bestuur hebben voldaan". 
e H.R., art. 38, 2e lid: de eerste zin 
schrappen na de komma en aanvul
len met: "van wie het Hoofdbestuur 
de tot dat tijdstip verschuldigde con
tributie heeft ontvangen". 
e H.R., art. 41, punt e: schrappen 
en vervangen door: ,.vaststelling van 
de grootte van de contributie aan het 
Hoofdbestuur". 
e H.R., art. 41, punt f: invoegen: 
"vaststelling van de middelen die 
door het Hoofdbestuur aan de dis
trictsbesturen worden verstrekt". 
e H.R., art. 41, punt h: wordt punt g. 
e H.R., art. 50, punt a: schrappen 
na "tenminste" en aanvullen met: 
I 8,00 per jaar, voor huisgenoten ten
minste I 5.00 per jaar". 

e H.R., art. 50: toevoegen als 2e 
lid: "Verzoeken tot minder contribu
tie moeten aan de penningmeester 
gericht worden". 
e H.R., art. 50, a: invoeren: "De 
penningmeester retourneert maande
lijks aan de afdelingen het boven de 
contributie aan het Hoofdbestuur be
taalde. De penningmeester betaalt 
maandelijks de door het Hoofdbe
stuur verschuldigde middelen aan het 
Districtsbestuur''. 
• H.R., art. 51: schrappen "af
dracht" en vervangen door "contri
butie". 

Stemrecht 
Om te komen tot een ruimer gebruik 
van het stemrecht, zal een verrui
ming van het maximaal uit te bren
gen stemmen per afgevaardigde nodig 
zijn, waartoe de volgende wijzigingen 
in Statuten en Huishoudelijk Regle
ment nodig zijn: 
e Statuten, art. 19, 3e lid, 3e zin: 
schrappen na "niet meer dan" en 
aanvullen met "drie stemmen en niet 
meer dan twee afdelingen vertegen
woordigen". 
e H.R., art. 38, 4e lid: schrappen en 
vervangen door: "Een afgevaardigde 
kan niet meer dan drie stemmen uit
brengen en niet meer dan twee afde
lingen vertegenwoordigen". 

Communicatie 
Om te komen tot een betere horizon
tale en verticale communicatie in de 
JOVD zullen beter functionerende 
districten en verenigingsraden nodig 
zijn. Hiertoe dienen de volgende 
Reglementswijzigingen: 
• H.R., art. 23a: invoeren: "Binnen 
een district bestaat een districtsraad. 
De districtsraad adviseert het dis
trictsbestuur en de verenigingsraad
leden over het te voeren beleid. De 
districtsraad bestaat uit de leden van 
het districtsbestuur, de voorzitters en 
secretarissen van de afdelingen, of 
hun plaatsvervangers, met een leden
tal van ten hoogste een-en-vijftig le
den, plus een afdelingsvertegenwoor
diger van de afdelingen met een le
dental van meer dan 51 leden. De 
districtsraad vergadert zo vaak het 
districtsbestuur dit gewenst acht, 
echter tenminste eenmaal per half 
jaar of binnen zes weken nadat dit 
door tenminste twee afdelingen 
schriftelijk aan het districtsbestuur is 
verzocht. De voorzitter van het dis
trictsbestuur of diens plaatsvervan
ger heeft de leiding van de vergade
ring. De vergadering is besloten. Be
sluiten worden genomen met gewo
ne meerderheid van stemmen. Er 
wordt uitsluitend mondeling gestemd. 
Anderen dan de leden van districts
raad kunnen door het districtsbe
stuur worden uitgenodigd". 
e H.R., art. 35a: schrappen en ver
vangen door: "Binnen de vereniging 
bestaat een verenigingsraad. De ver
enigingsraad adviseert het Hoofdbe
stuur over het te voeren beleid. De 
verenigingsraad bestaat uit de leden 
van het Hoofdbestuur, de voorzitters 
en secretarissen, of hun plaatsver
vangers, van districten met een le
dental van ten hoogste vierhonderd
en-een leden, plus twee districtsver
tegenwoordigers van de districten 
met een ledental van meer dan vier
honderd-en-een leden. De vereniging 
vergadert zo vaak het Hoofdbestuur 
dit gewenst acht, echter tenminste 
eenmaal per half jaar of binnen zes 
weken nadat dit door tenminste acht 
leden schriftelijk aan het Hoofdbe
stuur is verzocht. De voorzitter van 
het Hoofdbestuur of diens plaatsver
vanger heeft de leiding van de ver
gadering. De vergadering is besloten. 
Besluiten worden genomen met ge
wone meerderheid van stemmen. Er 

wordt uitsluitend mondeling gestemd. 
Andere dan de leden van de vereni
gingsraad kunnen door het Hoofdbe
stuur tot het bijwonen van de ver
enigingsraad worden uitgenodigd". 

e Slotvoorstel: gezien de vele wij
zigingen die het Huishoudelijk Regle
ment heeft en zal ondergaan, is het 
wenselijk dat bij een volgende her
druk de nummering van de artikelen 
wordt herzien. 

J. J. P. MEIJER, VVO. 

Van hier en gunter 

* Een van de weinig behoor
lijk geklede zangeressen, die 
via de TV in onze huiskamers 
komen is Corry Brokken. In 
haar eigen Corry Brokken
show zorgt ze er van afleve
ring tot aflevering voor, dat 
het fatsoen bewaard blijft en 
de goede smaak geen geweld 
wordt aangedaan. Corry zelf 
is doorgaans uiterst verzorgd 
gekleed; bij haar geen oneste
tische lange haren of onsma
kelijke korte rokken, die moe
ten camoufleren wat aan talent 
ontbreekt. Corry Brokken kàn 
zingen en wie haar genre amu
sement weet te waarderen 
krijgt als hij op dit Avro-pro
gramma afstemt, in ieder geval 
vermaak dat die naam ver
dient. De ethermadelieven die 
meestal de beeldbuis ,.opfleu
ren" zal menige kijker het 
liefst verwijzen naar de plaats 
waar ze thuis horen: de straat. 
Het kon dan ook niet uitblij
ven dat het optreden van C. B. 
kritiek ontmoet bij onze ,.pro
gressieven". In de r.k. ,.Volks
krant" (waarvan de tv-kriticus 
nog steeds zijn trauma, geba
seerd op het gemengde zwem
verbod van zijn jeugdjaren, 
niet te boven is) laat de zeer 
vooruitstrevende heer H. H. 
zich smalend uit, juist over 
deze verzorgde aanblik van de 
C. B.-show. ,.Nooit eens in een 
broek, nooit in een slobbertrui" 
klaagt hij. . . . Natuurlijk gaat 
zijn kritiek dieper, maar H. H., 
die zich kennelijk het liefst 
vergaapt aan onfrisse beat
girls en actrices van dat slag, 
durft dáár blijkbaar niet voor 
uit te komen. In kringen van 
het progressieve volkje heeft 
het n.l. ontstemming gewekt, 
dat Corry, en dat is het geheim 
van haar suces, haar program
ma's een duidelijk nationaal 
karakter wil geven. Daarbij 
schaamt ze zich niet voor haar 
liefde voor ons land, onze vlag, 
onze nationale waarden, onze 
natuur en onze eigen volks
cultuur! In haar laatste show 
sprak dat nationale element 
weer sterk, en logisch dat al
lerlei Weg-met-ons-trawanten 
daar moeite mee hebben. Zij 
steken hun verraderlijke kri
tiek dan in het kleed van aan
merkingen op de presentatie. 
H. H. heeft waarschijnlijk lie
ver een of andere schuddebui
kende negerin op de beeldbuis, 
vooral als ze het liefje is van 
een opgezweepte Black-Power
gangster. (Rechts Om - ,.natio
naal en onafhankelijk"- 6 april; 
het facistoïde blaadje van M. 
Lewin). 



De VVD na de "progressieve'' uitverkoop: 

EEN NATIONALE OF EEN 
LIBERALE CONCENTRATIE? 
J n de meeste kranten van zaterdag 29 april kon men een twee-

tal verslagen van VVD-bijeenkomsten vinden; te weten in 
Den Haag, waar senator Van Riel sprak, en Rotterdam, waar 
fractievoorzitter Toxopeus het woord voerde. Laatstgenoemde 
bereikte met zijn spreekbeurt zelfs de ochtenduitzendingen van 
de radio-nieuwsdienst. 

Mr. Van Riel heeft volgens de 
kranten gezegd, dat een stem

busacoord met een CDU (nu de Ra
dicalen zijn uitgetreden) bepaald niet 
uitgesloten moet worden geacht. De 
rapporten van de Groep van 18 gaven 
hem daartoe alle vertrouwen. 
Mr. Toxopeus trachtte duidelijk te 
maken dat de VVD de PvdA niet 
eeuwig als regeringspartij heeft af
gewezen. Hij meende het woordje 
"nooit" nimmer gebruikt te hebben. 
Uiteraard maakte hij wel enige res
tricties, b.v. ten aanzien van Nieuw 
Links. Woensdag 1 mei gaf de Tele
graaf een diep teleurgesteld com
mentaar, omdat de laatste duidelijk
heid in de politiek hiermee zou zijn 
verdwenen. 
In feite geven de beide spreekbeurten 
geen enkele aanleiding tot enige sen
satie. Beiden zeiden nl. niets nieuws. 
Behoudens dan Mr. Van Riel die het 
ontstaan van een CDU bepaald toe
juichte. Dit is in eerste instantie 
vreemd als men bedenkt dat een CDU 
enkel een schaalvergroting van de 
KVP is, dit ondanks het uittreden 
van het merendeel der Radikalen. 
Een CDU die zich nota bene ook niet 
tot een bepaalde politieke partij 
wenst te bekennen voor de verkie
zingen, althans voorlopig niet. Men 
kan er natuurlijk op gokken dat een 
CDU zonder Radicalen niets meer in 
de weg staat om voor de VVD te 
kiezen, maar dan kon men wat de 
ARP betreft wel eens aardig van de 
koude kermis thuis komen. . . . 
Het wordt allemaal begrijpelijker als 
men zich Mr. Van Riels pleidooi voor 
een "nationale partij van algemeen 
christelijke signatuur" herinnert. Zijn 
stembusaccoord zou dan inderdaad 
een doelbewuste poging zijn om tot 
een liberaal-confessionele tegenhan
ger te komen van de "Progressieve 

Concentratie", waarvan men nog 
maar moet zien of die er inderdaad 
ooit komt. 

Ook Mr. Toxopeus heeft niets nieuws 
gezegd. Enkel was het een verduide
lijking, een genuanceerdere uiteen
zetting, van een oud standpunt. Men 
kan zich echter afvragen wat het toch 
betekent dat in deze tijd van "poli
tieke verwarring", waar VVD-poli
tici zo graag van spreken, de laatste 
vorm van deze, zij het nogal een sim
plistische, duidelijkheid discutabel 
wordt gesteld. Uit de krantenversla
gen kan men niets wijzer worden. ... 
Op het gevaar af te zwaarwichtige 
conclusies te trekken uit de betogen 
van de heren Van Riel en Toxopeus, 
mogen we toch wel constateren dat 
een zekere, door ons reeds eerder 
gesignaleerde, divergentie in opvat
tingen wederom aan het licht is ge
komen. 

door 

A. Ph. P. van Haeften 

Beide politici verdienen een compli
ment voor hun bijdrage in de ontmy
thologisering van de partijvernieu
wing. Mr. Van Riel voor zijn, uiter
aard nog wel omzichtige, streven 
naar een "nationale" partij, die ons 
evenwel bepaald niet kan inspireren. 
Mr. Toxopeus voor zijn durf om t.a.v . 
de PvdA genuanceerder te willen zijn 
dan vroeger. Wat ons betreft houdt 
hij de moed er nog in, want hij heeft 
zich kennelijk nog niet zo maar ver
zoend met de gedachte dat de VVD 
genoegen moet nemen met de win
keldochters na de "progressieve" 
uitverkoop. 

GÉÉN FEESTREDE TER GELEGENHEID VAN 
10 jaar Europees Parlement 

E en miniscuul berichtje in de kranten: "Het Europees Parle
ment bestaat deze lente 10 jaar". 

Een klein berichtje, dat een groot bericht had moeten zijn. 
Een feest dat gevierd had moeten worden. 

"'I:Wr is veel mis met het Europa van 
.-:.. de Zes. 
Het is waar, dat er op het materiële 
vlak veel bereikt is. Maar ten koste 
van wat? 
Het grootste bezwaar, dat wij tegen 
de huidige ontwikkeling kunnen heb
ben is, dat nationale bevoegdheden 
worden overgedragen aan een supra
nationaal gezag, zonder dat voor de 
afgestane nationale parlementaire 
controle een Europese parlementaire 
controle in de plaats komt. Beslis
singen, vaak van ingrijpende aard, 
worden uitsluitend genomen door de 
Raad van Ministers. Maar aangezien 
deze bijeenkomsten van de Raad van 
Ministers geheim zijn, kunnen de 
ministers nauwelijks door de natio
nale parlementen gecontroleerd wor
den. 

Tot welke vreemde toestanden dit 
kan leiden heeft het Tweede Kamer
debat over het ultracentrifugeproject 
Kistenmaker nog eens duidelijk aan
getoond. ... 
De Europese Gemeenschappen zijn 
gemeenschappen van bureaucraten en 
technocraten geworden. De politieke 
partijen in ons land erkennen dit, 
maar zij komen in hun programma's 
niet verder dan waarheden als een 
koe: "het E.P. dient meer bevoegd
heden te krijgen en rechtstreeks te 
worden gekozen". Maar wat er ge
daan moet worden als dit, zoals 
thans het geval is, door één der lid
staten wordt geboycot, schijnt niet 
geformuleerd te kunnen worden. 
Alleen D '66 biedt een, ons inziens 
irreëel, alternatief: "indien er geen 

democratische controle komt, dient 
Nederland het Verdrag van Rome op 
te zeggen". ... 
Het is langzamerhand een zinloze 
traditie geworden, dat het E.P. zich 
éénmaal per jaar uitspreekt voor het 
verkrijgen van meer bevoegdheden 
en het rechtstreeks kiezen van het 
Parlement. Het Grote Franse Orakel 
spreekt dan via één zijner marionet
ten: "geen bevoegdheden voor een 
parlement, dat niet representatief is 
samengesteld" of "geen verkiezingen 
van een parlement dat toch maar een 
schertsparlement is". 
Men vraagt zich in Straatsburg dan 
ook nadrukkelijk af wat er moet ge
beuren. Dient het E.P. eerst meer be
voegdheden te krijgen alvorens ver
kiezingen kunnen plaatsvinden of het 
omgekeerde? 
Ons inziens kan de impasse alleen 
doorbroken worden wanneer de lid
staten gebruik maken van de enige 
mogelijkheid die het Verdrag van 
Rome hun in artikel 138, lid 1, schept: 
De Vergadering (= E.P.) bestaat uit 
afgevaardigden die de nationale par
lementen uit hun midden aanwijzen 
volgens de door iedere lidstaat vast
gestelde procedure. 

Dit artikel kan zeker dusdanig ge
ïnterpreteerd worden, dat ieder par
lement zijn afgevaardigden naar het 
E.P. aanwijst, nadat zij door de be
volking zijn gekozen. 

Het lijkt ons dan ook wenselijk dat 
in Nederland zo spoedig mogelijk 
met een rechtstreekse verkiezing van 
de afgevaardigden naar het E.P. 

(vervolg POST) 
behept met een lastige vorm van 
kwaadsappigheid, Of getuigt van een 
stuk (politiek) onbenul waar de boe
ren geen kaas van lusten. Laten we 
het maar op dat laatste houden, dan 
is er tenminste nog hoop. 
Het gebruiken van nietszeggende 
kreten als "liberale beginselen hoog
houden", "on-liberale uitlatingen" en 
"on-parlementaire termen" zonder 
aan te geven wat dan wél liberaal en 
parlementair is; welke uitlatingen 
aan deze kriteria niet met goed ge
volg kunnen worden getoetst, en 
waarom niet, maakt elke discussie 
onmogelijk. Maar dat wil de heer 
Miehiel van der Meij kennelijk ook 
niet. Een herhaling van Amersfoort, 
een diepte-punt in de geschiedenis 
van de JOVD, wie daar dan ook ver
antwoordelijk voor moeten worden 
gesteld, schijnt hij te ambiëren. Zo 
ziet hij de JOVD niet in eerste in
stantie als een studie, en dus als een 
discussie-organisatie (hetgeen impli
ceert dat er verschillen van mening 
behoren te zijn die geargumenteerd 
moeten kunnen worden uitgewisseld), 
maar als een club waar men zich le
dig houdt met het "politiekje spelen". 
Hiermee speelt hij Gruyters dan in 
de kaart die eens beweerde dat jon
gerenorganisaties als de JOVD 
slechts politieke speeltuinverenigin
gen zijn. 
Wie de illusie meent te hebben dat 
de hoofdredacteur zijn excuses zal 
aanbieden (aan wie dan wel, en 
waarom?) van wege een foto die een 
stuk menselijk leed op onbloedige 
wijze in beeld brengt, een foto die 
dankzij de medewerking van het 
Alg. Handelsblad en Associated Press 
doelbewust geplaatst kon worden, 
verdient nauwelijks serieus genomen 
te worden. 
Een vraag als "Vermeldt de redactie 
werkelijk alle meningen die in de 
JOVD leven?" is kennelijk ook na 
ampel beraad neergepend. Want de 
geachte briefschrijver verwacht toch 
niet dat de redactie alle JOVD-ers 
opbelt om hun mening te horen over 
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wordt begonnen. 
De gevolgen van zo'n partiële ver
kiezing zijn velerlei. 
Zij verlenen de afgevaardigden de 
beste legitimatie en zullen de Euro
pese Gedachte, die nu een wat ver
schraalde belangstelling geniet, een 
nieuwe impuls kunnen geven. 
Daarnaast zullen partiële verkiezin
gen de politieke partijen, die toch zo 
steriel blijven in hun standpunten 
over de Europese Integratie, dwin
gen tot meer strijdbare formuleringen. 

door 

D. J. D. Dees 

Tenslotte zijn er ook in de andere 
landen veel voorstanders van par
tiële verkiezingen. In Duitsland kwam 
het enige jaren geleden zelfs tot een 
initiatiefwet van de SPD, die vooral 
om politieke redenen afgestemd werd. 
Een sneeuwbaleffect ligt misschien 
binnen bereik. ... 
Alleen door een samenbundeling van 
krachten kan het wezen van de de
mocratie in de E.E.G. veilig gesteld 
worden. Want ook dan pas kan de 
bevolking betrokken worden bij een 
zaak, die toch zo diep ingrijpt op het 
dagelijks leven. 
De Europese politiek is een politiek 
van kleine schreden voorwaarts. La
ten wij in Nederland zo'n kleine stap 
maken. De gevolgen kunnen bijzon
der groot zijn. 

de te plaatsen copij, en dan even
tueel afwijkende geluiden als voet
noot opneemt? Zij dit zo, dan zijn 
de verwachtingen van de heer Mi
chiel van der Meij te hoog gespan
nen. 
Van de geachte briefschrijver heeft 
de redactie echter nimmer enige co
pij ontvangen, zodat hij, naar wij 
mogen aannemen, reeds vele kansen 
gemist heeft om zijn ongetwijfeld 
hoogst liberale geluid te laten horen. 
De redactie hoopt in het vervolg 
verschoont te blijven van onberede
neerde aanvallen op enige redacteu
ren; zij stelt het evenwel bijzonder 
op prijs om fel geattakeerd te wor
den over haar stellingnames, maar 
dan wel op een zakelijk niveau zo
dat in een eerlijke discussie de me
ningen van jonge liberalen (laten wij 
hopen) aan elkaar getoetst kunnen 
worden. 
Dat wij het epistel van de heer 
Miehiel van der Meij vooralsnog een 
onbenullige schrijverij achten slaat 
dan niet op twee zinnetjes. Onze 
hoop is gevestigd op de passage 
"Langzamerhand weet ik niet meer 
waar ik terecht ben gekomen". Ligt 
niet aan alle kennis de twijfel ten 
grondslag? 
Het appèl om voor Dalfsen nog eens 
goed na te denken heeft onze warme 
sympathie. Wij zouden de periode 
evenwel willen uitbreiden van ver 
vóór, tot ver ná Dalfsen. Hopelijk 
wil de heer Miehiel van der Meij 
reeds nu een aanvang maken. Als wij 
dat kunnen bereiken dan zal ons dat 
tot grote vreugde stemmen. 

DE (GEHELE) REDACTIE 

P.S. De heer Miehiel van der Meij is 
er kennelijk niet van op de hoogte 
dat het ussance is dat alle belang
hebbenden bij een open brief deze 
ook ontvangen. Het HB leest dit 
schrijven officieel voor het eerst in 
deze Driemaster. 

Het HB heeft evenwel te kennen ge
geven zich volledig met het redactio
nele commentaar te kunnen vereni
gen. 
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Nieuws uit de organisatie J 
verzameld door lneke Hubeek 

'-----' 
DISTRICT ZUID-WEST 
Op zaterdag 30 en zondag 31 maart j.l. 
verpoosden vele JOVD-ers en be
langstellenden in en om Kasteel Bou
vigne te Breda, waar het district 
Zuid-West het jaarlijkse districts
weekend hield. Zaterdagmiddag hield 
de heer J. W. Schneider, docent in 
het volkenrecht aan het John F. Ken
nedy Instituut te Tilburg een inlei
ding over .,Volkenrechtelijke aspec
ten van Vietnam". Uit de hieropvol
gende levendige discussie bleek dat 
het bijzonder interessant was eens 
vanuit een andere hoek dan de poli
tieke, de situatie in Vietnam te bena
deren. In het avondprogramma werd 
een heel ander onderwerp aan de 
orde gesteld. Ir. D. S. Tuijnman be
lichtte op een prettige wijze de pro
blemen en gevolgen van de industrië
le vervuiling. Een onderwerp dat 
vooral in het westen des lands de 
aandacht heeft. Het tweede deel van 
de avond was gewijd aan de ontspan
ning van de deelnemers. Op de mu
zikale geluiden van de Rotterdamse 
Studenten Jazz Band werd tot diep 
in de nacht gedanst en gefeest. Weer 
eens een echt ouderwets JOVD-feest. 
Zondagmorgen was het echter weer 
alle ernst. In de algemene districts
ledenvergadering werden huishoude
lijke zaken aan de orde gesteld. Als 
derde en laatste inleiding was zon
dagmiddag Han Lamroers (redacteur 
Groene Amsterdammer) naar Bouvig
ne gekomen om zijn betoog te hou
den over "Vrijheden beperkt of on
beperkt". In de discussie werd de 
heer Lammers het (liberale) vuur na 
aan de schenen gelegd. Alhoewel de 
liberale gedachten over dit onder
werp gelukkig wel wat anders lagen 
dan die van de spreker, was het een 
gezonde uitwisseling. 
Al met al mogen we terugzien op een 
zeer geslaagd weekend en wat de 
verblijfplaats betreft: het was er bij
zonder aangenaam verpozen. 

DISTRICT NOORD 
"ONE WORLD OR NO WORLD", 
met deze woorden besloot de heer 
A. J. Evenhuis zijn openingsspeech 
op de districtsdag te Zuidlaren waar 
zo'n 200 JOVD-ers bijeen waren o.w. 
het volledige hoofdbestuur naast o.a. 
drs. Korthals en dr. K. van Dijk. 
De speech van de heer Evenhuis was 
voori\1 gewijd i:lan rle ontwikkeling 

van de machtsverhoudingen in de 
wereld van af 1945. Hij pleitte voor 
een gebundeld optreden van Europe
se landen om de machtspolitiek van 
Oost en West te beïnvloeden tenein
de de internationale spanningen te 
verkleinen opdat Europa zich veelzij
diger zou inspannen voor de vrede. 
Na deze gedegen speech hielden ka
merleden en oud-JOVD-voorzitters 
Erwin Nypels en Hans Wiegel een 
"debat der waarheid", een waarheid, 
die voor velen helaas niet aan het 
licht kwam. 
Na de "toss" begon Hans Wiegel met 
de erkenning dat het succes van 
D '66 de aanleiding was geweest tot 
het vele gepraat over vernieuwing. 
Volgens hem was het bij gepraat ge
bleven daar van een wezenlijke ver
nieuwing nog geen sprake was. Hij 
besloot met te zeggen dat zolang er 
niet voor iedereen gelijke kansen en 
ontplooiingsmogelijkheden zijn, er 
plaats is voor een liberale partij als 
de VVD! 
Erwin Nypels begon met te zeggen 
dat hij nog steeds liberaal was en als 
zodanig als D '66-er in de kamer zat! 
Hij was van mening dat de wegen 
van de liberalen zich zullen scheiden 
evenals die van de socialisten en dat 
er drie stromingen zullen ontstaan: 
1. een grote ondogmatische Volks
partij; 2. een Conservatieve Concen
tratie; 3. een dogmatische socialisti
sche groepering (een uitbouwsel van 
de PSP + Nieuw Links) Als taak voor 
D '66 zag Nypels het vormen van een 
politieke groepering bestaande uit 
mensPn uit de VVD, PvdA en Con
fessi011elen die los staat van politie
ke dogma's, rustend op het doelma
tigheidsbeginsel. 
Na deze inleidingen volgde een ge
animeerde discussie waaruit bleek 
dat het noorden in het pragmatisme 
van D '66 nog weinig ziet evenals het 
kamerlid dr. K. van Dijk, die tijdens 
de Drentse koffietafel nog weer eens 
warm liep voor de beginselen. 
De geslaagde Districtsdag werd be
sloten met een optreden van Frans 
Halsema en een groots JOVD-bal. 

VEENDAM-WILDERYANK 
Zaterdag 17 februari j .I. heeft de eer
ste vergadering van de pas opgerich
te afdeling van de JOVD Veendam
Wildervank plaats gehad. Deze ver
gadering werd georganiseerd door de 

dAGENDAg 

mei 

19 Zuid Laren: Lenterit. vertrek van Hotel Meursingen te Westerbork. 
20 Amsterdam: algemene ledenvergadering in de Brakke Grond, 20.30 uur. 
21 Den Haag: HJP, onderwerp, Zuid Amerika, 19.30 uur. 
22 Den Haag en Groningen: Liberale borrel in Tastevin, vanaf 17.30 uur. 
25 NPJCR·bijeenkomst over "De problematiek van het noorden des lands" in 

de Harmonie te Groningen, 10.00 uur. 
28 Den Haag: voorlichtingsavond op de Chinese Ambassade, Adriaan Goe

kooplaan 7; 20.00 uur. 
29 Amsterdam: afdelingsbijeenkomst in Hotel Polen; 20.00 uur. 
30 RijVoDel: afdelingsbijeenkomst t.h.v. August Meyer, Westlandseweg te 

Delft; 20. 15 uur. 

juni 

4 Den Haag: Liberale borrel in Tastevin; vanaf 17.30 uur. 
11 Amsterdam: Liberale borrel in d'Oude Herberg; 22.00 uur. 
14/15/16 Zomerweekend in Dalfsen (zie voorts pag. 9). 
14 NW-Veluwe: spreker: Mr. W. J. Geertsema; restaurant 's Connickskelder, 

Harderwijk; 20.00 uur. 

oprichters, de heren J. Hidding en J. 
M. Pot. Als spreker was de heer Wie
gel uitgenodigd. 
Op de bijeenkomst waren ingeveer 
40 personen aanwezig, waarvan na 
afloop zich 20 hebben laten inschrij
ven als lid mede dankzij de buiten
gewoon goede redevoering van de 
heer Wiegel. Deze pleitte vooral voor 
het feit, dat deze regering met haar 
regeringsprogram de komende ver
kiezing ingaat. Hierover werd na de 
pauze zeer fel gediscussieerd. Natuur
lijk werd de ontwikkelingshulp aan
geroerd. Volgens hem kon een ont
wikkelingsland het best tot ontwik
keling komen door meer aan grond
stoffen te verdienen. Na de pauze 
werd de discussie voortgezet, waar
bij op verscheidene punten de heer 
Wiegel het vuur na aan de schenen 
werd gelegd. Daarna was er gelegen
heid tot dansen met medewerking 
van de band "The Avangers". 
Op vrijdag 8 maart werd een leden
vergadering belegd om een bestuur 
te kiezen. Het bestuur is als volgt 
samengesteld: voorzitter, J. M. Pot; 
vice-voorzitter, H. de Groot; secreta
ris, G. E. Schuitemaker; penningmees
te,esse, mej. G. Prummel; afgevaar
digden, A. Kerstholt en E. van Linge. 

STICHTSE HEUVELRUG 

Op 16 februari hield mr. J. F. G. 
Schlingemann (VVD) een inleiding 
over Ontwikkelingshulp. Allereerst 
wijdde de spreker uit over de huma
nitaire factoren, die pleiten voor ont
wikkelingshulp. De ethische kant 
vond hij bijzonder moeilijk, omdat de 
normen van wat "ontwikkeld" is na
tuurlijk subjectief blijven. Wel zag 
hij veel heil in missie en zending. Als 
belangrijkste probleem van dit ogen
blik zag mr. Schlingemann o.a. het 
landbouw- en voedsel-vraagstuk, het 
inpassen van ontwikkelingshulp in 
het economisch beleid, etc. Na de 
pauze werd nog uitvoerig over dit 
onderwerp gediscussieerd. 

GRONINGEN 

Niet de heer Kloos (NVV), maar de 
burgemeester van Delfzijl, mr. A. P. 
J. van Bruggen, was de spreker op 
de februari-bijeenkomst. De eerste 
had op het laatste ogenblik verstek 
laten gaan en zag blijkbaar geen kans 
een "gelijkwaardige" vervanger naar 
het noorden af te vaardigen. De heer 
Van Bruggen nam als uitgangspunt 
de regeringsnota over de Toekomst 
van het Noorden des lands, welke 
naar zijn mening een reëel stuk was, 
gezien de huidige financieel-econo
mische omstandigheden, en ondanks 
de gebreken die er (toch wel) in 
voorkomen. 

Onze geheim-agent rn 

speciale dienst 

schrijft 

ALS een Jog roofdier, nog op 
zoek naar prooi, lag ons aller 
partij ter neder in de te kleine 
zaal van de Maastrichter Staar 
(juist!, Het was dié partij). De 
prooi zou het kleinvee worden 
dat nog niet door heeft dat po
litiek overgelaten moet wor
den aan de Leiders, vooral de 
grote leider waar de partij zijn 
liberiele naam aan te danken 
heeft, dat nog niet door heeft 
dat het toppunt van politieke 
activiteit toch niet verder mag 
gaan dan instemming en zelf
verheerlijking, dat nog niet 
door heeft dat wij een binnen-
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ting "De Driemaster" te Den Haag. 
ALGEMEEN SECRETARIAAT van 
de JOVD: Abbenessstraat 22-11, 
Amsterdam, tel. 020-172507. ALGE
MEEN PENNINGMEESTER van de 
JOVD: J. A. Feithstraat 17 B, Gro
ningen, giro-rekening 953500. 

Van hier en gunter * De "minder parlementaire 
redacteur" van De Tijd schrijft 
over het Radikalen Congres 
voorts: 
Van Hulten komt zeggen dat 
er 570 lunchpakketten zijn 
voor 800 mensen. Hij doet een 
beroep op de evangelische 
deugden van menslievendheid 
en offerzin. Bogaers noch 
Aarden zullen een poging .doen 
het brood te vermenigvuldigen. 
De evangelische wonderen zijn 
de wereld niet uit. Terwijl in 
de hal buiten de kuip druk het 
verdeel en heers met de lunch
pakketten wordt beoefend ver
toont een theatergroep op de 
ontruimde vloer van de trech
ter staaltjes van bewegings
kunst. Hoewel de bewegingen 
veelal christelijk geïnspireerd 
zijn kan men er soms een ze
kere krolsheld niet aan ontzeg
gen. 
(De citaten werden verzameld 
door PvH) 

landse politieke partij zijn die 
niets, maar dan ook niets, me
neer, te maken heeft met het 
buitenland. 
"IS er een ombudsman in de 
zaal? Er is een partij niet goed 
geworden", zou een journalist 
hebben uitgegeeuwd. De man 
heeft er niets van begrepen. 
De partij was juist zichzelf aan 
het worden. Aan politiek wordt 
immers gedaan door langharig, 
niet-werkwillig gespuis, door 
linkse intellectuelen die nooit 
verantwoordelijkheid (d.w.z. 
het harde kruidenietsbestaan) 

(vervolg op pag. 9) 



Open óók een 

I 
rekening bij de HBU ----· 

I Hij is opgetogen over de vlotte service, de I 
persoonlijke behandeling, en de financiële ad-
viezen van de HBU. Bovendien ontvangt hij 

~~rente van zijn geld. ~~~ 
I Ook voor U: de HBU . 

L.:. OLLANDSCHE BANK-UNIE N.v. 
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(vervolg van pag. 8) 
hebben gekend, en door domi
nees en omroeporganisaties die 
hun bevelen schijnbaar recht
streeks uit Moskou of Peking 
krijgen. En omdat wij, zinde
lijke burgerheren, ons toch 
vooral moeten onderscheiden 
van dat geboefte doen we niet 
meer aan politiek. Punt, uit! 
EIGENLIJK is het voor deze 
mensen jammer dat we er nog 
revolutionaire instellingen als 
Kamerfracties op na houden 
die nog wel aan politiek doen 
en willen praten met anders
denkende volksdelen. Zij wer
pen een beetje de smet op het 
a-politiek blazoen van de partij 
dat wij zo hoog houden. Ge
lukkig kunnen zij zich vast
klampen aan de rots-in-de
branding die voorzitter Van 
der Pols eeuwig is in de Poise 
Landdagen die hij van de ver
gaderingen heeft weten te ma
ken. 
NAAST spandoekjes met 
"Johnson oorlogsmisdadiger" 
zou men met het zelfde recht 
"Van der Pols voorzitter" kun
nen meedragen, want beide 
kreten zijn evident onwaar. 
Moge snel de woorden waar 
worden van het Haagse hoofd
bestuurslid Koppejan (nee, niet 
de Amsterdamse demonstran
ten-transporteur) die tot op
luchting van zijn afdelingsver
gadering de verblijdende woor
den: "Het zou wel eens kun
nen zijn dat zeer onverwachts 
iemand beschikbaar komt voor 
de voorzittersplaats waar wij 
nu nog geen van allen aan den
ken" heeft gesproken. Ra, ra, 
wat zou daar mee bedoeld zijn? 
vdP werd voor drie jaar her
kozen, we zijn benieuwd hoe 

lang drie jaar is op de partij
kalender. 
DE wandelgangen gonsde van 
de geruchten. Naast de Rode 
Ster op het spreekgestoelte, 
die goed uitkwam bij de ge
zichten van Toxopeus en 
Geertsema, werd veel gespro
ken over liberale kansen op de 
binnenkort openvallende bur
gemeestersplaats van Den 
Haag en de ook uit historisch 
oogpunt interessante ontwik
kelingen betreffende de nieuw 
te benoemen Commissaris van 
de Koningin in Groningen. 
Nogmaals: we zijn benieuwd. 
PENNINGMEESTER Sidney 
van den Bergh gaf zijn gebrui
kelijke sombere overzicht van 
de schatkist, en werd traditio
neel nauwelijks verstaan. 
Waarom zou men er ook zijn 
best voor doen als men zo'n 
figuur verantwoordelijk weet 
voor de tonnen? Zijn opvolger 
(na twaalf jaar komt in de par
tij reglementair aan al het goe
de een einde) zal met ver
nieuwde energie, en met nieu
we relaties en geldbronnen 
moeten gaan experimenteren 
om het hoofd van 's lands arm
ste partij boven pari te houden. 
Dat zijn brieven beter mogen 
zijn dan van De Quay is ons 
aller wens. 
HOOGTEPUNT van het con
gres was voor velen aangebro
ken toen Frits Wagenmaker ten 
derde male zijn markante kop 
verhief boven de Rode Ster op 
het spreekgestoelte en over 
buitenlandse politiek begon. 
Het kleinvee was in de val ge
lopen, zie boven. 
ONDER donderend applaus 
van de zaal, en tot stomme ver
wondering van o.a. de fracties 

dalisen 
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JOVD-zomerweekend 

op 14, 15 en 16 ;uni '68 

Hierbij enige mededelingen met betrekking tot ons weekend in Dalfsen. Het 
programma zal nog nader bekend gemaakt worden. De kosten voor het gehele 
weekend bedragen f 24,- per persoon. Zij die zaterdag komen worden verzocht 
rekening te houden met de volgende mogelijkheden: 
a. aankomst voor de lunch, kosten f 20,-; 
b. aankomst na de lunch, kosten f 16,-. 
Lakens en slopen zijn voor f 1,75 per stel te huur. 
Het conferentie-oord .. De Vechtstroom" is vanuit Zwolle te bereiken met de 
bus, die over Oud-Leusden naar Ommen rijdt. Daar de bussen slechts om de 
twee uur rijden, is het van belang tijdig in Zwolle aanwezig te zijn. 
Aanmeldingen voor het weekend uiterlijk 8 juni bij Mej. M. C. Seevinck, 
Diezestraat 28, Amsterdam-Z. 
Deelnemers die zich wel aanmelden, maar niet naar Dalfsen komen zullen 
aansprakelijk worden gesteld voor de kosten, die daaruit voortvloeien. Deel
name is gezien de hoge vaste kosten, alleen mogelijk volgens bovenstaande 
gedifferentieerde verdeling. 

VUL DEZE BON NU IN! 

r-------11()11-------, 
Ondergetekende: 

Adres: 

Lid van de afdeling: 

geeft zich op voor het JOVD-zomerweekend te Dalfsen 1968. 

0 a. het gehele weekend (vrijdag, zaterdag en zondag)') 

0 b. zaterdag en zondag; aankomst voor de lunch op zaterdag') 

0 c. zaterdag en zondag; aankomst na de lunch op zaterdag') 

De betaling geschiedt: 

0 a. bij aankomst in het conferentie-oord ') 

0 b. door overschrijving op giro-rekening 95 35 00, t.n.v. de Algemeen 
Penningmeester van de JOVD te Groningen. ') 

') het gewenste rondje zwart maken. 

en de rest van het hoofdbe
stuur, liep voorzitter vdP rood 
aan en verklaarde met fors 
stemgeluid (het eerste dat de 
aanwezigen van hem hadden 
gehoord) dat de term "liberale 
havikken" in hoge mate bele
digend was voor de fractie. 
Waarschijnlijk slaat amateur
politicus vdP bij het lezen van 
zijn krant de voorpagina's en 
de commentaren over en begint 
hij direkt met de beursberich
ten en het kleine politienieuws. 
Frits Wagenmaker was niet zo 
goed of hij moest de term te
rugnemen .. 
VAN RIEL greep de kans 
(hoewel hem niets over Viet
nam gevraagd was) om op de 
hem bekende semi-wetenschap
pelijke wijze een sociaal-psy
chologisch opgebouwd gratis 
medisch consult openbaar te 
maken. Johnson zou het wel 
eens aan zijn hart kunnen heb
ben, en terwille van een rus
tige oude dag een eind aan de 
oorlog in Vietnam willen ma
ken. Hoe het verloop was van 
de kansen op een onbezorgde 
oude dag tijdens de afgelopen 
jaren van oorlog voor de Viet
namezen betrok hij wijselijk 
niet in de als van ouds mees
terlijke uiteenzetting, die door 
de meeste aanwezigen niet op 
zijn waarde werd geschat en 
dáárom veel applaus kreeg. 
DE nacht van vrijdag op zater
dag is in het diepe zuiden alco
holischer geworden dan we het 
van onze partij gewend zijn. 
Een tafel aangeschoten libera-

Jen op leeftijd is waarachtig 
niet dagelijks te bewonderen, 
en in Maastricht waren er vele. 
Misschien is daarom ook niet 
geprotesteerd toen in de klei
ne uurtjes een cabaret kwet
sende teksten heeft gebracht. 
Als die feesten er niet waren 
zou je werkelijk niet weten 
waarom toch steeds weer een 
paar honderd man op trektocht 
gaan naar het congres, want 
voor de vergadering hoeft het 
echt niet. Dan kan je beter van 
kleutertje-luister genieten, 
want daar wordt ook doorel
kaar gepraat en niets gezegd. 

SPIONEUR 

Van hier en gunter 

* Wij wensen een studenten 
zuivering! Er is na alles wat er 
de laatste tijd is gebeurd en 
met betrekking tot datgene wat 
er in de naaste toekomst ver
moedelijk nog gaat gebeuren, 
een dwingende noodzaak dat 
onze universiteiten worden ge
zuiverd van alle elementen, 
waarvan vaststaat dat zij niet 
studeren en die zich alleen 
hebben laten inschrijven van
wege bepaalde faciliteiten en 
wegens de aldus bereikte so
ciale status. Er moet met harde 
hand een einde worden ge
maakt aan het extremistische 
drijven, waardoor de maat
schappelijke orde wordt onder
graven. (Burgerrecht - .. rechts 
radicaal" - april '68). 
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Voor betere en gezondere oogst: 

AA-BESTRIJDINGSMIDDELEN en ORIGINELE ZAAIZADEN 

WIERSUM GRONINGEN 

N.V. Aannemersbedrijf 

vih J. STAM 

Kortenaarstraat 3 
ZWIJNDRECHT 
Tel. 01850-5839 

WONINGBOUW 

V uurvaste stenen in alle soorten 

"MOLISOLtt moler isolatiestenen 

V uurvaste isolatiestenen 

Zuurvaste stenen 

nPRODORITEtt chemisch besten
dige produkten levert: 

N.V. Gouda Vuurvast 
Verenigde Vuurvaste-Steenfabrieken 

---~-----~--

Gouda - Telefoon 67 44 - (1820) 

BOELE's 

BOLNES 

Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

N.V. Scheepsbouwwart - Machinefabriek 
DE KLOP" 

" Industrieweg 4 Sliedrecht 

SMIT J{INDERDIJI{ 

SCHEEPSBOUW SIIIDS 1687 

uitknippen, invullen, 
Opll'-~nd~n aan: Administratie De Driema

6
s
6
ter 

~~ ~ De Savorninlohmanlaan 
Groningen 

abonnementsgeld: 
I 7.50 per jaar ( 11 nummers) over te maken op girorekening 27 77 60 
t.n.v. Stichting De Driemaster te 's-Gravenhage. 

advertentietarieven: 
1/16 pag.: I 30.-/ 26.50*) per plaatsing 
1/8 pag.: f 1!0.-l 36.50*) per p!::atsing 
1/4 pag.: I 55.-1 50.-*) per plaatsing 
1/2 pag.: I 80.-/ 70.-*) per plaatsing 
meerprijs frontpagina: 1 1 0.-. 
meerprijs kleurendruk: 1 80.-**). 
eventuele cliché-kosten zijn voor rekening van de adverteerder. 

*) tarief voor drie of meer plaatsingen. 
**) indien er bv. twee kleurenadvertenties zijn, dan wordt de meerprijs ge

halveerd. 
***) doorhalen wat niet verlangt wordt. 

r~-------11()11---------~, 
Bij deze abonneer ik mij tot wederopzegging op De Driemaster. 
Het abonnementsgeld (f 7.50 per jaar) zal ik spoedig overmaken 
op hierboven genoemde girorekening. 

naam: ............................................................................ . 

adres: .......................................... te: ............................. . 

Bij deze verzoek ik u een advertentie te plaatsen in De Driemaster 

t.n.v.: ............................................................................ . 

adres: ........................................... te: ............................. . 
Grootte van de advertentie: 1/16- 1/8- 1/4- 1/2 ***). 
Aantal plaatsingen: 
Plaatsing WEL /NIET op frontpagina. ***). 
Ik heb WEL I GEEN belangstelling voor een kleurenadvertentie***). 
(een en ander nader te overleggen met de administrateur). 

datum: .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. handtekening: .......................... . 

~--------------------------J Bent U al abonnee of adverteerder, geef dit blad dan aan een 
belangstellende! 

Isolatie- en 
Plaatwerkbedrijf 

"ROT AM I SOL!! 
Uitvoerders van warmte-1 koude- en geluidsisolatie 

K•ntoor: IPELO 15, ROTTERDAM • Teleloon 1 7 5 5 0 7 

Ftr:.iEE _ VLAARDINGEN N.V. 

STAALBOUW 
APPARATENBOUW 

SCHEEPSBOUW TANKS 
SCHEEPSREPARATIE PI.IPLEIDINGEN 
MOTORENREPARATIE WATERZUIVERI 'IIGSAPP. 



UNSTGREPEN 
D E JONGSTE AANWINST IN HET NE

derlandse partijenpark is de club der 
radicalen, de PPR. De partij hing onmid
dellijk in de liefdevolle omarming van de 
heren Den Uyl en Van Mierlo, maar zo 
gauw wilde de PPR zich niet verslingeren 
aan de eerste de beste vrijer die ze op 
straat tegenkwam. Zo hield de nieuwe par-
tij zich voorlopig op de vlakte en sneed 
niet dadelijk alle bindingen met het verle
den door. Aerden en zijn volgelingen wil
len zich niet voor of tegen het kabinet De 
Jong uitspreken, maar het op de zakelijke 
merites beoordelen, voorwaar een origineel 
standpunt, waarmee Schmelzer zich o~~ 
al zo veel narigheden op de hais heeft ge
haald. Desondanks heeft de PPR al wel 
een duidelijk "links image", maar dat wil 
nog niet zeggen dat de zoveelste bouw
steen voor de linkse concentratie nu maar 
voor het inmetselen ligt. In die linkse con
centratie is het immers lang niet allemaal 
botertje tot de bodem. Het is geen geheim 
dat de dogmatische aanhang van Den Uyl 
weinig waardering heeft voor het pragma
tisme van Van Mierlo, en het omgekeerde 
is zoals bekend ook het geval. Maar ook 
binnen de PvdA zèlf is lang niet iedereen 
gelukkig met de denkbeelden van de groep 
van Lammers, die zijn waardering voor de 
onverbloemd dictatoriale regimes van Ul
bricht en zijn stalinistische collega's niet 
onder stoelen of banken verbergt. Het aan
leunen tegen de buitenparlementaire op
positie, waarvan Vrij Nederland enige we
ken geleden zo'n onthullende inventarisa· 
tie gaf, doet de PvdA geen goed. Voegt 
men daar dan nog bij de ernstige menings
verschillen over de vraag of Nederland ja 
dan nee in de NAVO moet blijven- onze 
opsomming van de moeilijkheden is dan 
nog maar zeer onvolledig -. dan lijkt het 
ons voorlopig beter, in plaats van linkse 
concentratie, te spreken van het linkse sa
menraapsel. Het lijkt ons zonder meer dui-
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delijk dat ook daar de dogmatische bok
ken van de vooruitstrevende schapen ééns 
op een eigen weiland zullen gaan grazen. 
Ook de confessionelen hebben het in hun 
str~_ven naar grotere eenheden niet gemak
keliJk; geen wonder, wanneer men bedenkt 
dat met name de ARP tussen twee stoelen 
is komen te zitten. Het verstand trekt de 
partij naar links, het hart verlangt nog 
steeds naar de christelijke eenheid. Een 
dilemma, waar vroeg of laat een antwoord 
op moet worden gegeven, iets wat de 
katholieke radicalen inmiddels hebben ge
daan. Uitgerekend op dat moment wil de 
CHU de stap van de twijfelaar naar de 
oecumenische bedstee zetten. De CHU 
notabene die het langst de christelijke 
eenheid in de weg heeft gestaan, heeft 
haast. Begrijpelijk! 
Opvallend is overigens ook dat Biesheuvel 
de samenwerking met de VVD op de tocht 
heeft gezet. In een interview met de Haag
se Post zegt de anti-revolutionair o.m.: 
"Ik geloof dat de samenwerking met de 
VVD in sterke mate afhangt van cie VVD 
zelf. Daarom is het ook zo belangrijk dat 
de VVD zich uitspreekt over het stuk van 
de inkomens- en vermogensverdeling." 
Biesheuvel geeft te kennen dat, wanneer 
de VVD zich over dit "linkse issue" niet 
uitspreekt, samenwerking in de toekomst 
wel eens moeilijk kon gaan worden. 

-*:-

0 NDANKS- OF MISSCHIEN DANK
zij- de geringe voortgang in het pro

ces der partijvernieuwing, weten de knut
selaars aan het kiesstelsel van geen op
houden. De Wiardi Beekmanstichting lan
ceerde een zg. "premiestelsel", dat een 
premie toe wil kennen aan de partij, of 
concentratie, die het grootste aantal stem
men behaalt, zodat alsnog een meerder
heid "uit de bus" komt. Het verdient aan
beveling dit voorstel maar snel bij te zet
ten in het rariteitenkabinet, want een se
rieuze, laat staan wetenschappelijke dis
cussie over dergelijke voorstellen is nau
welijks mogelijk. De conclusie van Dr. 
Drees in Vrij Nederland ("0'66 verdient 
een onvoldoende, maar de WBS heeft ook 
geen hoog cijfer") is dan ook geheel de 
onze. 

BON Naam: .. 

Adres: ............. . 

Woonplaats: ............. .. .. .... Datum: ..... 

Ook de AR-Kuyperstichting, daarin bijge
vallen door de CHJO, wil veranderingen in 
het kiesstelsel, in die zin, dat een te vor
men CDU een wurgende meerderheid zal 
krijgen. Men leze "Experimenten in Demo
cratie" van Gruyters er maar op na. De 
drang tot zelfbehoud schijnt behalve een 
menselijke ook een christelijke eigenschap 
te zijn ! Er kan niet genoeg op gewezen 
worden dat veranderingen in het kiesstel
sel niets te maken hebben met gezondma
king van het partijwezen, integendeel: dat 
op onafzienbare tijd volledig kunnen tegen
gaan. Wij zijn verheugd dat de commissie
Geertserna tot een gelijkluidende conclu
sie is gekomen. Maar het moest nog maar 
weer eens gezegd worden. 

-*:-

1 NTUSSEN MOETEN OOK ENIGE BE
langwekkende uitspraken van de heren 

Toxopeus en Van Riel hier gememoreerd 
worden. Wij signaleerden al eerder dat zij 
het zeer oneens zijn over de te volgen par
tijlijn en hun jongste uitlatingen hebben 
ons in die opvatting alleen maar gestijfd. 
Op een vergadering van de WO-dames 
stelde de heer Van Riel dat de VVD in so
ciaal cpzicht naar !inks moet. "'" gelijvtij
dig op de bres moet staan voor gezag, or
de, krijgsmacht en koningshuis, kortom, 
voor die dingen waar de anti-revolutionair 
van het jaar 1900 warm voor kon lopen. 
Daarom is het niet merkwaardig dat de 
heer Van Riel zich zo blij toont met de 
vorming van een CDU, waaraan hij dan 
kennelijk de VVD als bijwagen wil vastkop
pelen. In de overtuiging waarschijnlijk dat 
het met de socialerigheid in de praktijk 
nog wel zal meevallen. Ons lijkt dat nu niet 
direct de meest ideale combinatie, maar 
dat zal de heer Van Riel verder een zorg 
zijn. Nog afgezien van de vraag verder, of 
de CDU er ooit, gezien de AR-reserves zal 
komen. 
Op de vraag: "liberalen waarheen?", leek 
de heer Toxopeus een verrassend antwoord 
te geven, toen hij immers verklaarde een 
samenwerking tussen de PvdA en de VVD 
niet bij voorbaat uitgesloten te achten. 
Blijkbaar viel een groot deel van de ach
terban deze uitspraak wat al te rauw op 
het lijf, en ook wij willen er niet meer ach
ter zoeken dan er feitelijk inzit. Te vaak 
heeft Toxopeus gezegd dat liberalen en so
cialisten zo verschillen dat samenwerking 
onmogelijk is, dan dat wij aannemen dat 
hij in één nacht van gedachten is veran
derd. Het is te mooi om waar te zijn. Het 
feit echter dat Toxopeus erkent dat de 
PvdA "socialisten in soorten" heeft, ge
tuigt van een genuanceerde denkwijze dan 
wij van hem gewend zijn, en dat is een 
hele vooruitgang. Zo is ook zijn erkenning 
dat de liberalen niet zo eensgezind zijn als 
de advertenties ons willen doen geloven 
een stap voorwaarts. Misschien dat het 
eens mogelijk zal zijn dat linkse liberalen 
het kunnen vinden met "rechtse socialis
ten en pragmatische 0'66-ers. Toxopeus 
schijnt deze mogelijkheid althans niet op 
voorhand te willen verwerpen. 
Het is daarom te betreuren dat de VVD zo 
ongenuanceerd in de tegenaanval is ge-

Prettige 

vakantie I 

D Noteer mij voor een 
proefabonnement op de 

Nieuwe Rotterdamse Courant 
van drie weken voor f 1,25, welk 
bedrag ik op uw girorekening 

nr. 40 zal overmaken: 

D kwartaalabonnement à 
f 15,50. Eerst krijg ik de 

.NRC TWEE WEKEN GRATIS 

S.v.p. invullen met hlokletters, 
uiiknippen en als brief (postzegel 
l'an 20 ct.) zenden aan: Abonne
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ROTTERDAMSE COURANT, 
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verslagen I 
Postbus 824, Rotterdam, 

één van de goede dingen 
in uw leven 

'--·-------
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door 

"-G. v. d. Meer 

Het gevaar voor de democratie komt zowel 
van uiterst links als van uiterst rechts, en 
een liberale partij heeft op beide gevaren 
te wijzen. Het wijzen alleen op het gevaar 
van links maakt op z'n zachtst gezegd een 
betreurenswaardige eenzijdige indruk. Of 
staat de VVD al zo ver rechts, dat ze al
leen de schaduwen van uiterst links ziet? 

-'k-

gaan. Natuurlijk, het is tactisch gezien vol
komen juist het onbehagen in de PvdA je
gens ultra-links uit te buiten. Maar om er 
nu zo'n enorm misbaar over te maken lijkt 
ons verspilde energie. Trouwens, wie boter 
op zijn hoofd heeft, kan beter niet in de 
zon gaan staan. De rede van Van Riel in 
Amsterdam immers was een prachtig wa
pen in de handen van hen die vinden dat 
de Nederlandse Staat maar eens paal en 
perk moest stellen aan al die linkse propa
ganda en zedenbedervende en ondermij
nende Hilversumse televisie-activiteiten. 
Dát was het gevaar van de rede van Van 
Riel en het hoofdbestuur van de VVD dat 
zo ijverig aan het briefschrijven is geweest 
- men weet toch dat men op open brie
ven nóóit een bevredigend antwoord krijgt! 
-heeft zich van die rede niet zo ruiterlijk 

weten te distantiëren als de leiding van 
de PvdA van haar extreem-linkse vleugel 
(Algemeen Handelsblad van 14 mei, inter
view met Den Uyl). 

B EST UIT BOVENSTAAND EIGEN
lijk wel droevig verhaal de conclusie 

te trekken dat we er met de partijvernie
wing in Nederland nog lang niet zijn. Daar
om passen geen kunstgrepen in het consti
tutioneel bestel. Eerst moet de hele zaak 
ontploffen. Molotowcocktails kunnen bij 
de redactie worden besteld. 

SPIONEUR 

Onze geheirrY-agent 

in speciale dienst 

wist te penetreren 

in een hb-vergadering 

ONVERWACHT en plotseling, om 
met Stuiveling te spreken, dank zij 
een expresse-brief, stond ik op een 
zaterdagmiddag in mei in de machine
kamer van de JOVD waar de moto
ren hevig ronkten. 
Men bevond zich die middag midden 
op het rustieke Drentse plateau om 
ook tevens mee te kunnen genieten 
van het vele wilu dat schielijk voor 
de ramen langs snelt en van de een
voudige boeren, die ook op het 
Drentse plateau nog steeds voort
ploegen en zich moeten laten bezich
tigen door horden recreanten. 
ONNODIG te vermelden dat het he
vige ronken, vooral in die uren waar
op de nog redelijk dicht bij de na
tuur levende Drent zich ter ruste 
pleegt te leggen, veel opzien en na
praat baarde, hoewel de eerste dag 
slechts op halve kracht werd ge
draaid wegens uitvallen van drie mo
laren. 
Bij het binnentreden van de voor on
ze organisatie zo belangrijke kamer, 
werd ik meteen geconfronteerd met 
de vele afvalprodukten, die bewezen 

SCHRIJVERS 
GEVRAAGD 

dat de motoren reeds hard gedraaid 
hadden hoewel de afvalprodukten 
ook weer niet het enige bewijs hier
voor vormde daar ik bij mijn binnen
komt ook meteen de vele lege en 
half-lege brandstoftankjes ontdekte, 
waaruit de motoren ruimschoots "ge
voed'' werden. Deze voeding ge
schiedde volledig automatisch, het
geen het zuinige brandstof-verbruik 
zeker niet ten goede kwam, wat in 
het noorden met de, o-schande, duur
dere brandstof extra-nadelig werkte, 
terwijl de motoren er enkel beweeg
lijker door werden. Het was daarom 
een gelukkige omstandigheid dat ze 
regelmatig werden gecontroleerd 
door strenge en stipte controleuses 
die precies wisten wat dergelijke 
motoren kunnen verbruiken. 

EEN vraag voor mij was natuurlijk 
wat de bedoeling was van dit op
volle-toeren-draaien van de motoren. 
Doch al vrij snel merkte ik dat de 
motoren voor ons en onze (bladen) 
liberale zaak draaiden. Ze produceer
den nl. een discussiestof ter verkrij
ging van "rode·· hoofden vooral be
stemd voor hen die alles blauw-blauw 
laten! De stof kan men verkrijgen in 
rood en in blauw doch de uitwerking 
is precies het zelfde, daar enkel en
kel een reukloze, smakeloze kleurstof 
is toegevoegd. 

NA bijna drie dagen draaien was een 
goede voorraad gevormd en werden 
de machines uitgezet, waarop de rust 
weer keerde en we weer lucht kon
den inademen ontdaan van elk be
smettingsgevaar. 

Omdat de redactie heel moeilijk de verborgen schrijftalen
ten binnen onze organisatie kan opsporen, verzoekt zij alle 
lezers een briefkaartje te zenden aan onze redactie-secre
taris (Hoofdstraat 80 A, Valthe- Dr.) waarop vermeldt staat 
of men wel eens een artikeltje ten behoeve van de Driemas
ter heeft geschreven, of deze bijdrage al dan niet geplaatst 
werd (zo mogelijk vermelden wanneer), en of men ook nu 
bereid zou zijn een artikeltje te schrijven. Liefst ook opge
geven als men een speciale hobby heeft. Hopelijk is ons 
beroep niet tevergeefs. 

REDACTIE 

KINDEREN OVER VIETNAM 

"Enkelt Jonhson moet proberen 

er vrede te laten komen. 

Die kan beter zeggen: 

"Jongens, we houden er mee 
het is nou genoeg geweest, 

geef elkaar maar de hand, 

en maak vrede"." 

E en zesde klas van een Rot
terdamse lagere school 

maakte een opstel over de 
Vietnamese kwestie. Hierbij 
enige saillante uitspraken. 

HERMAN WilS kennelijk erg onder 
de indruk van de gruwelen: 
"Ik heb op de tv gezien dat er in een 
klein kliniekje een 30 kinderen la
gen. De een had maar 1 been over, 
de ander miste een oog en een voet, 
een derde was ondervoed, een vierde 
hild een granaatsplinter in zijn maag, 
een vijfde WilS geboren en de vrouw 
had geprobeerd de baby net te krij
gen, hij hild een misvormd gezicht 
en hij miste vier vingers en een 
voet." ... 
Ook INEKE schildert op tragische 
wijze het lot van de kinderen: 
;,De kinderen lijden het meest van de 
oorlog. Wel duizenden hebben hun 
ouders verloren en zijn wees. Ze 
zwerven langs straten en wegen van 
Vietnam zonder te weten waar ze 
heen moeten. Sommigen dragen op 
de rug een kleiner broertje of zusje. 
Zij lijden erge honger. Al bedelend 
proberen zij aan wat eten te komen." ... 
Over de moord op enige journalisten 
heeft JAN zo zijn eigen mening: 
"Ook de Vietkong maakt een onver
geeflijke fout, men schiet op een man 
en die Iaat zich vallen en men kijkt 
niet meer naar hem om en denkt: 
"Die man is morsdood", en ze lopen 
weg." ... 
Voor een meisje van twaalf jaar 
geeft NELLEKE een verstandig oor
deel: 
"Maar ik vind dat er alleen vrede 
kan komen als Amerika zich terug
trekt en dat Vietnam 1 geheel wordt 
waar de mensen een eigen mening 
mogen hebben. Dan is er vrede."' 
Vooral als men dan nog de volgende, 
van politiek realisme getuigende, 
opmerking verneemt: 

op, 

"Maar het is een bijna onbereikbaar 
doel." • • • 

Ook WIM heeft een genuanceerd 
oordeel: 
"Ik weet niet wat ik nu van die 
bombardementen moet denken. Aan 
de ene kant moet hij (nl. Johnson) er 
mee doorgaan omddt Noord-Vietnam 
Zuid-Vietnam dan zou innemen en 
het communisme dan misschien wel 
zou uitbreiden. Aan de andere kant 
moet hij er mee ophouden omdat het 
ndtuurlijk verschrikkelijk is dat die 
mensen dailr zo erg moeten lijden."' 
Over Johnson geeft hij ook zijn me
ning: 
"Ik vind het eigenlijk onsportief, dat 
Johnson zich geen kandidaat meer 
stelt voor het presidentschap."' ... 
En RON maakt een opmerking die 
Johnson in zijn zak kan steken: 
"Om nu even op Johnson zelf terug 
te komen, ik vind dat hij een huiche
laar is, want na zijn beëdiging zei hij 
dat hij in het voetspoor van John 
Kennedy zou treden." ... 
Over het vraagstuk van oorlog en 
vrede doet JOS in kernachtige be
woordingen een oplossing aan de 
hand: 
"Ik vind dat ieder land moet zich met 
z'n eigen bemoeien. Er gaan veel te 
veel mensenlevens aan kapot." 
vVereldvrede heeft bovendien z.i. 
ook nog een praktisch voordeel: 
"En als er dan vrede zou zijn, hoef
den er ook geen jongens meer in 
dienst." . .. 
Tenslotte WIM die een tegenstelling 
tussen idee en praktijk van het com
munisme signaleert: 
"Dat communisme is een raad ding, 
namelijk alle winkels en fabrieken 
zijn van de staat. Wat van de één is, 
is ook van de ander. Meestal is het 
zo dat ze zeggen: "Wat van jou is, 
is ook van mij", maar nooit: "Wat 
van mij is, is ook van jou". Dit is het 
stelsel van gemeenschappelijk bezit."' 



Laurens ten Cate 

M evrouw van Someren, 
deed een felle aanval 

op de PvdA die zich h.i. 
onvoldoende distantiëerde 
van enige ondemocratische 
elementen. Haar aanval was 
overigens nog tam vergeleken 
bij die van Prof. Heertje in 
het Parool van 10 mei. 
Naar aanleiding van die 
uitzending schrijft Laurens 
ten Cate een knarsetandend 
stukje in de Haagse Post. Als 
men het leest krijgt men de 
indruk dat Ten Cate, direct na 
de tv-uitzending achter z'n 
typemachine is gaan zitten 
om, al mompelend in zijn 
baard "Zijn ze nou helemaal 
bedonderd", zijn emotionele 
uitbarsting aan het onschuldige 
papier op te dringen. Het 
is het niveau van zijn reactie 
niet ten goede gekomen. 
Hoog van de toren briesend 
meent hij mevrouw Van 
Someren, ware zij nog lid 
van de VPRO, voor te moeten 
dragen voor royement. 
Meermalen verklaart hij dat 
niemand (gespatieerd 
door hemzelf) in de PvdA 
ondemocratisch is. Hoe hij 
aan deze wetenschap komt 
verneemt men helaas niet. 
Laurens ten Cate, die wij 
kennen als een oprecht man, 
berstens vol sociale bewogen
heid, voelde zich kennelijk, 
of daar een gerede aanleiding 
toe bestond blijve hier 
builen beschouwing, diep 
gekwetst. Het heeft hem 
hopelijk geleerd om in het 
vervolg ook wat milder te 
oordelen over degenen die 
zich "bedonderd" voelen, 
omdat zij menen dat juist hun 
politieke standpunt niet 
genoeg of verdraaid wordt. 
(En, wat denkt de heer Ten 
Cate van de demagogische 
tv-uitzending van Ed Berg 
over de belasting-B.T.W.?). 
Want, ageren, en eventueel 
zelfs insinueren, is bepaald 
niet enkel een VVD-eigen
schap. 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

Zielsverwantschap 

De Telegraaf (Amsterdam): 
"Het is een bedenkelijk 
verschijnsel dat het 
internationale communisme, 
in de gedaante van agitatoren 
en beroepsrevolutionairen, 
die hun bevelen rechtstreeks 
uit Moskou en Peking krijgen, 
zich meester trachten te 
maken van de gerecht
vaardigde eisen der goed
willenden onder de studenten 
en de bevolking, om zodoende 
het democratische en 
vrijheidslievende blok van 
binnenuit te ondermijnen." 
De Pravda (Moskou): 
"Het is een bedenkelijk 
verschijnsel dat het 
internationale imperialisme, 
in de gedaante van agitatoren 
en beroepsrevolutionairen, 
die hun bevelen rechtstreeks 
uit Washington en Bonn 

krijgen, zich meester trachten 
te maken van de gerecht
vaardigde eisen der goed
willenden onder de studenten 
en de bevolking, om zodoende 
het democratische en 
vrijheidslievende blok van 
binnenuit te ondermijnen." 

G. VAN DER MEER 

Persvrijheid 

I n Parijs zou de Grafische 
Vakbond, als een van de 

zeer weinigen, niet staken, 
om de (staats-)radio en tv 
geen monopolie te gunnen. 
Voorwaarde was echter dat 
de kranten de studentenrellen 
"objectief" (! ?) zouden 
verslaan. De Figaro, die zich 
hier kennelijk niet aan hield, 

MARGINALIA 

MARGINALIA 

kon derhalve enige malen 
niet verschijnen. 
Hoe zullen lieden als Han 
Lammers, die over de 
persconcentraties e.d. 
immer zo diep-verontrust 
zijn, hierop reageren? Want, 
wordt hier de vrijheid van 
meningsuiting (ook) niet 
ernstig beknot? Is hier (ook) 
geen sprake van een 
ontolereerbare machtspositie? 
En, gaat de Nederlandse 
Federatie van Journalisten 
nu ook een resolutie 
aannemen tegen deze 
chantage-praktijken in de 
publiciteitswereld? We zijn 
benieuwd. 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

Kiesrecht 

A rtikel 90 van de 
Grondwet leert dat 

het kiesrecht toekomt aan 
alle Nederlanders die 
ingezetene zijn. Wie over 
de grens woont mag niet 
meedoen. Als Beernink en 
de meerderheid van de 
Tweede Kamer hun zin 
krijgen gaat dat spoedig 
veranderen: Aan ambtenaren 
van de buitenlandse dienst 
en Nederlandse militairen 
in het buitenland (en hun 
echtgenotes) zal het actief 
kiesrecht worden verleend. 
Indachtig het gezegde "No 
taxation without 
representation" is het 
wetsvoorstel zeker 
begrijpelijk. 
Minder begrijpelijk is 
evenwel het aanvaarden van 
het amendement van de 
heer Veerman (AR), waarin 
ook Nederlandse ambtenaren 

bij internationale organisaties 
het actief kiesrecht wordt 
verleend op grond van het 
filosofietje dat ambtenaren 
nu eenmaal ambtenaren zijn. 
Het is duidelijk dat dit 
amendement enerzijds een 
aantasting van de geest 
van de grondwet betekent 
en dat anderzijds een 
discriminatie van alle 
Nederlanders, die in het 
buitenland vertoeven om 
op de een of andere wijze 
de belangen van ons land 
te behartigen, is ingevoerd. 
De oppositie stelde tevergeefs 
voor om dan maar alle 
Nederlanders in het 
buitenland het actief 
kiesrecht te verlenen. 
Beernink verklaarde geen 
bezwaar tegen het 
amendement Veerman 
te hebben, omdat het volgens 
hem NOG NET binnen de 
grondwet paste: ook het 
werken voor internationale 
organisaties houdt verband 
met de Nederlandse publieke 
zaak. "Verder dan deze 
groep kan ik niet gaan", 
trachtte Beernink te motiveren. 
\t\1 onderwel overtuigde dit 
de regeringspartijen, niet 
vanwege de juridische 
aspecten, maar omdat hun 
eigen minister het zei. 
Bovendien schijnt de 
meerderheid gelijk te 
hebben, omdat het de 
meerderheid is. Hopelijk 
zitten er in de Eerste Kamer 
nog enige scherpzinnige 
lieden, die wat aan deze 
legislatieve puinhoop 
kunnen doen. Van Riel 
is onze hope! 

D. J. D. DEES 

Orde in vrijheid 

I n Vrijheid en Democratie 
schijnt men er ook een 

marginalia-rubriek op na 
te gaan houden; zij het dan 
onder de goed Nederlandse 
vertaling Kanttekening. 
Tot nu toe zijn de meeste 
stukjes geschreven door de 
heer D. W. Dettmeyer. 
Naar aanleiding van de 
studentenrellen bepleitte hij 
"orde in vrijheid". Dit 
is nogal bevreemdend. In 
de eerste plaats omdat 
deze kreet belast is door 
de club van ds. Graafstal 
(maar misschien werd hij 
juist daarom wel gebruikt?). 
In de tweede plaats, omdat 
als men op de woordvolgorde 
afgaat, de "orde" het 
hoofdaccent krijgt, terwijl 
wij altijd meenden dat voor 
liberalen de "vrijheid" het 
primaat had. Berippenparen 
als "vrijheid in gebondenheid" 
en "vrijheid en democratie" 
geven daarom beter het 
liberale credo aan. 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

Mevrouw van Someren 

M evrouw Van Someren 
was zo vriendelijk om 

haar zusterpartij te 
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waarschuwen voor 
ondemocratische tendenzen 
die zij meende waar te 
nemen binnen die bewuste 
partij. Zij gaf, als goed 
collega, de voormannen 
in die partij het advies zich 
van deze tendenzen te 
distantiëren, opdat hun 
partij weer de oude getrouwe 
partij van zoals-ze-die
vroeger-gekend-hebben 
zou worden. 
Doch wederom moest 
Mevrouw Van Someren 
ervaren dat ondank 's werelds 
Joon is. Mevrouw Van 
Someren zou reeds met 
een bescheiden bedankje 
voor haar goede advies 
tevreden zijn geweest, doch 
in plaats daarvan werd ze 
door de rode rakkers, nog 
verhit van het demonstreren, 
beticht van een hetze
mentaliteit. 
Mevrouw Van Someren 
kan in de toekomst haar 
goede adviezen beter 
in de zak houden om ze te 
kunnen geven aan haar 
eigen partijleiding, wanneer 
daar geen ondemocratische, 
maar misschien toch wel 
onliberale tendenzen 
zijn waar te nemen. 

Gr. ZIENGS 

Saluutschoten 

N ogmaals de heer 
Dettmeyer. Vlak voor 

de geboorte van Prins Mautrits 
betreurde hij het dat de 
traditionele saluutschoten 
zijn afgeschaft. Men moet 
zich z.i. hoeden om tradities 
af te schaffen zonder eerst 
de voors en tegens af te 
wegen. Wij zijn het daar 
van harte mee eens. Maar 
wat dan wel voor- en nadelen 
van de saluutschoten zouden 
zijn blijft in het duister. 
In Vrijheid en Democratie 
van 17 mei komt de heer 
Dettmeyer hier, naar 
aanleiding van een voorval 
in Denemarken, noymaals 
op terug. Gelukkig maar, 
want het is toch al te gek 
dat Minister Beernink de 
consequente vooruitstrevend
heid van de CHU zelfs 
binnen het Kabinet weer 
door te drukken. 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

Van hier en gunter 

* Hoe steviger de VVD zich 
tegen het dogmatische collec
tivisme van de PvdA afzet, hoe 
liever dat de VVD-kiezer in 
het algemeen zal zijn. Hopelijk 
worden we spoedig uit een 
bange droom geholpen (dit 
n.a.v. de rede van Toxopeus 
over de PvdA. Red) en kan de 
hoog geprezen rust in onze 
partij wederkeren! 
(lngez. stuk in Vrijheid en De
mocratie, 17 mei) 
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Nogmaals de studentenrellen 

Geweld of democratie? 

N aar aanleiding van het hoofdredactionele artikel in het mei
nummer, zou ik de studentenrellen in een iets ander pers

pectief willen zien. Hoewel de Franse perikelen momenteel actue
ler zijn, wil ik toch nog maar aansluiten op de toestanden rond 
Dutschke. 
Ik heb grote moeite om Dutschke enkel te zien als een "wakker
schudder'' die het noodwendige gevolg moet zijn van bepaalde, 
stellig niet ideale, toestanden. Hiltermanns kwalificatie "een ex
treem linkse blaaskaak" ligt mij beter. 

... 
'Wie het woord .,ultra-links" in 

dit verband gebruikt wordt 
licht aangezien voor een .,koude oor
log maniak"; dat risico wil ik dan 
maar lopen. Het is echter fnuikend 
dat diverse kranten, zoals Vrij Ne
derland, Dutschke beslist niet als 
een ultra-linkse agitator wensen te 
zien, terwijl een stelletje .,rechtsen" 
dat er kennelijk een kinderlijk ple
zier aan beleeft hun Dietse bobbies 
uit te leven, wordt afgeschilderd als 
een fascistische bedreiging. Deze dis
crepantie kan ik moeilijk rijmen. 
Iets over de motieven van Dutschke 
en de zijnen. Uiteraard kan men vele 
stokken vinden om de Duitse estab
lishment (en die van andere landen) 
te slaan. De gemeenplaats .,Waar ge
hakt wordt vallen spaanders" is he
laas nog steeds niet van zin ontbloot. 
Het wordt pas een dooddoener als 
men er direct op laat volgen: .,Wie 
zonder zonden is .... ". ... 
Ik zeg dit hierom, omdat men altijd 
wel bronnen kan aanwijzen voor de 
frustaties die hebben geleid tot acties 
Vi!n Dutschke. In een redelijke demo
crdtie - en dof is docht ik wel 7.eer 
lllu•t<~dl ttt<l\1 ht'i dm•l dt• tttiddt•h-n 
niet heiligen. De periode voor de 
Tweede Wereldoorlog in Duitsland 
met zijn economische crisis, z'n diep 
geschokte nationale gevoel en zijn 
provocaties van uiterst links maakt 
het ontstaan en het succes van het 
fascisme zeer begrijpelijk; zij recht
vaardigt dit nimmer en te nooit! ... 
Wat mij erg bevreemd is dat men 
heel vaak over geweldloosheid 
pleegt te spreken, maar dat, zo gauw 
er inderdaad wel geweld gebruikt 
wordt, men dit op rekening schuift 
van de politie als .,wapen van de re
actie". Dit is nogal naïef (als er ten
minste geen kwaadwillende bedoe
lingen achter steken). omdat er 
mour zeer weinig inzicht voor nodig 
is om te beseffen dat men zelf demo
nen oproept, die men kennelijk niet 
onder controle weet te houden. 
Van de zeer vele demonstraties, die 
mij zo langzamerhand ontzettend be
ginnen te vervelen, zijn er maar zeer 
weinigen die .,ordelijk en waardig" 
verlopen. En als zo'n linkse lynch
partij ontspoort, dan komt dat altijd 
op het debet van .,minderheden" 
waar de organisatoren zich niet ver
antwoordelijk voor achten. Een so-

Van hier en gunter 

* Over een moordaanslag 
door een gastarbeider: 
In feite vormt de moordaan
slag in Kaatsheuvel een kort
sluiting tussen de primitieve 
mentaliteit van deze Klein
azier en de onvoorzichtige 
gastvrijheid van de Brabantse 
familie. 
(Telegraaf, 21 mei) 

door 

A. Ph. P. van Haaften 

fisme dat door velen voor zoete koek 
geslikt wordt ook. Zouden de geweld
explosies enkel .,oefeningen in het 
gebruik van een nieuwe verworven
heid" zijn, dan moet helaas geconsta
teerd worden dat deze aanwinst ons 
wel met zeer vele (bloedige) schade 
en schande eigen is geworden. ... 
Rudi Dutschke wordt meestentijds 
een .,revolutionair" genoemd. Dit 
slaat dan bepaald niet op zijn ideeën
wereld, maar op zijn methodiek, en 
die, ik herhaal het, is bepaald onde
mocratisch. 
Als men een nadeel van de democra
tie moet noemen, dan is dat, dacht ik, 
dat wijzigingen in de bestaande orde 
zich steeds zeer langzaam en gelei
delijk voltrekken. Men kan dit ech
ter, zonder al te grote trauma's op te 
lopen, stellig wel op de koop toene
men. Ongeduldige betweters die nu 
een even kort en krachtig schoon 
schip menen te moeten milken, zullen 
h1•1 hiPt ttttwilijk 111<'(' hC'hlwn. MPtH'tt 
zij echter dat de denwcratie hun liet 
is, dan dienen ze te beseffen dat een 
redelijk afwegen van pro's en con
tra's (en dat kan nauwelijks driftig 
overhaastend) inherent is aan deze 
staatsvorm. Een stabiele samenleving 
is nog niet per definitie statisch. ... 
Ik wens zeker oog te hebben voor 
het aristocratische element in de de
mocratie. Ik wijs dus af dat politici 
enkel zetbazen van de massa horen 
te zijn. Maar het gaat mij bepaald te 
ver om sympathiek te staan tegen
over kleine minderheden die op de 
hun eigen zedeprekerige, gelijkheb
berige toon nu eens even precies zul
len zeggen hoe het wel en hoe het 
niet moet. Wat ik van een politicus 
verwacht is dat hij zijn kiezers, die 
meestal niet erg tuk zijn op verande
ringen, weet te stimuleren en te in
spireren, en niet dat hij ze bevestigd 
in hun inalertie, omdat hij hierdoor 
de kiezers nog verder vervreemdt van 
de dynamiek in onze samenleving. ... 
Van Dutschke zijn genoeg uitspraken 
bekend (meestal in een orthodox 
marxistisch jargon), recentelijk nog 
bij zijn bliksembezOek aan het impe
rialistische bolwerk Nederland, die 
duidelijk maken dat hij bepaald niet 
vies is van subversieve acties. Het 
verschijnsel dat fanatieke minoritei
ten de straat trachten te veroveren 
om hun, in wezen legitieme, wens tot 
verandering van de bestaande orde 
te bewerkstelligen, is niet enkel een 
toevallige samenloop van omstandig
heden. Sentimenten, om niet te spre
ken van hysterie, zijn juist welkome 
machtsmiddelen. Eén en ander ont
laadt zich in volstrekt ontolereerbare 
en inadequate reacties. Zo mag men 
zich in gemoede afvragen of het 
Springer-concern, en in Nederland 
de Telegraaf, terecht de zondebokrol 

moeten spelen. (Ik hoop hier later 
nog eens op terug te komen). En, of 
het, als men met werkelijk zulke 
goede bedoelingen te koop loopt, niet 
hoogst ontactisch is om als .,buiten 
parlementaire oppositie" zijn zin 
door te willen drijven, omdat men 
op zijn vingers na kan tellen dat 
hierdoor juist (weer) velen in de be
klemmende omarming van extreem
rechts worden gedreven. ... 
De revolutionaire studenten plegen 
in vele steden te leuren met hun 
tautologie .,kritiese universiteit". In 
het Hollands Maandblad van maart 
j.l. wijdt prof. Pen een aardige be
schouwing aan deze bellenblazerij. 
Hoewel hij begrip toont voor het 
streven, en duidelijk zegt dat de sta
tus quo voor hem beslist geen eind
punt is, komt hij tot àe interessante 
conclusie dat de desbetreffende lie
den merendeels juist zeer onkritisch 
blijken te zijn. Van hetzelfde kaliber 
als een Mulisch en een Lammers. ... 
Dutschke is naar zijn ideeën bepaald 
niet revolutionair meende ik. In dit 
verband wil ik met instemming rele
veren aan een zondagmiddag-rildia
praatje van Mr. Hiltermann, die er 
op wees dat wij momenteel veel be
langrijkere, werkelijke .,revolutionai
ren" in onze Twintigste Eeuw heb
ben, zoals een Toynbee en een Ken
nedy. Zij bejaalden mede het gezicht 
van onze tijdspanne. De steriele 
marxistische prietpraat van ene 
Dutschke is in dit verband van nul 
en generlei waarde. 
Hiltermann signaleerde verontrust, 
en bepaald niet als eerste, de toene
mende vergoeilijking van het gebruik 
van geweld om politieke doeleinden, 

al dan geen hersenschimmen, te rea
liseren. V el en zien dit als de enige 
remedie om uit bepaalde impasses te 
geraken. Men denke aan de benade
ring van de Zuidamerikaanse proble
matiek: de mythische verering van 
een Che Guevara en de jezuïtenmo
raal die de bisschop van Camara 
predikt. 
Democraten mogen er niet in berus
ten dat de revolutie (laten we dit 
woord in zijn oorspronkelijke beteke
nis blijven gebruiken, d.w.z. dat het 
altijd samen gaat met geweld) het 
enige redmiddel is in bepaalde situa
ties. Het geweld màg niet het laatste 
woord hebben. Ik verafschuw het. En 
mocht het in Zuid-Amerika ooit ge
bruikt worden, dan zal ik het, ook al 
wenst men nog zulke begrijpelijke 
omstandigheden op te dissen, immer 
verafschuwen. ... 

I ndien wij het geloof verlie
zen dat sociale veranderin

gen, zelfs van ingrijpende aard, 
niet kunnen worden bewerk
stelligd door ons te beroepen 
op de, altijd toch nog wel er
gens aanwezige, menselijke 
goedheid, dan zagen wij de po
ten onder onze democratische 
stoel weg. Want men is toch 
niet zo naïef om te geloven, 
dat die éne specifieke sociale 
omwenteling een heilstaat zal 
brengen? De samenleving zal 
altijd ongerechtigheden verto
nen. De wens en het handelen 
om die weg te nemen zijn no
bel. Geweldadige methoden 
zijn echter immoreel! 

AN DE 

OORZITTER 

DE politiek in Nederland is nog steeds een onduidelijke zaak. Maar 
daarover behoeft men zich niet te verwonderen in deze tijd van stroom
versnellingen en telkens veranderende opinies. 
Ik kan zo nog wel een stuk of twintig cliché's bedenken die de toe
stand van politiek Nederland weergeven. Maar wat erger is, ik begin 
zo nu en dan de indruk te krijgen dat deze gemeenplaatsen ons in de 
strot blijven steken met alle verstikkingsverschijnselen vandien. 
DAAROM is het meer dan ooit noodzaak inhoud te geven aan begrip
pen als christelijke politiek, socialisme en liberalisme, waarbij ik zij
delings aanteken dat het in omstandigheden beter kan zijn deze be
grippen als te zeer met mythes belast ter zijnde te schuiven. 
Het hoofdbestuur wil trachten aan het begrip liberalisme zoals dat 
volgens hem gezien moet worden een meer concrete inhoud te geven. 
Dit is de reden waarom de bespreking van een minimumprogramma op 
de agenda voor "Dalfsen" prijkt. 
ALS liberale leiddraad voor dit programma heeft het hoofdbestuur 
gekozen: 

1. het dienen van de vrede 
2. het waarborgen van de vrijheid 
3. recht voor allen. 

Het opstellen van een minimumprogramma is een moeilijke taak. Wij 
hebben dan ook niet de illusie dat alle brandende problemen erin ge
noemd zijn en dat alle formuleringen van de wel genoemde zaken feil
loos zijn. Ik roep iedere JOVD-er op om aktief mee te denken en een 
eigen inbreng aan de behandeling van het programma te geven. 
Wel moet ik tegelijk een beroep doen op de discipline van de leden, 
zonder welke de voorwaarden voor het ontstaan van een chaos aan
wezig zijn. 
TENSLOTIE voeg ik er nog maar een tegenstrijdigheid aan toe: ik 
hoop dat er zeer veel leden op Dalfsen aanwezig zullen zijn en dat 
die zeer velen zich allen zullen roeren. HENK BOSMA 



Over bevolkingsgroei en kinderbijslag 

Wordt Nederland onleefbaar? 

0 nlangs is de kinderbijslag weer eens verhoogd; voor het 
het eerste kind van f 102,96 naar f 106,86 en voor het acht

ste en volgende van f 195,- naar f 201,24 per kwartaal. Zo heel 
veel uit eigen middelen behoeft er voor het tiende resp. elfde 
verwekte kind dus niet meer bij. 
Voorlopig verschijnen er echter alleen maar lugubere grappen
makers, die bv. voorstellen om in Scheveningen en Zandvoort 
tribunes op het strand te gaan bouwen, zodat men straks de zee 
ook nog kan zien. 

D e konijnenmentaliteit in Ne
derland moet nou toch ein

delijk eens krachtig de kop worden 
ingedrukt. De ongeneerde aanwas 
van onze bevolking stelt ons land 
immers voor de grootste problemen. 
Als de regering nu niet eens een 
keer een plan opstelt dan zullen zich 
in de toekomst waarschijnlijk ernstige 
ongeregeldheden gaan voordoen, als 
gevolg van de repercussies die dit 
op onze welvaart zal hebben. 
De vorming van een actiecomitee in 
Noordwijk tegen de toerismeterreur 
en hel zich niet meer willen (of kun
nen) uitbreiden van de Shell in Rot
terdam zouden tekenen aan de wand 
moeten zijn. Maar de ene na de an
dere regering slaapt er rustig om 
door. Vergeleken met datgene wat 
hierbij allemaal op het spel staat, te 
weten, de integrale leefbaarheid van 
ons land, houdt men zich in het par
lement met belachelijke futiliteiten 
bezig, zoals het kiesrecht voor niet
ingezetenen en de eventuele invoe
ring van een centraal antennesysteem. . . . 
Als de bevolkingsgroei in het huidige 
tempo voortgaat, zullen we met een 
ernstige vertraging in onze wel
vaartsgroei rekening moeten houden, 
als hel tenminste geen absolute on
dergang gaat worden. De eerste te
kenen, dat dit gaat gebeuren zijn er 
trouwens al. De loonruimte voor 1969 
wordt al voor 6°/o opgeëist door pre
miestijgingen (3,25-3,75) en werktijds
verkorting met een kwartier (hoewel, 
toegegeven kan worden dat dit on
der bepaalde omstandigheden ook als 
een welvaartsvermeerdering kan 
worden opgevat). Het beroerde is 
echter dat minister Rooivink c.s. een 
loonstijging van 4,5°/o voor 1968 
eigenlijk al meer dan genoeg vindt. 
Voor 1969 zal er evenmin meer af
kunnen, gezien de beroerde progno
ses die de president van de Neder
landse Bank ons ten beste heeft ge
geven. Veel hoop op een verminde
ring vaP de werkloosheid is er dan 
ook niet. En dit alles terwijl er vol
gens Zijlstra nog steeds van overbe
steding sprake is. Met andere 
woorden, van stimuleringsmaatrege
len, zo langzamerhand nodig voor 
het hele land behalve de Randstad, 
kan nauwelijks enige sprake zijn. In 
dit licht bezien is het ook geen won
der dat de PvdA wel met een mooi 
plan voor het Noorden komt, maar 
niet aangeeft waar het geld vandaan 
moet komen. Dat deden ze weliswaar 
toch al nooit, maar nu zullen ze het 
helemaal niet weten. ... 
Intussen hebben we het nog niet over 
de prijsstijgingen gehad; we zullen 
3°/o nemen om het krap te houden. 
Dit betekent, als we die 6"/o van zo
pas er weer bij halen, dat er een 
loonstijging van 9"/o nodig is om de 
welvaart op peil te houden. In feite 
is het echter nog erger ,omdat de col
lectieve voorzieningen een steeds 
grotere achterstand gaan vertonen 
ten opzichte van de particuliere be
stedingen. 
Zo zal men straks niets meer aan zijn 
auto hebben, eenvoudig omdat er 
geen geld genoeg is om bij te blijven 

door 

J. H. lamhers 

met de verkeersvoorzieningen. Ook 
het hoger onderwijs zal langzamer
hand in het honderd gaan lopen, als 
we de huidige prioriteiten niet ver
anderen. Maar daar mag men niet 
aankomen. 
Het enige middel lijkt dan ook een 
forse verhoging van de belastingen; 
het vervelende daarbij is echter weer 
dat Nederland al de hoogste belas
tinqdmk vr~n de wereld hf'Pff. 

Als men het tegenwoordige gekra
keel in de Kamer aanhoort, dan blijkt 
dat men elkaar desnoods wel in de 
haren wil vliegen over een verho
ging van het vetpercentage in de 
melk, maar dat men nooit voor de 
waarheid wil uitkomen of durft uit
komen, dat Nederlancl. op het ogen
blik bezig is een zeer ongezond land
je te worden, als we niet gauw wat 
aan de bevolkingsaanwas gaan doen. 
Men schijnt niet te willen inzien dat 
b.v. alle kosten nodig voor een goe
de ruimtelijke ordening, de miljarden 
die nodig zijn voor drinkwatervoor
ziening, afvalverwerking, verkeers
voorzieningen, voor een groot deel 
slechts dienen als symptoombestrij
ding. Nee, men geeft liever de mil
jarden uit aan kinderbijslag; miljar
den voor een behoorlijk deel betaald 
uit de kinderbijslagpremie van vrij
gezellen. ... 
B oe hoog denkt men het 

mensenpakhuis te kun
nen optrekken? Het zal ook 
duidelijk zijn dat er voor libe
ralen in zo'n samenleving geen 
plaats meer is. In een mieren
hoop bestaat geen individuali
teit. Daarom moet de VVD, als 
zij zich zelf als een liberale par
tij respecteert, een coalitie met 
een KVP, die maar steeds een 
verdere uitbouw van het kin
derbijslagstelsel als voorwaar
de stelt, zeer beslist afwijzen. 
Een bevolkingspolitiek, die een 
afname van de groei van de 
bevolking stimuleert dient 
voorts het voornaamste ver
kiezingspunt te worden. De 
huidige ontwikkeling is waan
zinnig! 

Van hier en gunter 

* Laurens ten Cate over 
Mevrouw Van Someren: 
Dus beweert mevrouw Van 
Someren, dat de PvdA tot op
roer aanzet in overleg met de 
VPRO. Als zij, goddank, niet 
tijdig had bedankt voor het 
lidmaatschap van deze vereni
ging, zou ik onmiddellijk voor
stellen haar te royeren. De 
tolerantie moet niet zover 
gaan, dat een belangrijk open
baar persoon de kans krijgt 
ongehinderd leugens te vertel
len, stemming te maken en op 
te ruien tot weerzin en on
lust. ... 
Aangezien ik verlang dat me
vrouw Van Someren begrijpt 
dat zij alle aanvaardbare gren
zen heeft overschreden, heb ik, 
zij het met tegenzin, het spitse 
wapen der ironie niet voor 
haar gekozen. 
(Haagse Post, 18/5) 

* Mevrouw Van Someren 
over Laurens ten Cate: 
Ik mag tenslotte wel aanne
men dat de verzuchting, dat 
ware ik nog lid van de VPRO, 
de heer Ten Cate mij voor 
royement zou voordragen, toch 
ironie is. Ik kan niet aanne
men, dat de leden van de 
VPRO zo weinig vrijheid van 
meningsuiting zouden hebben. 
Ik zou bijna in de verleiding 

KOM OVER DE BRUG 

Ondanks mijn respect voor de kwa
liteiten van de heer Van Haeften als 
opmaakredacteur, ben ik zo vrij de 
kwaliteiten van de heer Van Haef
ten op Marginalia-gebied in twijfel 
te trekken. 
Na een volkomen foutieve beoorde
ling van de gang van zaken binnen 
de VVD-jongerencommissie te 's-Gra
venhage, getuige het artikel .,Toch 
JOVVD?", kunnen wij in het april
nummer der Driemaster vernemen 
dat, naar de mening van de heer Van 
Haeften, de actie .,Kom over de brug" 
niets meer is dan en ik citeer: .,een 
doodgewone moderne zendingsactie" 
waaraan hij de vraag vastknoopt .,of 
Azië en Afrika nu werkelijk zitten te 
springen om theologische scholen en 
liederenbundels?". 
Getuige de laatste vraag heeft de 
heer Van Haeften Of weinig van de 
actie begrepen en had hij er beter 
aan gedaan geen artikel hierover in 
de Driemaster te schrijven, àf zijn in
formatie was dermate slecht dat hij 
dezelfde consequenties als boven had 
moeten trekken! 
Zèlfs een vluchtige blik op de lijst 
van uit te voeren projecten zou de 
heer Van Haeften leren dat deze 
weinig met theologische scholen en 
liederenbundels uitstaande hebben. 
Het zou aanbeveling verdienen wan
neer de heer Van Haeften in toekom
stige commentaren wat meer blijk 
zou geven van het beheersen der ma
terie. 
DEN HAAG. Th. H. DRAGT 
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komen weer lid te worden om 
het te beproeven (ironie). 
(Haagse Post, 25/5) 

* Och, er zijn zeker behou
dende VVD-ers, maar zo lang 
de leiding niet aan hun handje 
loopt ..... . 
(Mr Toxopeus in interview met 
de Nieuwe Linie, 25 mei) 

* Peking denkt niet aan het 
belang van het Vietnamese 
volk. Het maakt misbruik van 
diens doodstrijd, teneinde de 
fantastische ideeën van Mao 
Tse Toung te kunnen verwe
zenlijken. Peking wil dat het 
bloedvergieten in Vietnam al
tijd zal voortduren. 
(Radio Moskou, volgens het 
Algemeen Handelsblad) 

* Ja, ik blijf mezelf onder de 
liberalen rekenen, al blijf ik tot 
mijn laatste snik ver van de 
zich liberaal noemende VVD. 
(Ridder van Rappard in de 
Haagse Post, 18 mei) 

* Ook uit zijn mond opgete
kend: 
De vaderlandse cultuur gaat 
ten onder in halfzachtheid, laf
hartigheid, straatterreur, leu
genachtig denken en vuil
schrijverij. Het gezag wordt 
verteerd in een zelfbevlek
kingscultus. Er werkt in Ne
derland een vijfde colonne van 
staatsvijandige nihilisten . 

NASCHRIFT 

Helaas levert de heer Dracht kritiek 
zonder te argumenteren. Enkel blijkt 
hij te kunnen constateren dat ik wei
nig van de actie begrepen heb. Waar
om hij dat concludeert blijft in het 
duister. Hij kan wel zeggen .,Zèlfs 
een vluchtige blik op de lijst van uit 
te voeren projecten zou.... leren 
dat deze we1mg met theologische 
scholen en liederenbundels uitstaande 
hebben", maar dan krijg ik toch wel 
het vermoeden dat hij zèlf niet meer 
dan een vluchtige blik op de desbe
treffende lijst heeft geworpen. 

De actie .,Kom over de brug" heb ik 
van tamelijk nabij meegemaakt, om
dat ik, namens de Vereniging van 
Vrijzinnig Hervormden, het voorrecht 
had in een plaatselijk actiecomitee 
zitting te hebben. Ik heb toen con 
amore meegewerkt, hoewel ik het. 
betreurde dat deze P.C.-aktie, een te
genhanger van de R.K.-Vastenaktie, 
in zekere zin toch een exclusief ka
rakter droeg. 

En, om nog even op de projectenlijst 
terug te komen: van de 140 geënta
meerde projecten waren er een 46-tal 
van duidelijk kerkelijke aard. Het 
ging hierbij merendeels om stichting 
of uitbreiding van theologische scho
len, maar ook om theologische biblio
theken, seminaries, bijbelhuizen, ka
pellen, theologische vormingscentra 
en evangelistenscholen. De post 
.,drukkosten liederenbundels" kwam 
inderdaad maar éénmaal op de lijst 
voor; een 3-tal malen spreekt men 
van .,lectuurverspreiding", en ik neem 
aan dat dit wel ongeveer hetzelfde 
behelst. 

De heer Dragt meent dat de projec
tenlijst .,wem1g met theologische 
scholen en liederenbundels· uitstaan
de heeft". Hierin verschil ik dan met 
hem van mening op basis van boven
genoemde cijfers. (PvH) 
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Nieuws uit de organisatie 
verzameld door lneke Hubeek 

AMSTERDAM 

Naar aanleiding van het verschijnen 
van de nota Jeugdzaken van B. en 
W. van Amsterdam hield mr. H. J. C. 
Stryk van Bergen, hoofd van de afde
ling Jeugdzorg van de Gemeente
diensten een inleiding over dit onder
werp: het Cultureel Jongeren Pas
poort, de moeilijkheden bij het ver
spreiden ervan, de problemen van 
het opzetten van "vrijetijds-centra" 
werden haarfijn uiteengezet. In een 
Jongerenraad bij de Gemeente zag de 
heer Stryk van Bergen niet veel; tot 
onze tevredenheid bleek hij wel te 
voelen voor "regelmatig" grote groe
pen (jongeren) aan de discussie over 
het wel en wee van de gemeente te 
laten deelnemen. 

WEST-VELUWE 

Op 10 april hield deze afdeling een 
afdelingsvergadering, waar o.a. een 
bestuursverkiezing werd gehouden. 
Dit is nu als volgt samengesteld: J. 
Vogelzang, voorzitter, mej. A. E. de 
Riemer, vice-voorzitster, mej. A. van 
Assen, secretaresse, P. Overdijk, pen
ningmeester, A. Volgers, 2e penning
meester. Na het huishoudelijke ge
deelte hield de heer C. Brons, voor-

Van hier en gunter 
* Dit jaar viel 5 mei op een 
zondag. Voor het eerst hebben 
de vlaggen ook op die zondag 
van de officiële gebouwen ge
wapperd, omdat de regering 
gesteld heeft van mening te 
zijn dat op 4 en 5 mei gevlagd 
moet worden - ook van de 
officiële gebouwen - of die 
dagen nu op zondag vallen of 
niet. Dat de regering aan die 
dwaze toestand een eind heeft 
gemaakt vind ik toe te juichen. 
Ik hoop dat een zelfde gedrags
lijn gevolgd zal worden bij ver
jaardagen van het Koninklijk 
Huis. Want het is al te zot, dat 
de burgerij op zondag en de 
officiële instanties op maandag 
vlaggen. 
tD. W. Dettmeyer in Vrijheid 
en Democratie, 17 mei) 

dAGENDAg 

juni 

zitter van district Oost, een inleiding 
over de E.E.G. 

ALBLASSERDAM/RIDDERKERK 

Afdeling Alblasserdam/Ridderkerk 
oriënteerde zich op 26 april in hotel 
Kinderdijk inzake de problematiek 
van consumentenaangelegenheden. 
Met de oud-voorzitter, T. van de 
Graaf, werd op een verfrissende en 
amusante wijze gediscussieerd over 
de Nederlandse consument. 

VEENDAM 

Deze jonge afdeling had voor haar 
bijeenkomst uitgenodigd het VVD
kamerlid dr. K. Van Dijk, die de pro
blematiek van het noorden belichtte, 
waarbij hij de veenkoloniën een 
goede kans gaf voor het verkrijgen 
van een U.T.S. 

ZUID-OOST DRENTHE 

In café Grevink te Emmen ontving 
onze afdeling het CPN-kamerlid Kre
mer, die een boeiend, zij het niet 
gloedvol betoog hield over het com
munisme. Vooral de discussie hierna, 
o.a. over de geestelijke vrijheid, was 
zeer interessant. 

Werf 
abonnees 
en 
adverteerders 
voor 
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4 afdeling Den Haag: liberale borrel in Tastevin vanaf 17.30 uur. 
7 afdeling Hoeksche Waard: borrelavond in Maasdam in restaurant De Hoogt 

vanaf 20.00 uur. 
8 afdeling Alblasserdam/Ridderkerk e.o.: feest. 

10 afdeling Utrecht: afdelingsbijeenkomst. onderwerp: Konsumentenproblema-

tiek. 
11 afdeling Amsterdam: liberale borrel in de Oude Herberg, vanaf 22.00 uur. 

14/15/16 Dalfsen! 
21 afdeling Utrecht: borrel met huishoudelijke vergadering in de Jachtwerf

kelder, Oude Gracht 341, aanvang 20.00 uur. 
26 afdeling Groningen: ledenvergadering in restaurant Bleeker, Vismarkt, aan

vang 20.00 uur. 

ERMELO 

Onder grote belangstelling werd de 
afdeling West-Veluwe op 8 maart op
gericht. De avond werd geopend met 
een uiteenzetting over het wezen van 
de JOVD door dhr. v. d. Meer, waar
na het woord gegeven werd aan de 
voorlopige voorzitter, J. Vogelzang. 
Verder ziet het voorlopig bestuur er 
als volgt uit: mej. A. de Riemer, vvz., 
mej. A. van Assen, secr. (Jac. Cats
laan 76, Ermelo) en P. Overdijk, pen
ningm. De avond werd besloten met 
een "Teach-in" over enkele actuele 
onderwerpen, o.a. Midden-Oosten, 
Ontwikkelingshulp. Het bestuur is 
zeer enthousiast en heeft grootse 
plannen. 

VERLOVING: 

Maarten 
Lekkerkerker 

en 

Jet Oorthuys 

Scheveningen, 
29 juni 1968 

Zwart op wit 

Ditmaal willen wij enige tijdschriften 
onder uw aandacht brengen. 

GANDALF 
In dit tweemaandelijkse (zeer onfat
soPnlijke) blad stellen de gebroeders 
Vuijsjes een 18-tal vragen over de 
Vietnam-kwestie aan twee jonge po
litici. Ton Regtien vertegenwoordigt 
Nieuw Links, terwijl Hans Wiegel 
wordt aangekondigd namens ....... . 
Nieuw Rechts. Belangwekkende uit
spraken worden niet gedaan. Trou
wens, nergens is de tekst van dit 
april/mei-nummer interessant. 

LIBERAAL REVEIL 
In het april-nummer verwijt de re
dactie de nieuwbakken radicalen hun 
zetels te bezetten zonder de kiezers 
te hebben geraadpleegd. Dr. Nordloh
ne bespreekt het (facultatieve en 
verplichte) referendum en het recht 
van initiatief voor de burger. Hij 
meent dat deze in geval van afschaf
fing van het kiesstelsel naar E.V. of 
bij het ontstaan van een twee-par
tijenstelsel, een bijdrage tot een toch 
representatieve afspiegeling van de 
politieke geschakeerdheid van de be
volking kan zijn. De kamerleden 
mevr. Veder-Smil en Hans Wiegel 
geven hun ervaringen van één jaar 
parlementaire arbeid ("boeiend maar 
erg druk"); Mr. Grappel filosofeert 
wat over het ondernemingsrecht en 
de medezeggenschap; Dr. K. van Dijk 
pleit voor regionale omroepen (hij 
was destijds zelf reporter bij de RO
NO); de heer J. Groenendaal geeft 
zijn visie over de hervorming van 
de partijstructuur. De z.i. enige dui
delijke antithese "liberalisme-socia
lisme" wil hij accentueren, vooral op 
de allen zeer rakende kwestie van 
de inkomens- en vermogensverde
ling. 
In het mei-nummer citeerden wij een 
passage uit dit artikel, waaruit bleek 
dat hij een eventueel conservatievere 
opstelling van de VVD, ter wille van 
het politieke rollenspel, op de koop 
toeneemt. 
Als van ouds zijn de illustraties van 
Willem. Zijn werk kunt (kon) u ook 
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bewonderen in de subversieve bladen 
Provo, God, Nederland en Oranje en 
Propria Cures. Onlangs verscheen 
van hem de politieke strip "Billy the 
Kid", die grote opgang maakte. 

HOLLANDS MAANDBLAD 
Jn het maart-nummer van dit linkse 
geschrift treft u een tweetal goed 
leesbare artikelen aan over de stu
dentenrellen. Prof. Drion schrijft over 
"het morele alibi van links"; hij 
consta teert bij vele linkse in tellec
!uelen een masochistische trek, en 
hij maakt voorts enige pittige opmer
kingen over de zin (of liever de àn
zin) Vdn politieke demonstraties. 
Prof. Pen komt in zijn artikeltje "de 
revolutie der studenten" tot de con
clusie dat vele van de pleitbezorgers 
van de "kritiese universiteit" zelf 
vaak hoogst oncritisch zijn. 
In het april-nummer staat, politiek 
gezien, nauwelijks iets interressants, 
of het moet zijn dat Piet Grijs mede
deelt het niet leuk te vinden om naar 
de heer Van Riel te luisteren en te 
kijken. 

WENDING 
In het maart-nummer van Wending, 
maandblad voor Evangelie en Cultuur 
(dat in politieke zin kiest voor een 
"militant democratisch socialisme" 
aldus redactie-voorzitter prof. Sperna 
Weiland), vindt u een drietal interes
sante artikelen over de NATO. Twee 
pleidooien pro, zij het met diverse 
kanttekeningen, door Mr. Van der 
Stoel (van de Vietnam-motie) en Prof. 
Patijn. Tegen de NATO verheft zich 
prof. Strijd, wiens betoog nogal mo
raliserend en onpragmatisch is, on
danks de herhaaldelijke verzekerin
gen dat zulks niet zo zou zijn. 
In dit verband leze men ook het ja
nuari-nummer van Wending, en wel 
het artikel van Mr. Nobel over de 
Koude Oorlog. In dat nummer voorts 
een boeiende polemiek tussen de 
hooggeleerde heren Wertheim en 
Verkuyl over Indonesië. 
Het april-nummer ten slotte is geheel 
gewijl aan reacties op Harvey Cox' 
"The Seculair City". Het artikel van 
Mr. Van der Flier, directeur-generaal 
van het Ministerie van Volkshuisves
ting en R.O. komt mij het meest 
steekhoudend voor. 

v.H. 
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MAANDBLAD VAN DE ONAFHANKELIJKE LIBERALE 
JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

e 0 
I 

wor eru~~e raa1 
Bet commentaar, dat ik enige weken geleden schreef voor dit blad, 

met betrekking tot de nieuwe koers in Praag, heb ik vandaag met 
woede in de pruliemand gegooid. Verontwaardiqd, omdat het van
daag de dag, zèlfs in Europa mogelijk blijkt, wapengeweld te gebrui
ken om een land weer op het pad terug te zetten, dat het kort geleden 
op goede gronden had verlaten. De Sowjet Unie tolereert niet dat het 
starre dogmatische communisme wordt overgoten met het goed
smakende sausje der vrijheid. 
Koesterde ik enige tijd geleden de hoop, het was zelfs mijn stellige 
verwachting, dat de Tsjechen, binnenlands althans, hun gang kunnen 
gaan- binnen de door Bratislawa gestelde qrenzen- nu kunnen we 
slechts concluderen dat dit niet mogelijk is. De vrees der conser
vatieven in het Kremlin dat de liberaliseringswind ook 1n andere Oost
europese landen zou kunnen gaan waaien heeft tenslotte de overhand 

BON 
D Noteer mij voor een 

proefabonnement op de 
Nieuwe Rotterdamse Courant 
van drie weken voor [1,25, welk 
bedrag ik op uw girorekening 

nr. 40 zal overmaken; 

D kwartaalabonnement à 
. f 15,50. Eerst krijg ik de 

.NRC TWEE WEKENGRATIS 

Naam: 

Adres:. 

Woonplaats: 

S.v.p. invullen met blokletters. 
uifknippen en als brief (postzegel 
van 20 ct.) zenden aan: Abonne
mentenadministratie NIEUWE 
ROITERDAMSE COURANT, 

Postbus 824, Rotterdam, 

(doorlezen op pag. 3) 

... Datum: .. 

NRC 
één van de goede dingen 

in uw leven 

In Memoriam 
Prof. Mr.P.J.Oud 
Op maandag 11 augustus is Prof. 
P. J. Oud op eenentachtigjarige 
leeftijd overleden. Door zijn 
overlijden is één van Nederlands 
grootste politici heengegaan. 
Uit de talrijke in memoriams, die 
wij voor de radio en de televisie 
hebben kunnen beluisteren of in 
de kranten hebben kunnen lezen, 
blijkt ondubbelzinnig hoe be
langrijk Prof. Oud voor de 
Nederlandse politiek is geweest. 
Prof. Oud was meer dan alleen 
een politicus. Wie, zoals ik, 
rechten studeert, komt .bij de 
bestudering van het staatsrecht 
tot de ontdekking dat de naam 

(doorlezen op pag. 3) 
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(vervolg van pag. 1, linker kolom) 

gekregen, de overhand boven een aantal overwegingen, op grond 
waarvan velen hebben aangenomen dat het laatste waartoe Rusland 
zou kunnen besluiten, een militair ingrijpen zou zijn. 
Desniettemin is dat gebeurd. 

-1::f-

Want wat zijn de internationale repercussies van deze inval, waar
van de VVD terecht opmerkte dat het een daad van cynisme was 

Duitsers, zij het nu uit de DDR, in te zetten om de Tsjechen de 
dictatoriale les te lezen? 
De "ontspanning" in Europa is weer op het punt van laten we zeggen 
1956. De hoop dat met de Russische regering concreet gesproken 
zou kunnen worden over de vraagstukken de Europese veiligheid 
betreffende, is de bodem ingeslagen. Niet definitief, maar wel op 
voorlopig onafzienbare termijn. Een gesprek tussen NAVO en Pact 
van Warschau lijkt thans minder dan ooit zin te hebben, daarvoor zijn 
de relaties weer tè gespannen. De discussie, op zakelijke grondslag, 
over zin van militaire bondgenootschappen is afgebroken voor ze 
werkelijk op gang is gekomen. De haviken aan deze zijde zullen de 
diehards van gene zijde van het Gordijn, een beeldspraak die voor 
het eerst sinds lange tijd weer zin heeft, dankbaar zijn voor zoveel 
onverwachte steun. De voorstanders van de harde lijn in de Verenigde 
Staten zullen hun stelling bewezen zien, dat met communisten toch 
niet gepraat kan worden en het daarom maar beter is in Azië, in Latijns 
Amerika, of waar dan ook ter wereld, op wacht te gaan staan, met het 
geweer in de aanslag. De oorlog in Vietnam zal moeilijker dan ooit 
gedeëscaleerd kunnen worden, doordat, hoogstwaarschijnlijk een 
gevolg van het Russische optreden, dit Nixon en zijn conservatieve 
"mates" de beste verkiezingspropaganda heeft bezorgd die zij zich 
maar konden wensen. 

-1::f-

De voorstanders van de koude oorlog hebben een slag gewonnen. 
Met mensen in het Witte Huis en op het Kremlin die de status quo 

willen handhaven en daarbij confrontatie niet lijken te schuwen gaat 
de wereld een zorgelijke tijd tegemoet. 
Voor het Tsjechische volk, dat kan bogen op zo grote democratische 
traditie waarvan mannen als Benesj en Masaryk de exponenten zijn, 
is het een schrale troost te weten dat het de sympathie niet alleen van 
de vrijheidslievenden in het westen, maar ook van die in het oosten 
heeft verworven. De wijzers van de klok zijn teruggezet, maar het uur
werk is nog intact. Het wachten is op betere tijden. (21 aug.) 

(zie ook de HB-verklaring op pagina 14) 

Gerard 
van der Meer 

(vervolg van pag. 1 r. kolom) 

Oud uit het staatsrecht niet is 
weg te denken. Hij heeft stan
daardwerken geschreven op het 
gebied van het staatsrecht, het 
gemeenterecht en de parlemen
taire geschiedenis. De benoe
ming tot hoogleraar aan de 
Economische Hogeschool te 
Rotterdam was een erkenning 
van zijn verdiensten als weten
schapsman. 
Dat Prof. Oud voor de JOVD een 
heel bijzondere figuur was, moge 
blijken uit het feit dat hij ere
voorzitter van onze organisatie 
was. Zijn houding ten opzichte 
van de jongeren wordt het beste 
geïllustreerd door zijn uitspraak 
dat het liberalisme een uurwerk 
is, waarvan de VVD de regu
lator is zonder welke het uur
werk onregelmatig zou lopen, 
maar waarvan de JOVD de veer 
is zonder welke het uurwerk 
helemaal niet zou lopen. 
Nederland heeft een groot poli
ticus, het liberalisme een groot 
liberaal verloren. 

H. BOSMA, voorzitter 
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mer dient uiterlijk 30 sep· 
tember in bezit van de re· 
dactie te zijn. 

3 



Het zal ons niet verbazen als u, bij het 
zien van deze Driemaster een gevoel 
van verrassing ondergaat. Het formaat 
is anders en de oude kop is weer in ere 
hersteld. Een verantwoording voor 
deze gang van zaken zijn wij u zeker 
schuldig. 
Wat is het geval? Dat de exploitatie 
van ons verenigingsargaan vooral de 
laatste jaren grote zorgen baarde voor 
Stichtings- en Hoofdbestuur was in
gewijden niet onbekend. Er was zo een 
situatie onstaan die op den duur on
houdbaar zou blijken te zijn. Vandaar 
dat de financiële opzet van de Drie
master aan een nauwkeurig onderzoek 
werd onderworpen, hetgeen tot resul
taat had dat bepaalde veranderingen 
niet uit zouden kunnen blijven. De 
advertentie-aquisitie zal vanaf dit num
mer op professionele wijze gaan ge
schieden. Een aanpassing van het for
maat van ons blad bleek wenselijk. 
Thans telt ons blad zestien pagina's, 
waardoor de redactionele kolommen, 
qua oppervlakte, ongeveer gelijk zijn 
aan die in een Driemaster-oude-stijl. 
In de volgende nummers zal wellicht 
een versobering van het redactionele 
gedeelte moeten plaatsvinden, waarbij 

GROTE 
SCHOONMAAK 

men echter in aanmerking gelieve te 
nemen dat het hier om een overgangs
fase gaat, die, naar op goede gronden 
verwacht mag worden, slechts van 
korte duur zal zijn. Dit dan bovendien 
in het perspectief gezien van een mo
gelijk reële pagina-uitbreiding. Tot 
zover wat betreft deze mini-Driemaster. 
Ook t.a.v. de .,kop" is een verklaring 
op zijn plaats. De nieuwe opmaak
redacteur liet de oude, thans wederom 
gebruikte, kop vervangen. 
Evenwel bleek dat het symbool 3M, 
dat hopelijk inmiddels al ingeburgerd 
was, ook het handelsmerk was van de 
NV Minnesota te Leiden. Uiteraard 

werd er contact opgenomen met dit 
bedrijf. Het bleek echter dat men op 
juridische gronden geen bezwaren 
tegen de Driemaster-kop kon maken. 
De NV Minnesota achtte het beter, 
hetgeen begrijpelijk is, dat er geen 
misverstanden zouden kunnen ontstaan 
over de afkorting 3M. Een en ander 
had tot gevolg dat genoemde NV de 
Driemaster aanbood geheel voor haar 
rekening een nieuwe kop te laten ont
werpen en clicheren, een aanbod dat in 
dank werd aanvaard. Mettertijd zal het 
gezicht van de Driemaster nogmaals 
veranderen, maar hopelijk is dat dan 
voor een lange periode. 
Mede ten gerieve van de NV Minne
sota zal tijdens de reorganisatiefase de 
oude kop weer worden gebruikt; 
bovendien bleek die ook het meest 
geschikte voor het veranderde for
maat. Hopelijk wilt u tijdens de ko
mende maanden genoegen nemen met 
wat ongebruikelijke Driemasters, zij 
het in de wetenschap dat mettertijd een 
herboren en gezonde Driemaster weer 
binnen en buiten onze organisatie een 
jong-liberaal geluid kan laten horen. 

Redactie 

JOVD MINIMUMPROGRAMMA 
INLEIDING 

De vrijblijvendheid is voorbij, 
tenminste als er wat van de 

partijvernieuwing in Nederland 
terecht wil komen. Vandaar 
onze - bescheiden - poging 
concrete inhoud te geven aan 
het begrip liberalisme. Als idieel 
uitgangspunt zijn de volgende 
thema's gekozen: 

• het dienen van de vrede; 

• het waarborgen van de vrij
heid; 

• recht voor allen. 

BUITENLAND 

1. UNO 
Versterking van de UNO is onontbeer
lijk voor de bevordering van de inter
nationale vrede. De Volksrepubliek 
China dient dan ook toegelaten te 
worden tot de UNO en de Veiligheids
raad. 
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2. Ontwapening 
Als eerste aanloop tot ontwapening 
dient het non-proliferatieverdrag on
verwijld te worden goedgekeurd. 

3. NAVO 
Nederland dient deel uit te blijven 
maken van de NAVO. 
Binnen de NAVO zal een grotere na
druk dienen te vallen op het politieke 
aspect. Er moet een gesprek tot stand 
komen tussen de NAVO en het War
schaupact, waarbij het bestaan van 
beide organisaties discutabel gesteld 
moet kunnen worden. Er dient pressie 
te worden uitgeoefend op de dictato
riale regimes van Portugal en Grieken
land om zich in democratische zin te 
hervormen. 

4. Duitse vraagstuk 
Het Duitse probleem, dat in feite een 
Europees probleem is, moet als volgt 
wotden opgelost: 

a. erkenning van de Oder-Neisse 
grens en de DDR door de NAVO-
partners; 

IJ. garanties voor de vrije toegang tot 
Berlijn; 

c. dit alles vervat in een vredes-
verdrag. 

5. Vietnam 
De vredesonderhandelingen dienen uit 
te lopen op een geleidelijke terug
trekking van de buitenlandse troepen. 
De onafhankelijkheid van Zuid-Viet
nam dient gewaarborgd te worden. 
Er moet een grootscheeps plan ont
wikkeld worden voor de wederopbouw 
en ontwikkeling van Vietnam. 

6. Ontwikkelingshulp 
Nederland zal een hoge prioriteit aan 
de ontwikkelingshulp moeten geven. 
De omvang van de totale hulpverlening 
zal in 1970 tussen de 2 en 3 procent 
dienen te liggen. 



Er zal veel nadruk gelegd moeten wor
den op kennisoverdracht. 
Er moet gestreefd worden naar zoveel 
mogelijk multilaterale hulpverlening. 
De grondstoffenprijzen zullen op een 
redelijk niveau moeten worden gestabi
liseerd. Er zullen preferenties moeten 
worden verleend aan ontwikkelings
landen. 
Té grote aflossingsschulden dienen 
vermeden te worden. 
Omvorming van het Internationale 
Monetaire Fonds volgens het plan 
Triffin. 

7. Europa 
Aan een Europese gemeenschap dient 
de voorkeur te worden gegeven boven 
een Atlantische gemeenschap. Deze 
gemeenschap dient een open gemeen
schap te zijn. Een noodzakelijke voor
waarde voor de ontwikkeling van de 
EEG in deze richting is de toetreding 
van de EFTA-landen. 
De nu optredende tendenzen van 
protectionisme in de EEG zijn in strijd 
met het verdrag van Rome. 
Het Europees parlement dient tot stand 
te komen door rechtstreekse verkie
zingen. De bevoegdheden hiervan die
nen te worden uitgebreid met het 
budgetrecht, het recht van initiatief en 
aet recht van amendement. 
Een eigen Europees kernwapen is uiter
mate onwenselijk, waarbij bovendien 
gewezen kan worden op het non-proli
feratie verdrag. 

BINNENLAND 

1. Sociaal-economische 
paragraaf 

Er dienen strengere eisen te worden 
gesteld aan de verslaggeving ook van 
de besloten NV's ter bevordering van 
de openheid. 
De medezegenschap dient tot stand te 
komen d.m.v. de ondernemingsraad, 
waarvan de samenstelling een weer
spiegeling zal moeten vormen van het 
bedrijf, terwijl de leden gekozen wor
den door de bedrijfsgenoten. 
- het voorzitterschap moet rouleren 
- de leden van de OR maken de 

agenda op 
- de OR kan deskundigen horen 
- de OR kan het recht van enquête 

uitoefenen o.a. via de vakbonden; 
dit recht is gebonden aan vooraf
gaand overleg om tot een schikking 
in der minne te komen 

- het recht van enquête wordt toe
gekend door een in te stellen onder
nemingskamer bij het Hof van Am
sterdam 

aan partijen •komt het recht van 
beroep toe van een beslissing van 
deze kamer op dezelfde kamer in 
een andere samenstelling 
de ondernemingskamer heeft een 
jurist als voorzitter en twee des
kundigen als leden. 

Winstdelingsregelingen dienen in een 
of andere vorm tot stand te komen. 
Deze regelingen dienen buiten de loon
stijgingsnorm te vallen. 
Winstdeling dient zich uit te strekken 
tot alle bedrijfsgenoten. 

2. Overheidsuitgaven en 
belastingen 

Het overheidsbeleid dient gegrond
vest te zijn op planning in drie fasen, 
t.w. op korte, middellange en lange 
termijn. Deze planning dient zich te 
kenmerken door flexibiliteit en dient 
een prioriteitsschema en een inves
teringsplan te bevatten. 
De overheid dient te streven naar 
maximale efficiency en het afbouwen 
van minder noodzakelijke overheids
taken. Dit is noodzakelijk om in de 
toekomst de overheid haar taken naar 
behoren te laten vervullen. In dit kader 
lijkt de belastingsverlaging niet ge
wenst, waarbij een correctie voor de 
middengroepen wel gewenst is. Hier
voor kan compensatie gezocht worden 
in een verhoging der marginale tarie
ven in de hoogste inkomensklassen en 
in de :indirecte sfeer. 
In het kader van de belastingharmoni
satie binnen EEG-verband is een ver
schuiving van de directe naar de in
directe belastingen onvermijdelijk. 
Verder is het invoeren van retributies 
voor duidelijk te identificeren over
heidsdiensten aan te bevelen. 
Er dient een beperkt eigen risico te 
worden ingevoerd voor het eerste con
sult van een huisarts; ten aanzien van 
de kinderbijslag is een voorzichtige 
afbouw gewenst te beginnen achteraan 
in de kinderreeks. De toepass•ing van 
sociale bijstandswet zal ongewenste 
consequenties dienen te voorkomen. 
W.b. de soc. bijstandswet is overigens 
een soepeler uitvoering gewenst, waar
bij de ambtenaren zich meer van hun 
dienende taak bewust dienen te zijn. 

3. Inkomens- en vermogens-
verdeling 

De belastingvrije voet dient verhoogd 
te worden; 
er dient een minimum loon van f 150,
te worden ingesteld; 
bevorderen van winstdelingsregelingen 
is vereist, evenals het bevorderen van 
eigen woningbezit. 
In de huidige situatie dient de overheid 

een actieve Joon- en prijspolitiek te 
voeren. Nivellering van inkomensver
schillen kan bewerkstelligd worden 
door een actief onderwijsbeleid. 

4. Woningbouw en ruimtelijke 
ordening 

De woningwetwoningen dienen voor 
de echt sociaal zwakken bestemd te 
zijn. Dit betekent dat een beperkt aan
tal woningwetwoningen voldoende is. 
Verschuiving naar de premiesector is 
dan ook mogelijk, indien doorstroming 
plaatsvindt. Ter bevordering van dit 
laatste dient een huurbelasting te wor
den ingevoerd, die zo hoog dient te 
zijn, dat het meerdere comfort van een 
duurdere woning op gaat wegen tegen 
de hogere woonkosten. Bovendien 
moeten er ruimere premies worden 
toegekend in de premiebouw; ook het 
toewijzingsbeleid is voor veel ver
betering vatbaar in deze. 
De kwalitatieve woningnood, die bij 
lange na nog niet is opgelost, kan 
bestreden worden door: 
a. krotopruiming; 
b. strengere eisen voor geluidsisolatie. 
Experimenten in hoogbouw, traps
gewijs opgezet en met groen op elke 
verdieping, dienen gestimuleerd te 
worden. 
De burgers dienen een grotere inspraak 
bij het totstandkomen van de bestem
mingsplannen te krijgen b.v. door 
enquêtes. Onteigening in het kader 
van bestemmingsplannen dient te ge
schieden tegen een prijs alsof er geen 
bestemmingsplan was. Er moet ge
streefd worden naar een harmonieuze 
afbakening van industriegebieden en 
recreatiegebieden; dit betekent dat er 
niet te veel kernen tot stand moeten 
komen. Er dienen maatregelen genomen 
te worden met betrekking tot milieu
verontreiniging. Dil. dient te geschie
den zowel bij bestaande als bij de ves
tiging van nieuwe industrieën. De bij
drage van de overheid dient van geval 
tot geval bezien te worden. 

(doorlezen op pag. 7) 

JOVD-MINIMUMPROGRAMMA 

Hierbij drukken wij de basisdis
cussiepunten van het Minimum
programma af, die in eerste in
stantie reeds werden besproken in 
Dalfsen. Toen werden er uiteraard 
al diverse kritische opmerkingen 
geplaatst. Een tweede bespreking 
zal plaatsvinden op de Kaderdag 
in Utrecht, op 21 september a.s. 
De definitieve tekst zal worden 
vastgesteld op het Congres te 
Nijmegen op 2 en 3 november. 

5 
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ZUJare plaatwerken 

Steek-, spil- en ovale trappen 
Pijpconstructies 
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Uitvoerders van warmte-, koude- en geluidsisolatie 
Kantoor: IPELO 15, ROTTERDAM - Telefoon 1 7 5 5 0 7 

SMIT I{INDERDIJI{ 

SCHEEPSBOUW SIIIDS 1687 

Van hier en gunter 
• De socialist Egas heeft in Dalf
sen voor de liberale jongeren 
gesproken. Na zijn liefdesver
klaringen -- nauwelijks beant
woord overigens - in het ver
leden tegenover provo's en D'66 
heeft hij nu zijn hartstocht be
leden aan de volgelingen van 
Toxopeus. De pragmatische 
erfenis was daarbij inzet: socia
listen en liberalen zouden elkaar 
best "op basis van nuchter
pragmatisch denken kunnen vin
den", zei hij hoopvol. En om er 
maar direct een bewijs van te 
leveren, dat liberalen en socia
listen het best samen zouden 
kunnen doen, noemde hij het 
verzet van fractievoorzitter Den 
Uyl tegen de verkoop van staats
aandelen in de Hoogovens om 
gelden voor investeringen in het 
Noorden des Lands vrij te kun
nen maken "een stuk mytholo
gie". Egas heeft na de mythe van 
de IJsselmeergronden nu ook de 
mythe van de Hoogovens ont
maskerd en hij doet dat natuur
lijk in een tijd, waarin het met de 
staatsbedrijven weer wat beter 
gaat. Straks komt deze socialist 
wel tot betere inzichten als de 
KLM weer eens noodlijdend 
wordt. Staatsdeelneming in be
drijven is voor hem blijkbaar 
een kwestie van recreatie en 
maatschappelijk werk, of van 
oud-liberale liefdadigheid. Maar 
daarmee zal ook hij bij de libe
rale jongeren wel een blauwtje 
lopen. (Vrij Nederland) 

• De begrippen progressief en 
conservatief zijn geen politieke 
begrippen en als zodanig niet te 
gebruiken. ( .... ) 
Ik kan trouwens in de Partij van 
de Arbeid veel aanwijzen dat 
per definitie conservatief is. 
(H. J. L. Vonhoff in Het Parool) 

• De gemiddelde student is een 
praatjesmaker die ver boven 
zijn geestelijke en wetenschap
pelijke stand leeft. Zoals hij in 
een vroegere periode, toen 
vader nog betaalde, zijn werke
lijke geestelijke peil tot uitdruk
king bracht door zich te onder
werpen aan ontgroeningen en 
eraan deel te nemen als oudere
jaars, zo toont hij in de periode 
waarin vader staat betaalt, zijn 
geestelijk peil door sympathie 
voor alle beestachtigheden en 
kudderazernijen op politiek en 
maatschappelijk gebied tot uit
drukking te brengen. (J. de Kadt, 
Hollands Maandblad) 



(vervolg van pag. 5) 

5. Werkgelegenheid 
De overheid dient maatregelen te ne
men, die een volledige werkgelegen
heid waarborgen en dient een beleid 
te voeren, gericht op groei. In dit kader 
dient de overheid meer structurele 
maatregelen te treffen (rentesubsidies, 
verbetering van de infrastructuur). 

6. Industrialisatie en 
automatisering 

Research en management dienen ge
stimuleerd te worden. 
Reeds nu dienen maatregelen genomen 
te worden m.b.t. automatisering; om
scholing, sociale omschakeling. 

7. Onderwijs en wetenschap 
Verkleining van de leerlingenschaal in 
het kleuter- en lager onderwijs is 
urgent. Op de lagere scholen dient een 
vreemde taal gedoceerd te worden, bij 
voorkeur Engels. Bij de leraren-oplei
ding moet meer nadruk gelegd worden 
op het pedagogisch aspect. 
De universitaire opleiding dient ge
splitst te worden in een zuiver weten
schappelijke en in een maatschappe
lijke opleiding. Voor de zuiver weten
schappelijke richtingen dient een post
doctoraal studieprogramma opgesteld 
te worden. De maatschappelyke oplei
ding dient meer afgestemd te zijn op 
de eisen van het bedrijfsleven. 
Gezien de hoge kosten van het onder
wijs is de integrale studiekostenver
goeding een ongewenste maatregel. 
Het hoger onderwijs dient in die zin 
gedemocratiseerd te worden, dat 
studenten inspraak krijgen o.a. op de 
regeling van de studieprogramma's. 

8. Staatsrecht 
De voorkeur dient gegeven te worden 
aan een kiesstelsel waarbij een deel 
der kandidaten voor de Tweede Kamer 
volgens een districtenstelsel wordt 
gekozen; dit systeem dient zo inge
richt te worden, dat de resultaten van 
een kiesstelsel volgens evenredige 
vertegenwoordiging zo goed mogelijk 
worden benaderd. Het invoeren van 
een dreii;~pel is ongewenst. 
De Tweede Kamer draagt een kabinets
formateur, tevens kandidaat Minister 
President ter benoeming voor. 
Stembusakkoorden zijn ter bevordering 
van de politieke duidelijkheid onont
beerlijk. 
De Eerste Kamer dient gehandhaafd te 
worden, met dien verstande dat begro
tingsbehandeling door de Eerste 
Kamer wordt afgeschaft. Na elke pro-

vinciale verkiezing dient er een geheel 
nieuwe Eerste Kamer tot stand te 
komen. 
De opkomstplicht dient te worden af
geschaft. 
Benoeming van een burgemeester ver
dient de voorkeur boven verkiezing. 
De Commissaris van de Koningin dient 
wel de gemeenteraad te ·raadplegen 
m.b.t. de kwaliteiten, die de gemeente 
van de te benoemen burgemeester 
vraagt. 
Het Tweede Kamer-lidmaatschap be
hoort een dagtaak te zijn. Derhalve 
dienen de incomptabiliteiten te worden 
uitgebreid en de bezoldigingen te wor
den verhoogd. 
De Tweede Kamer dient de beschik
king te krijgen over fraktiebureaus. 
De openbaarheid in Nederland op 
staatsrechtelijke en politiek gebied is 
te gering. De archiefwet dient in die 
zin gewijzigd te worden, dat alle staats
stukken in principe openbaar zijn, be
houdens wettelijke uitzondering. De 
adviezen door Regeringscommissies 
uitgebracht, dienen in principe gepu
bliceerd te worden. 

Het rapport -
en wat dan? 
De commissie-Kiezer-Gekozene, vorig 
jaar door de VVD ingesteld, onder 
voorzitterschap staande van Mr. W. J. 
Geertsema heeft haar rapport uitge
bracht, dat inmiddels ook 'in brochure
vorm is verschenen. Het is een uit
stekend rapport geworden, waarin men 
een werkelijk volledige opsomming, 
gecompleteerd door uitvoerige ana
lyses, commentaren en meningen over 
de in de laatste jaren gedane voor
stellen tot wijziging van de staats
rechtelijke structuur kan vinden. 
Het was niet te verwachten dat de 
commissie zou komen met eenslui
dende voorstellen. Het gevolg is dat 
het rapport zowel meerderheidsstand
punten als minderheidsstandpunten 
telt. Dat maakt de zaak natuurlijk niet 
eenvoudiger wanneer de VVD aan het 
rapport het bijzondere congres zal 
wijden, dat op 15 en 16 november a.s. 
in Hilversum zal plaats vinden. Dat 
congres zal zich dan moeten uitspreken 
over welgeteld 30 resoluties, inmiddels 
van een voorlopige standpuntbepaling 
van het hoofdbestuur der partij voor
zien. 
Wanneer het hoofdbestuur van de 
VVD de opvattingen der partijleden 
goed weerspiegelt, dan doet men er 
goed aan niet al te veel verwachten 

9. Stakingsrecht 
Dit dient wettelijk erkend te worden, 
evenals het recht tot uitsluiting. 

10. Filmkeuring 
De filmcensuur dient te worden af
geschaft; er dient alleen nog een advies 
te worden gegeven m.b.t.. de toegangs
leeftij den. 

11. Pers 
Ter bevordering van de diversiteit in 
de pers dient het. krantenpapier vrij
gesteld te worden van omzetbelasting. 

12. Demonstratievrijheid 
Een landelijke regeling voor de demon
stratievrijheid is vereist. De vrijheid 
tot demonstreren dient erkend te wor
den, alleen beperkt door een meldings
plicht. 

van de liberale bijdrage in de discussie 
over de Nederlandse staatsinrichting. 
Het hoofdbestuur spreekt zich over het 
algemeen uit tegen ingrijpende wijzi
gingen, op zichzelf verklaarbaar, maar 
ook minder vergaande voorstellen, zo
als afschaffing van de opkomstplicht 
kunnen geen genade vinden. Het 
hoofdbestuur is voor handhaving van 
de Evenredige Vertegenwoordiging en 
tegen de gekozen minister-president, 
maar ook tegen kandidaatstelling van 
de minister-president door de Tweede 
Kamer, het hoofdbestuur is tegen af
schaffing van de Eerste Kamer. 
Zo blijft dan alleen maar over dat het 
hoofdbestuur wel grotere invloed zal 
willen toekennen aan voorkeurstem
men, terwijl ook de gedachte aan een 
stembusakkoord niet wordt verworpen. 
Maar dat laatste betekent natuurlijk 
vrijwel niets, zo lang je niet zegt met 
wie je samen zou kunnen gaan. 
Het angstige vermoeden dringt zich op 
dat de leden van de commissie, die zich 
er toch werkelijk niet van hebben af
gemaakt, zich grotelijks belazerd zullen 
voelen. Want is het nu nodig zo lang en 
zo intensief te vergaderen om dan te 
zien dat zelfs meerderheidsvoorstellen 
van de commissie het in het hoofd
bestuur niet kunnen halen? 
Maar gelukkig blijft er de hoop dat de 
vergadering in Hilversum zich zal wil
len en kunnen revancheren. Ze· is het 
aan de commissie verplicht. 

Redactie 
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Jcbtergronden van een conflict 

DE OORLOG OM BIAFRA 
door H. Schuurman 

In de laatste tijd is de muur van stilzwijgen rond de tragedie 
in Biafra en Nigeria neergehaald. De onlangs gehouden 
actie is daarvan een duidelijk teken. Het staat midden 
in de belangstelling. Laten we hopen dat deze belang
stelling ertoe zal bijdragen (naast de directe leniging van 
de nood) tot het herstel van de vrede en de relatieve wel
vaart van Nigeria. Een relatieve welvaart. Want Nigeria 
stak voorheen uit boven de middelmaat van de overige 
jonge Afrikaanse landen. In de eerste plaats op het gebied 
van de landbouw. Tweederde van de landbouwproduktie 
kwam voort uit kleine boerenbedrijven, die dusdanig 
arbeidsintensief waren, dat tachtig procent van de bevol
king hierin werkzaam was. Met een slechts gering gedeelte 
van de opbrengst kon men in de behoeften van het eigen 
land voorzien. Daardoor werd er in belangrijke mate 
geëxporteerd. Buitendien was Nigeria de grootste expor
teur van aardnoten en palmprodukten en notabene het 
enige land in West-Afrika, dat steenkool en aardolie 

"INDIRECT RULE" 

produceerde. 
De Oostprovincie bijv. (we kennen het nu onder de naam 
Biafra) exporl<·<·rde jaarlijks 30 miljoen ton olie. Dat is nu 
illlemaal voorbij. In augustus 1967 viel de olie-export terug 
van 2,19 milj<H~n ton naar 0,20. Het enige gebied wat 
hiervan verschoond bleef is het Westen. Voor de rest is 
het voorbeeld igsle, welvarendste, dichtbevolkte land van 
Afrika een ruïn<~ geworden. Ik zou hierover even willen 
doordenken. <)ver de oorzaken ervan. De meest een
voudige verk ],Hing van de vijandelijkheden in Nigeria 
(dat hoort nwn wel eens) is de wanverhouding tus~en 

Moslims en eh ris tenen. De eersten wonen voornamelijk in 
het Noorden, d<' anderen in !Jet Oosten. In werkelijkheid 
blijken er mC't'rdere factoren mee te spelen. We denken 
hierbij aan cl<· politieke achtergronden uit het heden en 
verleden en ]11<'1 grote probleem voor Afrika van nu) de 
verhoudingen vdn de stammen onderling. Tribale span
ningen dus. 

Laten we om te beginnen vast: stellen, 
dat dit land als voormalige Britse 
kolonie zijn oorsprong ontleent aan 
de toevallige samenvoeging van een 
aantal mensengroepen, die gebrekkige 
stamverwantschappen hebben en be
horen tot twee geheel verschillende 
invloedssferen. De bevolking in het 
Noorden behoort tot de uitlopers van 
de Arabische cultuur. Ze ziju numeriek 
de belangrijkste groep. De bevolking 
van het Zuiden, en daarmee kun je 
zowel het Westen als het Oosten be
doelen, zijn puur Afrikaans, hetzij 
animistisch, hetzij christelijk. Buiten en 
in het Middenwesten treffen we een 
grote verscheidenheid van kleinere 
stamverbanden aan. De samenvoeging 
van deze kleinere stameenheden en de 
grote Arabische en Afrikaanse cultuur
groepen (die voor een gedeelte uit 
christenen en animisten bestaan) is het 
scheppingswerk van Lord Lugard. In 
1914 bracht hij al deze kleinere en 
grotere Engelse bezittingen bijeen tot 
één Engelse kolonie. Een zeer betrek
kelijke eenheid, die voornamelijk bij
eengehouden werd door de aanwezig
heid van de Engelsen en vooral de 
manier van bestuur. Lord Lugard 
voerde nl. de .,indirecte rule" in, waar
door de oorspronkelijke bestuursvor
men van de Afrikaanse groepen wer
den ingeschakeld. Dat bleek in het 
Noorden eenvoudig te zijn. De beval-

king werd daar straf geleid door d<· 
Islamitische Emirs, die feodaal en tra
ditioneel van instelling, het land een 
zekere onveranderlijkheid, eenheid en 
stabiliteit gaven. Het gevolg was daar
bij, dat het Noorden geïsoleerd bleef 
van andere invloedssferen en op hel
zelfde maatschappelijk niveau bleef 
staan. 

kelingen, die Afrika meer en meer 
geboden werden. Vooral in eerste in
stantie door de missionerende Kerken. 
We kunnen niet stellen, dat de Zuide
lijke bevolking intelligenter zou zijn 
dan de bevolking uit het Noorden. Wel 
echter, dat de zuiderlingen duidelijker 
kansen gekregen hebben zich te ont
wikkelen. Dit werd mede gesanctio
neerd door de Engelse overheid, die 
de Arabicren in het Noorden hun 
spiendiel isolation, vooral tegen hel 
christendom garandeerden. Misschien 
komen we hier al terecht bij een be
langrijke wortel van de huidige crisis, 
die in die tijd uiteraard nauwelijks te 
voorzien was. In ieder geval heeft dit 
het huidige Nigeria zijn ethnologische 
en politieke vorm gegeven. Toen het 
land in 1960 onafhankelijk werd, zag het 
er zo uit: het bestaat uit vier regionen. 

VIER REGIONEN 

Het Noorden met 29 miljoen inwoners 
wordt beheerst door de Islamitische 
Haussa's en Fulani. Het Oosten met 
12 miljoen inwoners wordt bewoond 
door de Ibo's. Het zijn hoofdzakelijk 
christenen. In het Westen wonen de 
Yoruba's (10 miljoen). een gemengde 
bevolking van christenen en animisten. 

Vervolgens een probleemgebied van 
het Midden-Westen, waar 2,5 miljoen 
mensen wonen, die niet alleen gemengd 
zijn in de zin van christenen en ani-
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WORTEL VAN DE CRISIS 

Geheel anders werd de .,indirect rule" 
in het Oosten en Westen van Nigeria 
toegepast. Hier waren, vooral in het 
midden geen homogene bevolkings
groepen. Buitendien stonden de zuide
lijke .. Afrikanen open voor de ontwik-



misten, maar waar de stamverschillen 
vooral op de voorgrond treden. 

NIVEAUVERSCHIL 

We spraken zojuist over een verschil 
van ontwikkelingsniveau door cultu
reel-religieuze invloedssferen, bevor
derd door koloniale politiek. Dit is het 
beste te illustreren met de volgende 
cijfers. Als voorbeeld dan. In 1960 be
droeg het aantal secondary schools in 
het Noorden (waar vijftig procent van 
de Nigeriaanse bevolking leeft) 50 
stuks, met tezamen 9995 leerlingen. Als 
we nu het Oosten en het Westen samen 
nemen, dan zien we in die beide pro
vincies 1062 scholen van betzelfde type 
(twintig keer meer) met 177.444 leer
lingen. Een ander voorbeeld: het aan
tal studenten aan universiteiten en col
leges in het Noorden is slechts 426. In 
het Westen en Oosten samen (waar dus 
helemaal niet meer mensen wonen) 
2836. Bij die ontwikkeling in het Oosten 
en Westen heeft ongetwijfeld de Missie 
een belangrijke betekenis gehad. Hel 
is immers altijd de gewoonte om rond 
missicstaties een groot aantal scholen 
te stichten, die de basis vormen voor 
een verdere ontwikkeling van het 
onderwijs. Door het isolcment van het 
Arabische Noorden, onder sanctie van 
de regering, heeft het toch ook weer 
bijgedragen tot de uitbouw van een 
aanmerkelijk niveauverschil in ont
wikkeling tussen de deellanden van 
Nigeria. 
Want dit niveauvcrschil heeft na tuur
lijk bij de zelfstandigheid van het land 
in 1960 belangrijke politieke conse
quenties gehad. Een niveauverschil, dal 
onderstreept werd door de geheel af
wijkende cultuursfeer tussen Noord en 
Zuid. 

PAR'fiJSTRIJD 

Met de zelfstandigheid ontstonden drie 
belangrijke politieke partijblokken, 
met regionale betekenis. In het Noor
den in het Westen en in het Oosten. 
Die partijen vreesden uiteraard elkan
ders hegemonie. Daartoe waren ze als 
het ware opgevoed. En daar was ook 
reden voor: De partij van het Noorden 
was numeriek het sterkste. Het Oosten 
daarentegen had een kwalitatief over
wicht. In de partij van het Westen en 
Midden-westen waren tribale span
ningen oorzaak van onrust. Bij de ver
kiezingen in 1964 kwamen die sluime
rende spanningen aan het licht. Bin
nen het federatieve verband dreigde 
de Noordprovinci-e door getalsterkte de 
regering te bepalen. Het Oosten vrees
de het traditionalisme en het feodalis
me, zocht toenadering in een coalitie 

met het Westen, doch beiden verloren 
de politieke strijd. Nigeria ging een 
belangrijke crisis tegemoet. In 1966 
werd de federatieve ministerpresident 
Balewa vermoord. In zijn plaats kwam 
Ironsi, een lbo. Hij wilde een geheel 
andere weg inslaan bij zijn regering. 
Hem stond het ideaal van een uni
tarische staat, dus geen federatief ver
band van bondsstaten, voor ogen. Hij 
regeerde door militaire vertegenwoor
digers, hief de representatie van de 
regionale en tribale belangengroepen 
in de regering op en verbood alle poli
tieke partijen. Daarmee maakte hij 
twee grote fouten, die ook hem het 
leven zouden kosten. Ten eerste ver
onachtzaamde hij hiermee de historisch 
gegroeide en bewnst gerespecteerde 
belangengroepen, hetzij regionaal, het
zij in kleiner stamverband. Maar er 

was nog iets ergers: door zijn handel
wijze kon hij de verdenking niet ont
gaan dat hij (zelf lbo) de Ibo's ten koste 
van anderen aan de macht wilde hel
pen. In hetzelfde jaar nog werd hij met 
nog 250 officieren vermoord. De hui
dige regeringschei Gowon, een christen 
uit het Noorden, nam de regering over. 
Hij handhaafde wel de militaire gou
verneurs, maar herstelde het federa
tieve verband van de staat. Maar daar
mee was de rust niet teruggekeerd. 

SEGREGATIE 

Nog onder de indruk van de ver
meende lbo-putsch van Ironsi werden 
in het Noorden 30.000 Ibo's vermoord. 
Daarop volgde de vlucht van welhaast 

(doorlezen op pag. 11) 

gevolgen 
van een conflict 

Celden 
ten behoeve van de 
noodlijdende 
bevolking 
~fjn nog steeds 
van harte welhom 
bfj de 

STICIITING 
HULPAKTIE 
BlAFRA-CONFLICT 

Giro 400 
te Utrecht 
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Er is een rand niet goed geworden 
THE AMERICAN WAY OF DEATH 
Niemand is onvervangbaar, dat geldt ook voor Robert Kennedy, maar het wordl 
langzamerhand wel moeilijk vervangers te vinden. Want hij was de eerste niel: 
John Kennedy en Martin Luther King gingen hem voor. En het valt niet in te zien 
waarom Robert Kennedy de laatste zou zijn in een serie moordaanslagen, die de• 
rijen der Amerikaanse progressieven op onrustbarende wijze, vooral kwalitatiel, 
hebben uitgedund. 
De Amerikaanse samenleving is zo rot als een mispel. Het gaat niet aan d<' 
Amerikaanse burgers individueel voor alle wandaden en wantoestanden aan
sprakelijk te stellen, zoals wel eens gebeurt. Maar het is wel de Amerikaanse• 
way of life die tot de maatschappelijke jungle leidt, waarin volgens klassiek
liberaal recept het recht van de sterkste in alle hevigheid kan woeden. 

DOMME I{RA~H1EN 
De dommekrachten in de maatschappij 
- aan wie krachtens de grondwet het 
vrij staat zich te wapenen - groot
gebracht bij een heilig ontzag voor free 
enterprise, en privé-eigendom, en voor 
wat ook zij daarmee onverbrekelijk 
verbonden beschouwen: kerk, leger en 
nationalisme, en dus ook bij een zo 
mogelijk nog heiliger afkeer voor alles 
wat deze "waarden" in twijfel durft te 
trekken: het communisme, het socia
lisme, het liberalisme - kortom voor 
alles wat links en progressief is en 
zich uit in onvrede met de maatschap
pij, een forse dosis maatschappijkritiek 
niet schuwt, en heilige huizen intrapt, 
die dommekrachten in de maatschappij 
dus hebben in ieder geval het fysieke 
recht aan hun zijde, en zijn niet bereid 
daarvan afstand te doen ten gunste van 
het redelijk overleg. Redelijk overleg 
dat dringend noodzakelijk is om een 
aantal belangrijke problemen te lijf te 
gaan. Wat ondanks, misschien dankzij 
(dat is een onderwerp voor een funda
menteler maatschappijonderzoek) een 
vaak protserige welvaart, heeft Ame
rika te maken met een ontstellend 
armoedeprobleem. De inkomens onge
lijkheid is waanzinnig groot: 20'0/o van 
de Amerikaanse bevolking moet het 
stellen met 5'0/o van het nationaal in
komen en leeft onder de armoegrens 
van $ 3000. Dat zijn ruim 30 miljoen 
mensen, levend in de sloppen van Har
lem of Washington, of ergens diep in 
het binnenland, maar in ieder geval ver 
weg van de vertrouwde wereld der 
rijken, der machtigen, der geslaagden. 

RA SSENDISCRIMIN ATlE 
Parallel met het armoedeprobleem is er 
ook nog altijd het probleem der rassen
discriminatie, dat niet alleen een zaak 
van formele gelijkstelling is, zoals vele 
naïeve ethici hier en gunter wel schij
nen te menen, maar een zaak van de 
hele federatie voor de oplossing waar
van enorme sommen geld opgebracht 
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moeten worden, wat weer bemoeilijkt 
wordt, omdat de conservatieven, meer 
geïndoctrineerd door de leer van het 
vrije spel der maatschappelijke krach
ten- de zwakken buiten het gezichts
veld latend- uiterst argwanend tegen
over méér overheidsingrijpen staan, en 
bovendien meer aandacht hebben voor 
de kruistocht tegen het communisme 
die de VS over de ruggen van de Viet
namezen en de "poors" thuis heen, ten 
voordele van napalm- en helicopter
fabrikanten schijnt te moeten voeren. 

HISTORISCHE FOUT 
Even leek het er op dat John Kennedy 
het land uit het slop zou kunnen halen 
waarin het in de onzalige tijd van 
Eisenhower en roll-back-Dulles was 
geraakt. Zijn opvolger Johnson was 
toch niet de man om de politiek van 
Kennedy voort te zetten en verwik
kelde zich steeds verder in de Vietnam 
oorlog, die meer en meer Amerikanen 
van zijn beleid vervreemdde. De pro
gressieven in Amerika trachten met 
alle macht deze fout- die waarsohijn
lijk een historische fout zal blijken te 
zijn; trouwens, daarover bestaat bij 
velen al niet meer de minste twijfel
nog te herstellen. Maar wie zich zo 
duidelijk durft te exponeren, mag nu 
in de hemel nadenken over het feit dat 
zich deze inzet niet loont. Géén van de 
vermoorden was een extremist, maar in 
een land waarin de koude oorlog
mentaliteit zulke diepe sporen heeft 
getrokken, sporen die nog altijd niet 
zijn uitgewist, wordt een ieder die zich 
"links" opstelt al gauw als staats
gevaarlijk bestempeld. 

WET EN ORDE 
Wij kunnen ons overigens nog vast
klampen aan het feit dat de Ameri
kaanse oppositie zich nu nog binnen 
het systeem beweegt. De kracht van 
de buitenparlementaire oppositie, in 
Europese zin wel te verstaan, is niet 
bijzonder groot. De Democratische 

kandidaat McCarthy beweegt - en 
Kennedy bewoog - zich binnen een 
systeem dat echter hard aan revisie 
toe is. Tegenover de gezapigheid van 
Humphrey en Johnson stelt hij de 
noodzakelijkheid tot veranderingen, 
maar het is de vraag of de meerderheid 
van het Amerikaanse volk daarover 
net zo denkt. Het valt te vrezen dat die 
stroming zal winnen die meent dat 
,.wet en orde"" nu geboden is, terwijl 
"t het chequeboek is waaruit de vele 
onbetaalde rekeningen vereffend moe
ten worden. 

FRUSTRATIES 
Wie het straks zijn mag, de nieuwe 
president zal zijn handen vol hebben 
aan de binnenlandse problemen, op 
welke wijze hij die dan ook wil op
lossen. De hemel sta ons echter bij 
wanneer de vele frustraties binnen de 
Ameriaanse samenleving niet langs 
redelijke weg kunnen worden opgelost. 
De armen, de negers, ook de studenten 
zouden er in hun wanhoop toe kunnen 
komen de geloofwaardigheid van de 
Amerikaanse samenleving te ontken
nen - en wie durft te beweren dat 
daarvoor geen redenen aanwezig zijn? 
Gelijktijdig zouden zij zich kunnen 
afvragen of de tegenstellingen inherent 
zijn aan het kapitalistische systeem -
met andere woorden, er kan een revo
lutionaire situatie ontstaan waaraan de 
Amerikaanse samenleving niet langs 
die thans kennen te gronde zou kunnen 
gaan. De behoudenden, van wie de 
racistische gouverneur Wallace de 
duidelijkste exponent is, zullen zich 
niet gauw gewonnen geven, de vooruit
strevenden komen onder grote druk te 
staan, zodat de conflictstof nog hoger 
opgestapeld wordt dan ze nu al is. 

NIEUW-GUINEA 
Amerika heeft een onpopulaire, hoe 
vreemd dat ook zal klinken, maar 
krachtige president nodig, zoals Robert 
Kennedy dat er een had kunnen wezen. 
Progressieven maken zich niet erg 
gauw populair: ook met Kennedy was 
dat het geval, in ons eigen land, toen 
hij de conservatieven bv., die Nieuw
Guinea zo nodig een papoea vlag en 
een papoeavolkslied moesten opdrin
gen, lelijk tegen de schenen trapte, 
wat ze hem nu slechts nog posthuum 
kunnen vergeven. 

EENHEID: EEN MYTHE 
De eenheid van de Amerikaanse 
samenleving, een mythe, in stand ge
houden tijdens de periode van de koude 
oorlog, waarin de "bedreiging·· van 
buitenaf- ten gerieve van wie? - de 



binnenlandse problemen verdoezelde, 
maakt. plaats voor een anderssoortige 
samenleving. Hoe die er uit zal zien, is 
niet te voorzien. Maar de conflicten die 
dat proces begeleiden, zullen ons ge
mime tijd blijven bezighouden! 

WEST-EUROPA 
In elk geval zal West-Europa er goed 
aan doen zich van de Amerikaanse 
hegemonie los te weken. Nu is de 
gelegenheid tot een gesprek met Oost
Europa, om te komen tot garanties voor 
een vreedzaam samenleven tussen wat 
nu nog heet de .,twee blokken". De 
twee supermachten hebben hun handen 
vol aan problemen in eigen huis. Laat 
Europa zich dan ook eens wat meer 
mei zichzelf gaan bemoeien. 

G. van der Meer 

(vervolg van pag. 9) 

twee miljoen Ibo's naar het stamland 
in het Oosten. Omgekeerd vluchtten 
Haussa's naar hun stamland in het 
Noorden. De Ibo's lieten zich eveneens 
niet onbetuigd bij wraakoefeningen. 
Bekend is, dat een trein met 400 
Hanssa-vluchtelingen tot stilstand 
werd gebracht waarop alle inzittenden 
door de Ibo's werden vermoord. Daar
mee was de isolatie voltrokken. Tot in 
mei 1967 werd over en weer touw ge
trokken om schadevergoedingen voor 
vermoorde lbo's en Haussa's. Het Oos
ten beschikte daarbij over belangrijke 
oliebronnen. Toen de centrale regering 
door middel van een herverdeling die 
belangrijke bronnen aan het Oosten 
wilde onttrekken werd de segregatie 
een feit. En daarmee de oorlog en de 
blokkade, die, naar we hopen velen in 
beweging zal brengen om dit land te 
helpen. Ook door het bevorderen van 
vredesonderhandelingen in een ma
terie, die wij nauwelijks kunnen over
zien. 

H. SCHUURMAN s.s.s. 
Het hier afgedrukte artikel is de 
tekst van het radio-praatje van 
H. Schuurman s.s.s. Hij sprak deze 
tekst op 10 augustus jl. uit voor 
de KRO-microfoon in de rubriek 
.. Zonder grenzen". De redactie 
meent dat dit artikel een waarde
vol stuk informatie geeft over de 
Biafraanse kwestie. ZU is der
halve pater Schuurman erkentelijk 
voor zün medewerking in deze. 

N. V. Scheepsbouwwerf - Machinefabriek 

"DE KLOP" 
Industrieweg 4 Sliedrecht 

Strijdt voor Vrijheid en Democratie voor iedereen, behalve 

voor Houtvernielers. Bestrijdt deze door Uw hout onder hoge 

druk te laten impregneren bij: 

v. d. S/JDE"S Houtbereiding N. V. 

Spui 40 STRIJEN Telefoon 0 1854-280 

Staalconstructies voor 
alle doeleinden 

Speciaalbedrijf voor 
zwaar plaatwerk 

Constructiewerkplaatsen 

* 

W. HUIZER N.V. 
Capelle a/ d IJs se I 
telefoon 01804-2657 

Voor gehele of gedeeltelijke wereldreis 
vraagt 30-jarige jongeman reisgezelschap 
Brieven administratie De Driemaster 
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Wordt het facisme hoffähig? 
SALAZAR, LUNS EN VAN RIEL 
De, ook buiten Nederland, befaamde Staatsman Mr. Joseph Luns heeft zich weer 
eens in het nieuws gepraat. Men weet dan tenminste dat de minister nog steeds 
niet onder de last van zijn talrijke binnen- en buitenlandse onderscheidingen 
is bezweken. Dat de Portugese dictator Salazar van Luns een dikke voldoend(• 
op zijn conduittestaat heeft gekregen, en dan nog wel vanwege de Staatsman 
Luns, heeft velen bevreemd. Niet alleen de linkse oppositie, van wie je zoiets 
tenslotte verwachten kunt, ook CHU-fractievoorzitster Wtewaal Van Stoetwegen 
maakte haar bijnaam ("de rode freule") waar, door fel tegen de Staatsman van 
leer te trekken. Nu trekt de Staatsman zich al jarenlang niet erg veel van hel 
parlement aan, zodat niemand enige hoop hoeft te koesteren dat hij het ooit wel 
zal doen. Met wat opportunistische prietpraat bouwde de Staatsman, we hebben 
het nog steeds over Luns, verder aan zijn image. 

Dat het nu uitgerekend weer een libe
raal moest zijn, die in de Eerste Kamer 
op min of meer vaderlijke wijze de 
minister van BZ in bescherming nam 
vanwege de kritiek op diens uitlatin
gen! Wij dachten, maar dat kan mis
schien naïeviteit zijn, dat fascisme en 
liberalisme twee dingen zijn, die vol
slagen onverenigbaar zijn en dat een 
liberaal dit systeem en haar vertegen
woordigers in alle toonaarden zou 
moeten afwijzen. Toch is er een liberaal 
die vindt dat we "met historische 
elementen rekening moeten houden 
voor we iemand kwalificeren, die in 
koloniale verhoudingen een ander in
zicht heeft dan wij". 
De liberaal Van Riel -misschien kan 
Luns hem ook een Staatsman noemen, 
de ene dienst is tenslotte de andere 
waard nietwaar? - vindt dat Portugal 
een trouw en onmisbaar bondgenoot in 
de NAVO is en dat ook dáárom geen 
kritiek op dat land past. 
Zijn wij goed ingelicht, dan is de 
NAVO indertijd ongericht om "de vrij
heid en de democratie te verdedigen". 
Het is ons niet bekend of Portugal 
daarom lid is van de NAVO. Het zou 
nl. best kunnen zijn dat dit land slechts 
om strategische redenen lid is gewor
den, c.q. is gemaakt. Maar het gevolg 
is dat dit land met NAVO-wapenen een 
koloniale politiek van de zeer oude 
stempel in de "overzeese gebieds
delen" in Afrika kan voeren en dat dan 
ook uitgebreid doet. 
Enige feiten: 
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120.000 Portugese soldaten bevinden 
zich in Afrika. In januari werd een 
nieuwe wet van kracht die de dienst
plicht van 18 maanden op vier jaar 
brengt.. Slechts met een speciale pas 
mogen Portugezen, ouder dan zestien 
jaar, hun land verlaten. Veertig pro
cent van de begrotingsgelden wordt 
besteed aan militaire uitgaven, terwijl 
het gemiddelde inkomen per hoofd van 
de bevolking per maand plm. negentig 
gulden bedraagt, waardoor Portugal 
een van de armste landen van Europil 
is. In Portugees Guinee worden Fiat
G-91 en B-26 bommenwerpers ingezet 
ter verdere verbreiding van de christe
lijke beschaving: ze werpen napalm, 
conventionele en fragmentatiebommen 
uit. De Portugezen beloofden hun 
trouwe NAVO-partners indertijd dat 
de vliegtuigen alleen boven Portugees 
grondgebied gebruikt zouden worden, 
waartoe Lissabon de koloniale gebie-
den in Afrika ook rekent. 
Wat de verontrusting over het "wijze 
beleid" van Salazar, gemeten naar deze 
feiten, met "links denken" heeft te 
maken, zoals de heer Van Riel ver
onderstelt, is ons ten enen male ondui
delijk. 
Het wordt zo langzamerhand wel tijd 
dat we ons eens gaan bezinnen op de 
vraag wat het liberalisme tegenwoor
dig in politieke zin inhoudt en wat 
onder een andere noemer thuishoort. 
Interessant is dan verder eens na te 
gaan wellee partijen in Nederland het 
meest en welke het minst in aanmer
king komen voor dit begeerlijke predi
kaat. 
Maar in ieder geval zal dit liberale 
blad in Portugal wel op de index wor
den gezet, waar dan echter weer tegen
overstaat dat de heer Van Riel bij een 
bezoek aan de trouwe - helaas fascis
tisohe en kolonialistische, maar een 
kniesoor die daar op let- bondgenoot 
Portugal wel onderscheiden zal wor
den met het Grootkruis in de Orde van 
Jezus Christus. Jezus Christus! 

J.H. Lamhers en G. v. d. Meer 

Van hier en gunter 
• Over het Wereldjeugdfestival 
in Sofia: Ten slotte nog iets over 
Bulgarije zelf. Vrijwel geen der 
Nederlanders was eerder in dat 
land geweest. Men verwachtte 
iets dat zou lijken op het zuiden 
van Joegoslavië, enigszins 
onderontwikkeld en chaotisch. 
Dat bleek niet het geval. Bul
garije is een land met grote 
boulevards, veel hoogbouw, veel 
politieagenten, grote industriële 
ondernemingen, uitstekende we
gen en vriendelijke mensen. Veel 
meer dan in de DDR heerst er 
een gedisciplineerde en bureau
cratische sfeer die Nederlanders 
onaangenaam aandoet. Maar 
m.i. gaat het waarschijnlijk wel 
over naarmate de economische 
opbouw verder voorschrijdt en 
het zelfbewustzijn van de ar
beidersklasse groeit. (Radicaal, 
het blad van de PSP) 

• De premier van Portugal, de 
heer Salazar, heeft voor het 
eerst in 39 jaar een burger be
noemd tot gouverneur van Mo
zambique in Oost-Afrika. Het is 
dr. Rebelo de Sousa, een specia
list in tropische ziekten. 
Deze benoeming getuigt van een 
wijs beleid. (Algemeen Dagblad) 

• Over de studentenpolif.iek: Op 
29 juni zag NSA-fractievoorzitter 
Verberg de kans sc.hoon een 
coupe te plegen. Dat hem dit niet 
lukte kwam omdat de midden
partijen uitermate geïrriteerd 
waren over de houding van het 
bestuur ( .. ). Voor de NSA
fractie was de benoeming van 
het nieuwe bestuur een verras
sing. En zo wijst alles erop dat 
deze coupe uitgevoerd en be
dacht was door één man: Ver
berg. En bij deze actie zal hij zich 
wel blind gestaard hebben op 
enige partij-politieke belangen 
van zijn eigen NSA-clubje. Zijn 
actie was niet meer dan een aan 
de situatie aangepaste voort
zetting van de communistenhetze 
van het afgelopen jaar. De SVB 
kan nu zeker weten, dat de NSA 
maar om één reden bestaat: de 
SVB bestrijden, met elk middel 
en op ieder moment. De politieke 
onbetrouwbaarheid van de NSA 
had zijn hoogtepunt gevonden in 
de politieke oplichter Verberg. 
Zijn aftreden als fractievoorzit
ter zou onmiddellijk geëist moe
ten worden. (Radicaal, het blad 
van de PSP) 



Vorderingen van de Gommissie 
SEXUALITEIT EN POLITIEK 
Om u reeds enigermate te informeren omtrent de vorderingen der werkgroep 
.,Sexualiteit en Politiek" (kortweg aangeduid als sexwerkgroep) zijn wij de 
redactie dankbaar dat er Driemasterkolommen tot onze beschikking zijn gesteld, 
waar wij Raarne gebruik van maken. 
Omdat de discussiestof van de werkgroep zo complex is gebleken, hebben wij 
ons in eerste instantie laten voorlichten door enkele deskundigen van de NVSH, 
de wetenschappelijke adviseur van het .,Ontwerp van Wet betreffende de zeden
delicten", welk ontwerp is opgesteld door medewerkers aan de juridische faculteit 
aan de Vrije Universiteit. Tevens hebben wij van Mr. C. F. Rüter, verbonden aan 
de Gemeente Universiteit van Amsterdam, een brede informatie gehad. 

Nadat van een redelijke oriëntatie kon 
worden gesproken, is de werkgroep 
gesplitst in drie aparte groepen, welke 
ilfzonderlijk over dezelfde gespreks
punten discussiëren. Om de vier weken 
vergadert de werkgroep in haar geheel, 
waar de resultaten worden uitgewis
seld en de controverses worden door
sproken. Deze vergaderingen worden 
tevens aangewend om een deskundige 
te laten refereren over die onderwer
pen, welke uiteindelijk zullen worden 
geformuleerd in een resolutie. Om u 
een indruk te geven van de problema
tiek, waarvoor wij ons gesteld zien, 
lijkt het ons nuttig u op de hoogte te 
stellen van de benaderingswijze. 

De volgende rechtsbelangen worden 
aan een nader onderzoek onderworpen: 

a. de individuele vrijheid (het niet 
hoeven dulden wat men niet wil); 

b. de integriteit van het lichaam; 

c. de eerbaarheid (zie art. 239/240 en 
451); 

d. bescherming van de zwakken (bv. 
de jeugd en onafhankelijke pupil
len); 

e. bescherming van het leven; 
f. ongeschonden huwelijk 
en wel aan de hand van de volgende 
criteria: 

I. weegt de schending van de rechts
belangen zwaar genoeg; 

II. kan de strafrechtelijke vervolging 
dit verhelpen?; 

III. wat is de achterliggende norm; 

IV. leeft de norm nog en hoe; 

V. is de formulering van het belrok
ken artikel in het Wetboek van 
Strafrecht duidelijk; 

VI. verdraagt de gemeenschap het 
ongestraft laten van een misdrijf. 

De uitgangspunten van de overheid bij 
de strafrechtelijke vervolging zullen 
ook aan een beschouwing worden 
onderworpen, .vooral op het punt dat 
de overheid ervan uitgaat, dat norm
schending door de .,oog om oog, tand 
om tand-theorie" moet worden tegen-

gegaan en vergelding noodzakelijk 
acht, daar de vrees bestaat dat, indien 
bedreven onrecht niet wordt vervolgd, 
er bij de massa onrust zal ontstaan. 

Bij bestudering van de onderscheiden 
rechtsbelangen zal met behulp van het 
Wetboek van Strafrecht aan de hand 
van bovengenoemde criteria moeten 
worden nagegaan wat nu als misdrijf 
tegen de zeden wordt gezien. Door deze 
werkwijze kunnen wij komen tot een 
aangeven van de hedendaagse opvat
tingen ten aanzien van de sexualiteit, 
hetgeen in (eventueel nieuw geformu
leerde) rechtsbelangen kan worden 
vastgelegd. 

Waar wij ons over moeten uitspreken 
is de pornografie, de .homofilie, over
spel als echtscheidingsgrond, asiel en 
t.b.r., alsmede de abortus. 

J.O. Hoogstra 

KADERDAG 
Utrecht - 21 sept. 

(zie pag. 14) 

• 

CONGRES 
Nijmegen - 2 en 3 nov. 

VRIJHEID & DEMOCRATIE 
Door de moeilijkheden die in de wes
terse wereld plaats vinden, gaan steeds 
meer mensen begrijpen dat een kri
tische beschouwing van de westerse 
samenlevingsbegrippen, vrijheid en 
democratie, nodig is. Zo begint men in 
te zien dat de vrijheid niet langer het 
verwezenlijken van een eigen vrijheid 
behoort te zijn, maar meer het ver
wezenlijken van een vrijheid voor 
anderen; dus ook voor hen in de zuide
lijke landen, en voor hen, die proberen 
te begrijpen dat voor mensen met een 
andere dan blanke huidskleur de Uni
versele Verklaring van de Rechten van 
de Mens is opgesteld. 
Echter, een ding ziet men nog niet in: 
om die lang uitgebleven vrijheid aan 
anderen te geven, moet men wat van 
zijn C!gen vrijheid offeren. Te veel 
denkt men nog dat werkelijke ont
wikkelingshulp en opheffing van de 
bestaande discriminaties met geeste
lijke i.p.v. daadwerkelijke steun -
mede omdat men te lang gewacht 
heeft - bereikt kunnen worden. 
Ook begint men in te zien dat de demo
cratie niet langer een rechtvaardig 
staatkundig samenleven behoort te 
waarborgen, maar meer de basis van 
een rechtvaardige maatschappij moet 
zijn en wel voor allen: dus ook voor 
hen die de arbeid in minder materiële 
zin tot stand brengen en voor hen die 
in de toekomst met die maatschappij 
moeten leven. 
Ook hierbij ziet men echter een ding 
nog niet in: om die lang uitgebleven 
democratie aan anderen te geven, 
moet men beginnen met naar hen te 
luisteren. Te velen menen dan commu
nisme te horen, en soms is dat wel 
terecht, maar niet hoort men daarbij 
het geluid op de achtergrond dat de 
kern van de moeilijkheden aangeeft: 
de wens om te mogen spreken en weer
klank te vinden voor problemen, die 
bij hen - arbeiders, studerenden, e.d. 
- leven; een zaak die te lang op zich 
heeft laten wachten. 
Misschien is het goed dat wij, die lid 
zijn van een organisatie die vrijheid en 
democratie voorstaat, eens kijken hoe
ver wij zijn gevorderd met onze kri
tische bestudering van deze begrippen, 
en misschien is het dan mogelijk dat 
wij begrijpen, waarom nog velen, die 
deze begrippen ook als essentieel er
varen, (nog) niet lid zijn van de JOVD. 

LOPIKERKAPEL J. J. P. MEYER 
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JOVb-JOURnaal 

De gebruikelijke kaderdag wordt dit 
jaar gehouden op 21 september in 
Utrecht. Plaats van samenkomst: Dom
hotel; de aanvang is gesteld op 11.00 
uur. Aan de orde zullen komen het 
Minimumprogram en de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen. 
Inleidingen zullen worden gehouden 
door Mr. F. Korthals Altes (VVD) en 
Drs. E. van Thijn (PvdA). 

De afdeling Utrecht heeft voor 
's avonds een borrel georganiseerd in 
Cinecare (Oude Gracht). 
Het spreekt vanzelf dat op deze be
langrijke vergadering vele JOVD-ers 
worden verwacht. 

* peRsonaLia 

Getrouwd: 
Lammert Hilarides 
en 
Ella Kramer 
Buitenpost, 21 juni 1968 
• 
Henk Bosma 
en 
Gerrie Waterlander 
Heereveen, 19 juni 1968 

De werkzaamheden van het HB staan 
in het teken van het Congres te Nij
megen op 2 en 3 november. Uiteraard 
wordt veel aandacht besteed aan het 
minimum en aan het mini-program. 

Aan diverse commissies zijn deeltaken 
toegekend om bepaalde passages mepr 
uit te werken. Om ook de afdelingen 
vóór de definitieve concept-tekst nof.! 
voldoende inspraak te geven wordt op 
21 sept. een hearing gehouden in 
Utrecht. 
Het HB heeft in allerijl een verklaring 
opgesteld over de bezetting van 
Tsjecho-Slowakije. (zie elders in dit 
blad). 

Twee redenen zijn er dat wij niet zoals 
gebruikelijk een meer uitgebreid ver
slag van onze zomerconferentie kun
nen opnemen: in het zomernummer, dat 
voor twee maanden telt, moeten we 
woekeren met onze ruimte; de reorga
nisatie van de Driemaster was het 
tweede beletsel. Hopelijk wilt u daar 
begrip voor opbrengen. Toch moeten 
wij natuurlijk de belangrijkste beslui
ten memoreren. 
Deze zijn: de moties (elders afgedrukt) 
die allen bij acclamatie werden aan
genomen; de in ons mei-nummer af
gedrukte voorstellen tot wijziging van 
de JOVD-structuur werden allen aan
genomen, zij het dat de statutaire ver
andering t.a.v. de contributie-inning en 
het stemrecht niet in stemming konden 
worden gebracht in verband met het 
ontbreken van het vereiste quorum. 
De wijziging in het H.R. betreffende 
het stemrecht moest ook uitgesteld 
worden; de reden is dezelfde als zo
juist genoemd. 
Vervolgens werd de eindtekst van de 
Resolutie Consumentenaangel egen
heden vastgesteld; de tekst treft u vol
gende maand in dit blad aan. Tenslotte 
is het zinvol te releveren dat op het 

3 Den Haag; borrel in Tastevin; 17.30 uur 

6 District Noord; districtsraad 
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19 RijVoDel; Algemene Ledenvergadering 

20 Amstelveen; afdelingsavond; spreekster mevr. H. van Someren-Downer 

21 Kaderdag te Utrecht (zie elders) 

28 District Zuid-West; districtsdag te Delft 
30 Utrecht; liberale soos 

samenqesteLö öooR 

meke huseek 

congres te Nijmegen een tweetal BB
leden hun functie ter beschikking zul
len stellen; te weten mej. I. Hubeek 
(7e HB-lid) en M. J. van Dijk (secre
taris). De afdelingen kunnen zich nu 
reeds bezinnen op de kandidaatstelling. 

* hOOÇÖB€StUURS~ 
V€RklaRmG 

Het Hoofdbestuur van de onaf
hankelüke liberale Jongeren Orga
nisatie Vrüheid en Democratie 
heeft met ontsteltenis kennis geno
men van het feit dat Tsjecho
S!owaküe vannacht door troepen 
van Rusland, Polen, Oost-Duits
land, Bu/garüe en Hongarüe is 
bezet. 
Het Hoofdbestuur acht de bezet
ting van Tsjecho-S/owaküe een 
duidelüke stap terug in de betrek
kingen tussen Oost en West in 
het algemeen en de betrekkingen 
tussen Oost- en West-Europa in 
het büzonder. 
Velen in het Westen hoopten dat 
het mogelük zou worden, dat 
staten en volkeren in Europa 
elkaar zouden vinden op basis van 
normaal menselük contact. 
Het Hoofdbestuur acht in een 
militaire bezetting als deze, van 
een souvereine staat, de ingre
diënten aanwezig van een her
leving van het imperialisme. Onze 
gedachten gaan in het büzonder 
naar het lot van het Tsjecho
slowaakse volk. Voor hen die 
hadden gehoopt te kunnen leven 
en werken in vrüheid is het een 
trieste dag. 21 augustus 1968 

*motJes 
WATERVERONTREINIGING 

De JOVD in vergadering bijeen op 
15 en 16 juni 1968 te Dalfsen, 
- verontrust over de toenemende 

watervervuiling in Nederland en 
Europa; 
nodigt de regering uit een wets
ontwerp over de milieuverontreini
ging in te dienen, dat het mogelijk 
maakt synthetische wasmiddelen 
extra te belasten; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 



PAR TIJVERNIEUWING 
De JOVD etc., 
·- overwegende dat de discussie over 

de partijherstructurering bij vele 
groeperingen reeds lange tijd 
gaande is, doch dat dit nog niet ge
constateerd kan worden bij de libe
ralen; 
verzoekt dan ook het hoofdbestuur 
al het mogelijke te doen om te be
reiken dat uit het Liberaal Beraad 
op korte termijn een eerste concrete 
conclusie t.a.v. de partijherstructu
rering naar voren komt; 

- e.g.o.t.d.o.v.d.d. 

BlAF RA 
De JOVD etc., 
overwegende 
- dat het eenjarig bestaan van de 

afgescheiden staat Biafra deze 
maand heeft plaatsgevonden; 

- dat de voortdurende strijd tussen 
verschillende bevolkingsgroepen in 
Nigeria tot deze afscheiding heeft 
geleid; 

-- dat Nigeria geenszins als historisch 
gegroeid geheel dient te worden 
gezien, doch als een creatie van 
een koloniale mogendheid; 

- dat bij internationale erkenning van 
de staat Biafra internationale druk 
effectiever zou kunnen worden ten
einde de afgrijselijke strijd plaats 
te doen maken voor een vreedzame 
oplossing; 

spreekt als haar mening uit 
- dat, op grond van bovenstaande 

overwegingen, de staat Biafra een 
volwaardige en zelfstandige positie 
in de wereld dient in te nemen en 
dringt er bij de Tweede Kamer der 
Staten Generaal op aan te bevorde
ren dat de Staat der Nederlanden 
overgaat tot erkenning van de staat 
Biafra; 

- e.g.o.t.d.o.v.d.d. 

ANTI-SEMITISME 
De JOVD etc., 
overwegende 
- dat elke discriminatie op grond van 

ras, geloof of politieke gezindte 
volstrekt ontoelaatbaar is; 

- dat er momenteel in Polen een grote 
anti-semitische campagne wordt ge
voerd; 

mede overwegen le 
- dat dit des te ,;chrijnender is omdat 

juist in Polen miljoenen Joden door 
de Nazi's werden omgebracht; 

spreekt als haar mening uit 
- dat zij diep verontwaardigd is over 

de golf van anti-semitisme ~n Polen 
in het bijzonder; 

- dat de Nederlandse regering alle 
mogelijke stappen dient te doen 
tegen bovengenoemde misstanden; 

(doorlezen op pag. 16) 

DE ROTTERDAMSCHE 
DROOGDOK MIJ N.V. 
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- dat hierbij gedacht kan worden aan 
opschorting van handels- en cultu
rele verdragen; 
e.g.o.t.d.o.v.d.d. 

GRIEKENLANDS AMBASSADEUR 
De JOVD etc., 
overwegende 
- dat de geloofsbrieven van de am

bassadeur door de Nederlandse 
Kroon zijn aanvaard; 
dat is gebleken dat de geloofs
brieven voornoemd werden gesig
neerd door de Griekse onderkoning 
Zoitaikis; 

- dat de Griekse grondwet het onder
koningschap niet kent; 

concluderende 
- dat de geloofsbrieven dus niet als 

rechtsgeldig kunnen worden be
schouwd; 

mede overwegende 
- dat de Kroon in geval van twijfel 

aan de rechtsgeldigheid van de 
geloofsbrieven een accrediteits
periode kan invoeren; 

spreekt als haar mening uit 
- dat in deze kwestie een volstrekt 

afkeuringswaardig precedent in hel 
diplomatieke verkeer is geschapen; 
e.g.o.t.d.o.v.d.d. 

LUNS EN PORTUGAL 
De JOVD etc., 
overwegende 
- dat de Minister van Buitenlandse 

Zaken, de heer Luns, bij zijn recente 
bezoek aan Portugal de dictator 
Salazar heeft gecomplimenteerd met 
zijn wijze beleid gedurende de af
gelopen veertig jaar; 

- dat Portugal een facistoïde dicta
tuur is, die bovendien een volstrekt 
afkeurenswaardige koloniale poli
tiek voert; 

mede overwegende 
dat het in het diplomat<ieke verkeer 
gebruikelijk is loze hoffelijkheden 
te betrachten; 

spreekt als haar mening uit 
- dat Minister Luns in deze de grens 

tussen diplomatieke hoffelijkheid en 
politieke appreciatie van een dicta
toriaal regiem heeft overschreden; 

- dat dit mede gelet op de propa
ganda die de Portugese regering 
hiermee heeft bedreven, de zaak 
van de Portugese democraten ern
stig heeft geschaad; 
dat zij het betreurt dat de Kamers 
van de Staten Generaal niet met 
overgrote meerderheden de ge
laakte uitspraken van de Minister 
hebben veroordeeld; 

- dat zij hoopt dat de volksvertegen
woordiging in de toekomst geen 
genoegen zal nemen met dergelijke 
praktijken, waarmee geen enkel 
politiek belang is gediend; 
e.g.o.t.d.o.v.d.d. 
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MARGINALIA 

MA. RGIN.A.LI.A. 

H et heeft Hare Majesteit de 
Koningin tenslotte niet 

mogen behagen Mr. E. H. Toxopeus, 
leider van de VVD-Tweede Kamer
fractie, te benoemen tot burgemeester 
van Den Haag. Dat ambt zou voor 
iemand met de buiten kijf staande 
bestuurlijke capaciteiten als 
Toxopeus een aantrekkelijke functie 
hebben betekend. 
Toxopeus heeft zich de laatste tijd, 
om zijn kansen niet te verkleinen?, 
in politieke uitspraken wat op de 
achtergrond gehouden. Nu de 
beslissing is gevalLen, is het te hopen 
dat Toxopeus zich weer meer gaat 
roeren. Want het is toch te gek om los 
te lopen wanneer zijn collega aan de 
andere zijde van het Binnenhof op 
eigen houtje het beeld (image mag 
van ons ook) van de VVD bepalen. 
Toxopeus zal de teleurstelling hopen 
wij snel weten te verwerken. Het 
liberale deel in de VVD kan zichzelf 
voorlopig feliciteren met het feit dat 
Toxopeus leiding blijft geven aan de 
partij, die wij niet graag in handen 
van anderen nog ·verder naar rechts 
zouden zien afzwenken. 

0 verigens is de wijze waarop de 
benoeming van Mr. Marijnen 

tot stand is gekomen weer een uiter
mate knullige affaire geweest. 
Vroeger plachten burgers en 
gemeenteraad af te wachten wie tot 
burgemeester zou worden benoemd. 

Sommige gemeenteraden willen nu 
ook wel een vingertje in de 
benoemingspap. Veel succes heeft dat 
tot nu toe niet gehad: Vlissingen, Den 
Helder en nu Den Haag kregen een 
andere burgemeester dan de 
gemeenteraad blijkbaar wenste. Dat 
betekent dat de burgemeester lang
zamerhand een meer politiek figuur 
gaat worden. De tijd werkt in het 
voordeel van de voorstanders van 
een gekozen burgemeester. Waarom 
ook niet? 

D e Pen van het Handelsblad, 
Prof. Hartog, schuwt het niet 

af en toe op de populaire toer te gaan. 
Ook dan overgiet hij zijn artikelen 
met een wetenschappelijk sausje, dat 
echter van een inferieure kwaliteit 
blijkt te zijn. Wat zegt hij in het 
Algemeen Handelsblad van 23 juli 
"Anarchist zijn is consequent links 
zijn. Het anarchisme voert het links 
denken ad absurdum. Wie halver _ 
wege blijft staan komt terecht in 
staatstirannie. Wie de linkse weg ten 
einde gaat, loopt vast in een chaos. 
Daarom kunnen we beter rechts zijn". 
De bedoeling is duidelijk: via een 
morsige constructie moeten we, als 
we het al niet waren, rechts worden. 
Prof, Hartag zal ons op deze weg al 
wel voorgegaan zijn. Maar wat 
gebeurt er wanneer we de bewijs
voering van de hoogleraar gaan 
omdraaien? Dan komt er dit: 
"Facisme is dus consequent rechts 
zijn. Het fascisme voert het rechtse 
denken ad absurdum. Wie halver
wege rechts blijft staan komt terecht 
in (bv.) maatschappelijke chaos. Wie 
de rechtse weg ten einde gaat, loopt 
vast in (bv.) staatstirannie". 
De analoge conclusie "Daarom 
kunnen we beter links zijn" zullen we 
zelf maar niet trekken. Lessen in 
economie hoeft Prof, Hartag niet te 
hebben. Maar hij mag wel leren 
zorgvuldiger te formuleren. Ten
slotte zijn er niet zoveel mensen die 
ruiterlijk durven zeggen dat ze rechts 
zijn. Of is het bedenken van steek
houdende argumenten voor rechts 
inderdaad een onmogelijke opgave? 
(G.v.d.M.) 

Hebt U al een abonnee op de 
Driemaster aangebracht? 

Doe het nu! 
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de kille 
dictatuur 

van moskou 
TWAALF JAAR NA HET HONGAARSE BLOEDBAD HEB-

ben de reactionaire Russische imperialisten en hun rot
genoten opnieuw toegeslagen. De laaghartige daad om het 
liberaliserende Tsjecho-Siowakije te bezetten toont nogmaals 
en overduidelijk de kleinburgerlijke visie van de regeerders 
in Moskou op het leefmilieu van de mens, waarin deze klaar
blijkelijk niet meer mag zijn dan een genummerd object, wiens 
eigen wil niet meetelt, maar uit naam waarvan een aantal 
bureaucraten en machtsfanatici regeren. En wat op individuen 
van toepassing is, geldt kennelijk ook voor volkeren. 

* * * 

I ET ZAG ER IN TSJECHO-SLOWAKIJE ZO VEEL
belovend uit. Dubcek, die de stalinist Novotny als partij

secretaris opvolgde, ontwierp een liberaal communisme waar
mee hij de harten van zijn hele volk, bevrijd van de 
nachtmerrie der geheime diensten, op slag veroverde. Uit het 
principe van participatie van de bevolking is in verbluffend 
korte tijd een waarlijk ijzersterk volksmoreel gegroeid, dat de 
Russen ondanks bruut machtsvertoon niet hebben kunnen 
breken en de Novotny-aanhangers verhinderde om met de 
accupanten te collaboreren, uit angst waarschijnlijk bij hun 
eerste beste publieke optreden gelyncht te worden. 
In ieder geval heeft de Sowjet Unie alle progressieve krachten 
in de wereld tegen zich in het harnas gejaagd en wel omdat 
het hier een socialistisch experiment, dat van historische be
tekenis had kunnen worden, met grof geweld heeft gesmoord. 
Het betrof een experiment in vrijheid op communistische 
grondslag. Dat is zelfs niet geprobeerd door Joegoslaven en 
Roemenen, die wel een zekere marge van zelfstandig politiek 
handelen hebben weten te verwerven, maar niets moeten heb
ben van vrije meningsuiting en meningsvorming. Want daar
over spreken de handboeken der marxistisch-leninistische 
leer niet, door de Tsjechen en Slowaken daarom naar eigen 
inzicht geïnterpreteerd, waarin de Russen in hun kortzichtig
heid een rechtvaardiging hebben gezien om militair geweld 
te gebruiken, omdat gebleken was dat hun oubollige dog-

matiek geen schijn van kans heeft in een staat met politiek 
bewuste burgers. 

* * * 
B ET IS BEPAALD NIET VERWONDERLIJK DAT BIJ ONS 

juist de zogeheten linkse groepen zo bijzonder fel op de 
gebeurtenissen hebben gereageerd. Immers, het door hen 
voorgestane socialisme is door de knoet, die de Kremlinheren 
nodig denken te hebben om hun .. socialisme" te verdedigen, 
op ontstellende wijze in diskrediet gebracht. Het valt ons 
daarom van de Nieuwe Rotterdamse Courant verschrikkelijk 
tegen, die schreef te hopen dat het nu niet alleen de .. rechts
emmers" zouden zijn die gingen demonstreren, daarmee blijk 
gevende van haar diepe en door niets gerechtvaardigde wan
trouwen in de democratische gezindheid van alles wat links 
van haar staat, en dat is blijkbaar heel wat. 
Veelvuldig is de parallel getrokken met de gebeurtenissen in 
Boedapest in 1956, niet in de laatste plaats door degenen die 
willen aantonen dat de Sowjet Unie haar agressieve be
doelingen nos steeds niet heeft opgegeven. De vergelijking 
gaat echter niet geheel op, omdat de Hongaarse leiders te 
kennen gaven het Warschaupact te willen verlaten. Dat zou 
inderdaad een ernstige verzwakking hebben betekend van de 
veiligheidsgordel die de Russen. met steun van Churchill en 
Roosevelt op de conferentie van Jalta, na de Tweede Wereld
oorlog rond hun militair zwakke westgrens hebben kunnen 
leggen. Veel spreekt voor de these dat Rusland in 1956 voor
namelijk om militair-strategische redenen in de Hongaarse 
.. contra-revolutie" heeft ingegrepen, waarbij de liberalisering 
in Boedapest Moskou een verder argument in handen speelde. 
Het is dus zo dat Rusland in Praag en in Boedapest heeft in
gegrepen met het oog op zijn eigen binnenlandse politieke 
situatie, en dat is een zaak die een politiek bewust volk als 
dat der Tsjechoslowaken niet meer neemt, zodat Rusland zich 
andermaal .,gedwongen" heeft gezien een heel land onder 
curatele te stellen. 

* * * 
D E TSJECHEN HEBBEN DE RUSSISCHE AGRESSOREN 

de laatste weken overduidelijk te verstaan gegeven dat 
dit het laatste was waaraan men behoefte had. Immers, 
Tsjechoslowakije is relatief gezien een in economisch opzicht 
hoog ontwikkeld land, dat er slechts op wachtte om bevrijd te 
worden van de verstikkende bureaucratische directieven van
uit Praag. Het is Ota Sik geweest die de stoot heeft gegeven 
tot een economische liberalisatie, die de Russen al met de 
grootst mogelijke argwaan hebben bekeken. Want met de 

(doorlezen op pag. 3) 
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(vervolg van pag. 1. 

daarop volgende pogingen van Dubeek c.s. om het land ook 
in politiek opzicht meer vrijheid te schenken, inclusief pers
vrijheid, bracht een groot aantal van de fundamentele 
dogma's, waarop Moskou nu al vijftig jaren lang de dwang
staat baseert, in groot gevaar. De conservatieve heersers 
herinneren zich maar al te goed de schrijversprocessen van 
vorig jaar, maar weten bovendien geen raad met de vele bin
nenlandse problemen waarmee zij te worstelen hebben. Het 
Sowjetsysteem wordt gekenmerkt door een vergaande cen
tralisatie, waarin voor enige plaatselijke of regionale auto
nomie geen plaats is. Juist in de aan Tsjechoslowakije gren
zende Oekraïne winnen bewegingen die streven naar groter 
zelfstandigheid, geheel in het raam van het wijdverbreid her
levende nationalisme, aan kracht. Het heeft daarom grote be
tekenis dat de trouwe vazal van Moskou in de Oekraïne 
Sjelest zowel de conferentie in Warschau als die in Cierna 
l~eeft bijgewoond. Het is van belang dergelijke feiten niet te 
veronachtzamen, omdat zij aanwijzigingen zijn van het feit dat 
Moskou te maken heeft met grote politieke, sociale en cul
turele moeilijkheden, die niet aan de hand van enkele afgeleef
de dogma's kunnen worden opgelost, wat echter niet naar de 
zin is van de domme centrale regelaars. 

Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat er geen grote 
meningsverschillen binnen de Sowjettop aanwezig zijn, nu 
het Kremlin het langzamerhand opgebouwde prestige van de 
S.U. zo rigoureus te grabbel heeft gegooid. Misschien is het 
wel zo dat de Russische "duiven" zijn verrast door enkele 
provinciale politici. Want het is waarlijk ontstellend te zien 
hoe slecht de actie tegen het "broedervolk" politiek is voor
bereid. Dat de Russen er niet in zijn geslaagd een marionet
tenregering te vormen, is daarvoor een duidelijke aanwijzing. 

* * * 

D E SOWJETSTAAT HEEFT ER MET DIT ALLES BLIJK VAN 
gegeven dat de samenlevingsvorm zoals zij die voor

staat, alleen maar met geweld aan andere volken kan worden 
opgedrongen. Daarmee handelt zij nog perverser dan de 
Vereniç;de Staten, die men, zij het een bovenmatig grote dosis 
goede wil, nog enige ideëele overwegingen m.b.t. Vietnam kan 
toeschrijven. Bij de Sowjet Unie is dat onmogelijk- bij haar 
is machtehandhaving namelijk de énige overweging. 

Bedenkt men daarbij nog dat de actie uitgerekend een week 
voor de Democratische Conventie in de Verenigde Staten 
plaats vond, dan weet men dat Brezjnew en zijn handlangers 
de, overigens al kleine kansen van Eugene McCarthy, op 
uiterst doeltreffende wijze de grond hebben ingeboord. 

Hoe zinnig de veronderstelling ook is dat Breznjew c.s. gek 
zijn geworden, toch kán dat geen afdoende verklaring zijn. 
De repercussies op het optreden in Tsjechoslowakije moeten 
door het Kremlin van minder belang zijn geacht dan het ge
vaar van infectie in de andere Oosteuropese landen, de 
U.S.S.R. zeker niet in de laatste plaats. De Oostduitse poten
taat Ulbricht draagt een grote verantwoordelijkheid voor het 
walgelijke optreden in Tsjecho Slowakije. Hij heeft een diepe 
angst voor iedere liberaliserende maatregel, die toch een 
doorbreking van de status quo betekent, of die nu op de 
economie of op de politiek betrekking heeft. Men zou hem 
waarschijnlijk niet meer in verlegenheid kunnen brengen dan 
door zijn regiem te gaan erkennen! 

* * * 

• EN KAN ZICH AFVRAGEN: WAT NU? 
Het heeft weinig zin de periode van de koude oorlog te 

laten herleven. Wie daartoe al een poging heeft gedaan, heeft 

gelukkig weinig succes gehad. Demonstratief wapengekletter 
stijft alleen de stalinisten in het oostblok in hun harde en on
verzoenlijke houding en maakt de positie van de Oosteuro
pese liberale communisten nog moeilijker dan deze al is. 

Weinig heil heeft men te verwachten van het verlaten van de 
N.A.V.O., wij zijn daar nooit een voorstander van geweest, 
maar anderzijds onthult de eis tot versterking van het bond
genootschap - volstrekt ongemotiveerd - dat ontspanning 
in bepaalde politieke kringen in het westen een laten we 
zeggen weinig geliefkoosd issue is. 

Want ondanks alles moet de ontspanningspolitiek doorgezet 
worden. Dat is uiteindelijk de enige manier waarop de 
Tsjechoslowaken en de andere Oosteuropese volken ge
holpen kunnen worden. Een boycotactie mag het gemoed dan 
opluchten, consequent toegepast worden kan ze toch niet. 

Bovendien zou alleen een economische boycot succes heb
ben, maar vanwege de wijdvertakte belangen heeft deze geen 
schijn van kans op slagen. Waarom dan kunstenaar en sport
mensen dan de dupe van gerechtvaardigde, verontwaardiging 
laten worden? 

* * * 

W AT IN IEDER GEVAL DUIDELIJK IS GEBLEKEN IS 
dat men niet alle communsten over één kam kan sche

ren. Een anti-communistische hetze is beslist een verkeerde 
reactie. De politici in Nederland die zich reeds in deze zin 
hebben uitgelaten "als zou maar weer eens gebleken zijn dat 
communisme en vrijheid" onverenigbaar zouden zijn, geven 
er blijk van over onvoldoend inzicht te beschikken. Het gaat 
niet zozeer tegen het communisme als zodanig, waarvan 
duidelijk is gebleken dat er ook vrijere varianten van kunnen 
bestaan, het gaat in de eerste plaats tegen het totalitaire en 
imperialistische streven van de Sowjet Unie als staat Het in
ternationale communisme bestaat niet, niet meer in ieder 
geval. De reactie van de communistische partijen in vrijwel 
de gehele wereld bewijst dat. De Moskouse Groot Inquisiteur 
is een volmaakt imaginaire figuur. Dat Noord Vietnam en Cuba 
zich achter het Moskouse imperialisme hebben opgesteld is 
verklaarbaar: militair en economisch zijn deze landen van het 
Kremlin tot en met de laatste granaat afhankelijk. Castra heeft 
aangetoond dat huichelachtigheid ook een karaktertrek is van 
de Nieuwe Mens die hij op Cuba zo druk bezig is te schep
pen! 

* * * 

JN ONS VORIGE COMMENTAAR SCHREVEN WIJ DAT DE 
wereld een bange tijd tegemoet gaat. Een bange tijd omdat 

de leiders van grote wereldmachten zo ontstellend stupide 
reageren op iedere wijziging in de status-quo. De pavlovse 
reactie van de Russen, die achter liberalisering in de eigen 
invloedssfeer een "imperialistische samenzwering" zoeken; 
de Amerikanen die achter elke nationale bevrijdingsbeweging 
in Azië en Zuid Amerika de communistische duivel menen aan 
te treffen; het Vatikaan, dat van het bestaan van een indivi
dueel geweten nog niet wil horen - dat alles maakt duidelijk 
dat de weg naar volwassenheid nog een zeer lange en zeer 
moeizame zal zijn. 

In de komende tijd krijgen wij zeker de gelegenheid terug te 
komen op de gebeurtenissen in en rond Tsjecho-Siowakije. 

Op dit moment rest ons slechts diep respect uit te spreken 
voor het dappere volk, dat in enige dagen geschiedenis heeft 
gemaakt "Er is een nieuwe periode in de geschiedenis be
gonnen, en wij zijn daar bij geweest." 

Redactie 
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onder
nemings

recht 
Vergissen is menselijk, de 
V.V.D. is geen stilstaand water, 
zo lezen we regelmatig de 
laatste tijd in advertenties. Als 
bewijs daarvan is, naast de aan
kondiging van een aantal con
gressen, een drietal brochures in 
aantrekkelijke vorm versche
nen. 
Naar aanleiding van het rapport 
van de commissie Verdam heeft 
de Sociaal-economische com
missie van de V.V.D. het rapport 
"Herziening van het onderne
mingsrecht"' (verkrijgbaar door 
storting van I 3,- op giroreke
ning 67880 van de secretaris 
V.V.D., Koninginnegracht 61, 
Den Haag onder vermelding van 
de titel van het rapport) aange
boden. Het rapport is buiten de 
partij gunstig ontvangen, ook 
door de vakverbonden (d.w.z. de 
kritiek uit die hoek viel hard 
mee), en het verdient dat ook. 

* * * 
Het rapport udemt een streven naar 
openheid in de bedrijfsvoering uit, en 
concretiseert dat ook voortdurend op 
soms verrassende wijze. Dit blijkt b.v. 
in de hoofdstukken betreffende ver
slaggeving en publicatieplicht. Er wor
den betrekkelijk lage grenzen voor de 
verplicllte publicatie van jaarstukken 
voorgesteld, terwijl hierbij geen onder
scheid wordt gemaakt tussen besloten 
en open N.V."s. Dit alles gaat echter 
een helaas anonieme minderheid in de 
commissie allemaal nog te ver. Deze 
minderheid wil blijkens de minder
heidsnota nagenoeg alles laten zoals 
het is. 
~edezeggenschap 

De S.E.C. wijst de werknemerscommis
saris af op twee gronden: 
1. het is tegen het liberale beginsel 

want dit loopt uit op vermaatschap
pelijking van het beheer van de pro
duktiemiddelen, en wij zijn voor het 
particuliere eigendom, 

2. het is ongewenst dat in de Raad van 
Commissarissen belangentegenstel
lingen een rol gaan spelen. 
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Deze argumenten lijken mij slechts ~e
kozen. Eetreffende het eerste punt: het 
f~aat niet om beslissingsrccht, mad r on1 

mede-beslissingsrecht, het gaat nicl om 
.,de maatschappij", maar om de g'"''Jl 
van werknemers in dat bedrijf. B<•ll d
fende het tweede punt: toch wil de 
S.E.C. handhaven dat i van de COlli IJlis

sarissen door anderen dan de aanci<'l'l
houders benoemd kunnen worden (•·"n 
bank b.v.). Is hier geen gevaar voo1 1"'
ld ngen tegenstellingen? 
Beter is het argument van de minclt•r
heid van de commissic Verclam, clal 
ook door de commissie wordt ac~ll!~<'

.haalcl, dat dit een schijnoplossin~ is. 
Ook de vakbonden scl1ijnen zich I<' 
realiseren dat medezeggenschap in 
clcw vorm niet bij de werknemers keft. 

* * * 
De S.E.C. wil de mcclczeggenscli<~p 

realiseren via de underncmingsrd<~rl. 

Voor medeweten en mede-sprekl'n is 
de O.R. een geschikt orgaan, en hl'l is 
daarom verheugend dat de S.E.C. in
grijpende voorslellen doet om de wijw 
van samenstelling en werkwijze va11 c!t~ 

O.R. te verbeteren. Er worden ~''''" 
voorstellen gedaan om de bevoegclh<·icl 
van de O.R. zo uil te breiden dat v<1n 
~.u~de-beslissen gesproken kan worden. 
Hier ligt het clillcmma: beslissin~s

bevoegdheid bij de O.R. is geen nwdc-, 
maar eind-beslissen, (en dat is nicl de 
bedoeling), en medebeslissen vid de 
R.v.C. is uitvoerbaar, maar geeft gt·cn 
oplossing die de werknemers <!dil

spreekt en hen de overtuiging geel I dd t 
met hun belangen tot op het hoogste 
niveau rekening wordt gehouden (<•n 
dat zou de bedoeling moeten zijn). 

* * * 
Heel ver gaat de S.E.C. in voorstcll<·n 
om beslissingsbevoegdheid naar de 
Raad van Commissarissen over Ie 
hevelen. De voorgesteiele benoemings
procedure zal er b.v. toe leiden ddt de 
R.v.C. - die bij alle N.V."s verplicht 
zou worden - zichzelf in feite be
noemd. 
Ook betreffende benoeming van de 
direktie en bepaalde punten van be
clrijfvoering wordt aan de R.v.C. grote 
macht toegekend, hetgeen logisch zou 
zijn als men medezeggenschap vid de 
R. v.C. wilde realiseren. Nu dit niet het 
geval is, en nu men bovendien de com
missarissen een nagenoeg onaanlds
bare positie geeft, slaat de balans le 
ver door naar de Raad. Het gevaar is 
dat er geen alternatieven overblijven 
tussen passief en kritiekloos stailn 
tegenover wat er in de onderneming 
gebeurt, en anderzijds het gebruik 
maken van uiterste machtsmiddelen als 
toepassing van het recht van enquête 
of staking. 

* * * 
Afgezien van het vraagteken bij het 
punt medezeggenschap, en de kritiek 

betreffende de Raad van Commissaris
sen spreekt het rapport mij zeer aan. 
Dat is minder het geval met de reso
luties. Heeft men daar, meer clan in bet 
rapport, getracht een compromis te be
reiken met de behoudende minderheid? 
Hel hoofdbestuur van cle V.V.D. heeft 
nog geen mening uitgesproken over de 
voorgestelde resoluties omdat de min
derheid nog met tegen voorstellen moet 
komen. Het zou betreurenswaardig zijn 
als vele van de thans voorgestelde, 
toch wel constructieve, uilspraken een 
11cgdlief crdvies van het hoofdbesluur 
mee kregen, of door de partij verwor
pen werden, want daarmee zou men 
bewijzen dat clc V.V.D. toch - maar 
dan in geestelijk opzicht - een stil
stadnel waler is. BERT HUBERT 

de 
verenigde 

naties 
Uit de gebeurtenissen in 
Tsjecho-Slowakije, Biafra, het 
Midden-Oosten en de piraterij 
van cle Algerijnse regering 
(schrijver beroemt zich er niet 
op volledig te zijn) is duidelijk 
geworden dat, wil de Verenigde 
Naties ooit een respectabel en 
geëerbiedigd Instituut worden, 
zij grondig zal moeten worden 
herzien. 

* * * 
Beide partijen maken zich thans klaar 
voor de vierde ronde en worden door 
hun managers opgelapt van hun vorige 
wonden. J arring is scheidsrechter en 
de wereld is het publiek. Tot nu toe 
ligt Israël op punten voor, doch het is 
er tot op heden niet in geslaagd de 
legenstander door knock-out uit te 
schakelen. 
Momenteel bepalen de managers, de 
grootmachten, hun inzet en schatten 
zij hun winst. Wanneer zal het start
schot gelost worden? 
Misschien duurt het nog wel even; in 
de tussentijd kijken wij dan wel naar 
een andere wedstrijd. 

* * * 
Zoals zij lha ns is georgarr iseerd is hel 
alleen maar een vrij zinloze en mis
schien zelfs gevaarlijke instelling. Ik 
spreek hierbij uiteraard niet over 
Unesco, FAO enz. 



De kritiek richt zich voornamelijk 
tegen het volgende, al zullen wij er 
latE>r 01og eens meer aandacht aan 
wijden. 
In de eerste plaats is daar het belache
lijke veLo-recht van de grote Mogend
heden en wat daar tegenwoordig nog 
voor door gaat. Daarmee is de Veilig
heidsraad en ook de Algemene Ver
gadering eigenlijk al tot niet meer dan 
een speeltuin voor deze vijf mogend
heden gedegradeerd. 
In de tweede plaats geeft het Handvest 
geen bevoegdheid om in z.g. binnen
landse aangelegenheden in te grijpen, 
terwijl het bij afscheidingsoorlogen zo
als in Nigeria en indertijd in Kongo 
zeer dubieus is of men nog wel van 
interne kwesties mag spreken. 
In de derde plaats is dûar het feit dal. 
bet volkrijkste land van de wereld niet 
vertegenwoordigd mag zijn. 
In de vierde plaats blameert de V.N. 
zich ter zake van het Midden-Oosten. 
Ik kan zo langzamerhand de situatie 
hier met niets anders meer vergelijken 
dan me\. een boksmatch. 

J. H. LAMBERS 

een 
kostbaar 

goed 
Na een gedegen studie komt de 
commissie, ingesteld door de 
liberale Prof. Mr. B. M. Telder
stichting in haar rapport: Onder
wijs, een kostbaar goed (Uitg. 
Mart. Nijhof; Den Haag; f 6,50). 
tot de conclusie dat het open
baar onderwijs inefficiënt wordt 
beheerd! * * * 
De commissic die een onderzoek instel
de naar de structuur van het lager 
onderwijs, zegt dat de materiële uit
gaven per leerling bij het l.o. in 1964 
bedroegen bij het openbaar onderwijs 
.f 106,-, bij het bijz. onderwijs f 91,-. 
Deze bedragen waren sinds 1954 
respectievelijk gestegen met 86 en 
102°/o doch hier staat tegenover een 
leerlingenstijging bij het bijzonder 
onderwijs van 7°/o en een daling bij het 
openbaar onderwijs van 6'0/o. 
Werkt het openbaar onderwijs dan een 
en al verkwistend? In geen geval, doch 
het bijzonder onderwijs kent constri
buties en het bestuur heeft door de 
decentralisatie van het beheer meer 

kans om zmmger en efficiënter te 
werken dan de openbare school waar 
voor een kleine herstelwerkzaamheid 
een gemeentearbeider, -opzichter en 
-hoofdopzichter geraadpleegd moet 
worden. Wil de J.O.V.D. in haar onder
wijsresolutie (mening 3) naar een an
dere beheersvorm streven op de open
bare school, dit rapport koint tot de 
conclusie dat beheer van de openbare 
school functioneel verzelfstandigd 
moet worden om te komen tot een ver
grote doelmatigheid van het openbaar 
onderwijs. Beter onderwijs zou ge
geven kunnen worden met het zelfde 
bedrag, waarbij gedacht wordt aan 
leerlingenschaalverlaging, of kwalita
tief gezien zou het zelfde onderwijs ge
geven kunnen worden met minder 
kosten. 

* * * 
De commissie wil schoolraden instellen 
(in vele gemeenten is dit reeds ge
beurd) die voor iedere school een ont
werp-begroting opstellen en kosten
bewakend moeten optreden. Enkel die 
betalingen mogen door B. en W. ge
daan worden die goedgekeurd zijn 
door de schoolraad. Om de ouders zo 
veel mogelijk bij de school te betrek
ken wordt de begroting ter kennis
geving hen aangeboden. 
Dit hele plan zal staan of vallen met de 
bekwaamheid van de leden der school
raad. Zij zullen deskundige functio
narissen naast zich moeten hebben die 
hen van advies dienen over de onder
wijs-financiële zaken. Volgens het plan 
zou de raad uit 9 leden bestaan waar
van een hoofdonderwijzer en één 
onderwijzer. De andere zeven leden 
bestaan uit afgevaardigden van de 
ouders (4), lerarenorganisaties (1). het 
bedrijfsleven (1) en het college van B. 
en W. (1). Vooral in een plattelands
gemeente zal een dergelijke bezetting 
moeilijk te verkrijgen zijn. Hier ont
breekt vaak het bedrijfsleven even als 
een lerarenorganisatie terwijl de 
ouders niet altijd het nodige inzicht in 
de financiële zaken van het onderwijs 
zullen hebben, zodat er van de oor
spronkelijke opzet niet veel overblijft. 
De efficiency wordt zeker wel gediend 
met de samenvoeging van kleine scho
len. Voorgesteld wordt een minimum 
van 7 5 leerlingen ( = 3-mansschool). 
Ons land kent momenteel 878 scholen 
met minder dan 60 leerlingen, waarvan 
de helft in het noorden terwijl de helft 
van de openbare scholen minder dan 
90 leerlingen heeft. Uit statistieken 
blijkt dat kleine scholen qua materiële 
exploitatiekosten gemiddeld 10'"/o per 
leerling duurder zijn dan de grote 
scholen. Vooral in gemeenten met 
kleine openbare en grote bijzondere 
scholen werkt dit nadelig daar het be
drag per leerling voor het openbaar 
onderwijs de norm aangeeft voor het 

uit te keren bedrag aan de bijzondere 
scholen. Verder blijkt dat de doorstro
ming naar het V.H.M.O. in grote scho
len aanzienlijk gemakkelijker blijkt te 
gaan dan op de kleine scholen. De 
kans op voortgezet onderwijs blijkt 
voor jongens op kleine scholen op het 
platteland 50°/o kleiner te zijn dan voor 
die in de steden en 30Q/o minder dan 
voor die op grote plattelandsscholen. 

* * * 
Ook in de steden ziet men dit zelfde 
beeld. 
Gelukkig begint de concentratie lang
zamerhand op gang te komen doch 
helaas wil men in nog veel te veel 
plaatsen het voordeel van concentratie 
niet inzien en wil men ondanks alles 
hun eigen schooltje in hun dorpje 
houden. 
Tenslotte spreekt de commissie nog als 
haar mening uit dat het klassikale 
systeem in het algemeen de voorkeur 
verdient voor de gemiddelde leerling 
ondanks het feit dat het individuele 
onderwijs voor bepaalde categorieën 
van leerlingen voordelen kan bieden. 
Jarenlang is men reeds bezig (de Peda
gogische centra) om tot meer indivi
dualisering te komen waardoor ook het 
verschijnsel doubleren zou kunnen 
worden opgelost door het afschaffen 
van hel jaarklassensysteem. Ook de 
.J.O.V.D. heeft in haar resolutie hier op 
gewezen. De onderwijscommissie van 
de Telder-stichting is waarschijnlijk 
ook langs economische weg tot deze 
stelling gekomen daar zij heeft uitge
plozen dat het klassikaal-systeem 
economischer is ten opzichte van het 
individueel onderwijs terwijl andere 
argumenten ontbreken. Het belang van 
het kind, dat bij dit onderwerp toch 
wel voorop moet staan, is hier bij de 
commissie op de achtergrond geraakt 
helaas! Gr. ZIENGS 

op naar 
een 5°lo 

regeling 
Kamervoorzitter van Thiel heeft 
er bij het einde van de parle
mentaire seizoen zijn bezorgd
heid over uitgesproken dat het 
aantal partijen in ons parlement 
nog maar steeds toeneemt. En 
volkomen terecht, er is er waar
achtig al weer een bij gekomen. 

(doorlezen op pag. 7) 
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PRECEDENT FOR PRESIDENT 
Onder bovenstaand motto is 
van de zijde van een aantal 
deelnemers rond de werkgroep 
"Sjaloom" het initiatief uitge
gaan om in Nederland stemming 
te maken teneinde actieve be
langstelling te kweken voor de 
Amerikaanse presidentsverkie
zingen. De initiatiefnemers gaan 
er vanuit, dat de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen - ge
zien de macht die de Ameri
kaanse president in de wereld 
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uitoefent - te belangrijk zijn 
om alleen aan de Amerikanen 
over te laten. De reikwijdte van 
de beslissingen, verbonden aan 
de uitoefening van dit ambt be
perkt zich niet meer tot histo
risch gegroeide relatie tussen dit 
ambt en het volk van de Ver
enigde Staten. 

* * * 
Verder zijn de initiatiefnemers van 
deze actie de mening toegedaan dat 
.,vrijmoedige deelname aan de Amcri-

kaansc presidentsverkiezingen door 
niet-Amerikanen tevens duidelijk 
maakt, dat de soevereiniteit van de af
zonderlijke staten een achterhaalde 
werkelijkheid is". 

Middels allerhande manifestaties wil 
men trachten deze verkiezingen cen
traal in de belangstelling te trekken en 
tevens wil men zich uitspreken voor 
een bepaalde kandidaat vóór de ver
kiezingen. Mogelijkheden om hieraan 
deel te nemen zullen o.a. via de tele
visie bekend worden gemaakt. Tevens 
zal de televisie (Vara) een paar grote 



"Dit zijn geen gewone tijden, en 
dit zijn geen gewone verkiezin
gen. Het gaat niet alleen om het 
leiderschap van onze partij en 
zelfs niet van ons land, maar het 
gaat om het morele leiderschap 
van deze planeet." (Robert Ken
nedy bij het aanvaarden van zijn 
kandidatuur) 

uitzendingen wijden aan achtergron
den van deze verkiezingen. Dan zal 
ook de uitslag, aan de hand van een 
opinieonderzoek, bekend gemaakt wor
den op welke kandidaat bijv. de Neder
landers gestemd zouden hebben. 

* * * 
De initiatiefnemers zullen een pocket 
uitgeven, waarin uitvoerig bij de ver
schillende kandidaten wordt stilge-

staan. Het Hoofdbestuur heeft te deze 
ingetekend voor 200 exemplaren, het
geen een reductie van 35'0/o opleverde. 
Thans zijn deze pockets bij het Hoofd
bestuur verkrijgbaar voor een bedrag 
van ± één gulden. In deze pocket be
vindt zich ook een stembiljet dat in
gevuld opgestuurd kan worden. 
Afdelingen worden verzocht opgave te 
doen van het aantal pockets dat zij 
zouden willen ontvangen. Ook indivi
dueel kan men ze bestellen. Dit alles 
bij voorkeur bij de v.v.p. teneinde een 
juiste werkverdeling te bevorderen. 
Doe het wel snel, want het aantal is 
beperkt. 
Mochten er leden of afdelingen zijn, 
die zich op andere manier vcrdienste
lijk willen maken met deze actie, dan 
hoopt ondergetekende dat te ver
nemen. 

A. J. EVENHUIS, vvp. 

(vervolg van pag. 5) 

De parlij van de politieke charlatans, 
de BoerenpartiL is onder een overwel
digde en mijns inziens zelfs ongezond 
grote belangstelling, als een rot ei uit 
elkaar geklapt. En dit dan, omdat de 
koekoeksjongen hun eigen nest der
mate hadden bevuild, dat ze er zelf 
niet meer in wilden. 
Dat de pers er dagenlang bulderdende 
en lekkerbekkende artikelen en com
mentaren aan heeft gewijd is belache
lijk; er zijn waarachtig toch nog wel 
andere dingen om over te schrijven. 
Maar men zal wel steeds een heime
lijke angst voor de Boerenpartij gehad 
hebben, een angst die dan nu in op
luchting omgezet kon worden. 

* * * 
Intussen zitten we daarmee nu op der
tien partijen in de Kamer, terwijl het 
lang niet vaststaat dat er voor het 
einde van het jaar niet nog een bij
komt. Dat betekent dat als we voortaan 
een parlementair debat zouden moeten 
aanhoren dat we dan zes à zeven keer 
zouden horen waarom men voor of 
tegen is en zeven à zes keer waarom 
anderen tegen of voor zijn, alleen door 
iedereen telkens in andere bewoor
dingen natuurlijk en misschien zelfs 
met echte nuanceverschillen. Want een 
ieder waant immers zijn eigen uil een 
valk te zijn. De spreker moet nog ge
hoord worden die doodgewoon zegt 
dat hij zich bij zijn voorganger aan
sluit. Vooral nu Kamerleden tweemaal 
zoveel salaris krijgen zullen ze zich 
nog meer waar moeten trachten te 
maken en per sé een eigen mening ver
kondigen. Voor de geachte afgevaar
digden zelf lijkt dit echter nog wel het 
meest vermoeiend, omdat het gespro
kene in principe toch tot hun gericht 

is, dacht ik.Gelukkig kan men echter 
later ook alles in de handelingen na
lezen, als men dat wil, en behoeft men 
als Kamerlid niet alle sprekers aan te 
horen. Zoals bekend staat er dan ook 
een biljart in de Kamer en naar het 
heet gaan tijdens de donder- en blik
semtirade"s van Van Dis een hele hoop 
Kamerleden plassen; daar zijn kenne
lijk niet voldoende pauze"s voor. 

* * * 
Doch nu alle gekheid op een stokje; 
onze democratie raakt in diskrediet. 

Hoe meer partijen, hoe geringer het 
vertrouwen van het volk en is dat niet 
logisch? Geen zinnig mens kan immers 
nog precies weten wat al die partijen 
scheidt en zeker niet wanneer men als 
criterium de problemen van de toe
komst neemt en dat is toch essentieel. 

Aan de andere kant wordt het land 
ook gewoon onregeerbaar. Straks kan 
niemand meer een vaste meerderheid 
verkrijgen, Waélr enigszins op te vcr
trouwen valt. Dat komt dan door al die 
splinterpartijtjes. Die partijtjes met 
vier en zeven zeteltjes en minder dan 
vijftien. Stuk voor stuk betekenen die 
partijen weinig, maar met elkaar bre
ken zij de democratie de nek. Wil een 
kabinet toch voortvarend te werk kun
nen gaan dan is een ruime meerder
heid nodig; men mag niet afhankelijk 
zijn van snipperpartijtjes zoals C.P.N. 
en Boerenpartij. Het is best dat zulke 
partijen bestaan, want een ieder moet 
gelegenheid hebben zijn visie kwijt te 
kunnen. Doch ze ihoren niet in de 
Kamer. Als het er een paar zijn dan 
kunnen we ons die weelde desnoods 
nog wel veroorloven, maar zoiets kan 
niet de spuigaten uit gaan lopen en dat 
doet het nu. 

Als een bepaalde partij er bij voort
during toch niet in slaagt om een zeker 
miniem deel van de bevolking voor 
haar plannen warm te laten lopen dan 
verdient zij het niet in de Kamer te 
mogen zitten. Kortom, een vijf pro
centsregeling is gewenst. 

* * * 
Voor diegenen die hiertegen bezwaar 
zouden mogen koesteren zij gezegd 
dat het huidige systeem evenmin 
waterdicht is. Het hangt immers maar 
van de grootte van de kiesdeler af hoe
veel partijen er in de Kamer komen. 
Wanneer men het bv. in zijn hoofd zou 
halen om de Tweede Kamer uit te brei
den tot 300 man dan zouden er nog 
meer partijen hun entree in het Parle
ment kunnen maken. Het politiek hob
bïsme zou hoogtij vieren; het is even
wel duidelijk dat het land daarmee niet 
gediend kan zijn. 

(doorlezen op pag. 8) 
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UHvoerders van warmte-, koude- en geluidsisolatie 
Kantoor: IPELO 15, ROTTERDAM . Telefoon 1 7 5 5 0 7 

SMIT I{INDERDIJI{ 

SCHEEPSBOUW SllfDS 1687 

N.V. Aannemersbedrijf 
vlh J. STAM 

Kortenaarstraat 3 
ZWIJNDRECHT 
Tel. 01850- 5839 

WONINGBOUW 

BOELE's 
Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

BOLNES 

SCHEEPSBOUW 
SCHEEPSREPARATIE 
MOTORENREPARATIE 

VLA AR DINGEN N.V. 

STAALBOUW 
APPARATENBOUW 
TANKS 
PI.JPLEIDINGEN 
WATERZUIVERINGSAPP. 

N.V. Scheepsbouwwart - Machinefabriek 
DE KLOP" 

" Industrieweg 4 Sliedrecht 

(vervolg van pag. 7) 

f'en aantrekkelijk punt is trouwens nol! 
dat een vijf procent-regeling de kleine 
partijen min of meer dwingt tot samen
werking. Op die manier komen er dan 
eindelijk eens krachten in werking die 
tot synthese's leiden en dat is hi.Hd 
nodig in een zich ogenschijnlijk mo
menteel ontbindende politieke demo
cratie. Zo zouden de Radicalan en 
D'66 misschien één zo'n synthese kun
nen opleveren wat dan naar alle waar
schijnlijkheid een heel aantrekkelijk 
ólternatief voor de P.v.d.A. zou kunnen 
vormen. Het rechtse kruimelwerk zou 
wellicht ook een klein politiek taartje 
kunnen bakken en de P.S.P. en de 
C.P.N. zouden min of meer tot een 
volksfront gedwongen kunnen worden. 

* * * 
ren alternatief voor een 50/o regeling 
is natuurlijk het districtensysteem. Het 
zal echter nog wel jaren duren voor 
we zo iets hebben, als het al ooit komt 
tenminste. Want het spot toch eigenlijk 
ook met alle politieke redelijkheid en 
rlemocratie dat al die tienduizenden 
die in Parijs tegen het Gaullistische be
wind gedemonstreerd hebben dank zij 
dit door sommige groeperingen zo op
gehemelde districtensysteem ook nog 
maar niet één vertegenwoordiger in de 
dssemblee hebben kunnen krijgen. Zo 
iets zou Amsterdam niet moeten over
komen. 
Dit systeem werkt in principe ddn ook 
nog een stuk ondemocwtischer dan 
een 5'0/o regeling, tenzij men de distric
ten weer behoorlijk groot madkt. Maar 
in ddt geval begint het er op te lijken 
dat men een kanon op een mug wil 
schieten, aangezien het veel eenvou
diger is om eerst eens te bekijken of 
er niet iets aan het lijstenstelsel ge
ddan kdn worden. 
Het wl uit de voorgestelde omvang 
van het district moeten blijken wat 
men essentieel acht, minder partijen of 
een groter contact tussen kiezer en ge
kozene. Dit overwegende is het dui
delijk dat we nog lang niet zover zijn, 
dat er concreet iets kan gebeuren, 
vooral in een land als het onze waar 
men vijf kwartier in een uur praat met 
daMaan omgekeerd evenredige resul
taten. 

* * * 
Toch zal er iets moeten gebeuren. Op 
zichzelf kan men natuurlijk moeilijk 
enthousiast zijn voor de voorgestelde 
regeling. Het gaat er echter niet om 
dat men er enthousiast voor is, maar 
dat men bereid is om erger te voor
komen. 
Het wil mij voorkomen dat juist in ons 
land de voordelen van de vijfprocents
regeling de nadelen ervan ruim kunnen 
overtreffen. 

J. H. LAMHERS 



JOVÖ-JOURnaal 
* aÇbetmqen 
AMSTERDAM 
rn het kader van de pogingen ter uit
breiding van de afdeling werden op 
maandilg 25 maart en woensdag 29 mei 
in Hotel Polen bijeenkomsten georga
niseerd, waar belangstellenden alles 
kc·nden vragen over de J.O.V.D. Deze 
,wenden zijn een goed succes geweest, 
zodat hiermee zal worden doorgegaan. 
f'.cide keren mochten we weer een aan
tal nieuwe leden in het J.O.V.D.-dool
hof binnenleiden. 
Op 23 april was er een informele 
leden vergadering ter voorbereiding op 
de districtsdag van 27 april te Alk
''lilar, waar onze afdeling uitmuntte 
door haar grote opkomst. 
Op maandag 19 april sprak Drs. 
W. G. C. M. Haack over "Liberalisme 
in de tegenwoordige tijd en hoe dit in 
een partij te verwezenlijken is". Deze 
avond mogen wij tot een der succes
volle rekenen, te meer daar uitgangs
punten konden worden geformuleerd, 
welke m.b.t. het minimumprogramma 
der J.O.V.D. van onschatbme waarde 
zullen blijken. 
Maandag 20 mei hebben we weer een 
algemene ledenvergadering mogen be
leven. Deze typeerde zich door een 
grote opkomst, vooral van nieuwe 
leden. Voor het nieuwe verenigings
jadf kunnen leden personen voor een 
functie in het afdelingsbestuur aan
bevelen; J. D. Hoogstra is door het be
stuur kandidaat gesteld als afdelings
voorzitter voor 1968/1969; het zittende 
bestuur heeft nu als penningmeester 
mej. T. C. H. van Mullem, waarin zij 
de heer N. A. Mulder is opgevolgd; 
de heer J. R. M. Westerinkis als vice
voorziter, belast met de werkgroepen, 
aan het bestuur toegevoegd. 
Het secretariaatsadres luidt: mej. A.M. 
Ruter, Fred. Bolstraat 118 te Amster
dam, tel. (020) 716578. 

UTRECHT 

Op 26 augustus was het de derde Libe
rale Sociëteit-avond, georganiseerd 
door V.V.D. en J.O.V.D. Waren de 
beide vorige soos-avonden reeds goed 
bezocht, op deze avond was er een zeer 
grote belangstelling. De oorzaak hier
van was, dat de avond in het teken zou 
staan van de zeer actuele kwestie 
Tsjecho-Siowakije. De heren Vonhofl 
(ja, dié) en Spans (Utrechts gemeente
raadslid voor de P.S.P.) waren als spre
kers uitgenodigd. 
Na de uiteenzetting van de beide heren 
werd nc·g uitvoerig met hen gediscus
sieerd. 
De Liberale Soos in Utrecht wmdt elke 
laatsic maandagavond van de mûand 
gehouden in de Maarlenshof Sociëteit, 
Loeff Berchmakerstraat 34, bij de 
Neude. 

MIDDEN-DRENTHE EN MEPPEL 

Deze twee Drentse afdelingen organi.
seerden weer de traditionele "Giet
hoorn-dag" onder uitstekende weers
omstandigheden. Er werd dan ook van 
hartelust gezeild, al dan niet geoefend. 
's-Avonds vond er in De Wijk een ge
zamenlijke broodmaaltijd plaats waar 
zo'n dertig mensen aan deelnamen 
waarna. men zich te goed deed aan een 
gezellige dans. 

* hB·t3.Ç€l 
POLITIEK PROGRAMMA 1968/1969 

Het politieke studie-programma, zoals 
het Hoofdbestuur zich dat voor het 
komende seizoen voorstelt, ziet er als 
volgt uit: 

Congres 1968 
1. Eindbehandeling Minimumprogram

ma. 
2. Behandeling concept-resolutie 

Sexualiteit en Politiek. 
Breda 1969 (febr.): 

Amsterdam; liberale borrel in De Oude Herberg vanaf 22 uur. 

Den Haag; liberale borrel in Tastevin vanaf 17.30 uur. 

5 en 6 District Noord-Holland; weekend in de Dromedaris te Enkhuizen. 

15 Amsterdam; alg. ledenvergadering in de Brakke Grond; 20 uur. 

18 ZO-Drenthe; bijeenkomst bij Greving te Emmen; spreker R. Zegering Hadders. 

samenqestelb booR 

Jn€k€ hUB€€k 

1. Eindbehandeling Sexualiteit en 
Politiek. 

2. Behandeling concept-resolutie 
Grondpolitiek. 

N.B.: Een commissieo.l.v. de heer J. 
Weggemans (afd. Assen) is in oprich
ting. 

Dalfsen 1969: 
1. Eindbehandeling resolutie Grond

politiek. 
2. Behcmdeling concept-resolutie 

Hoger-Onderwijs. 
Congres 1969: 
l. Eindbehandeling resolutie Hoger

Onderwijs. 
2. Behandeling van een concept-reso

lutie, die voorlopig onder de titel 
"Cultuurpolitiek en Democratie" 
vorm moet aûnnemen. 

Het Hoofdbestuur spreekt als haar 
wens uit, dat elke afdeling zo veel 
mogelijk van boven genoemde onder
werpen op haar bijeenkomsten aan de 
orde stelt. Zo mogelijk hoopt het 
Hoofdbestuur dat afdelingskernen in 
kleiner verband dus een bijdrage aan 
de discussie willen leveren. Met name 
is het gewenst dat dergelijke groepen 
actief gaan deelnemen aan de discus
sies in de vorm van artikelen in de 
Driemaster. Tevens is het plezierig, 
wanneer de vice-voorz. pol. van het 
verloop van de discussies en dus de 
standpuntbepalingen binnen de alde
lingen op de hoogte kan worden ge
houden. 
Kè1dervorming maakt een van de voor
naamste taken van een politieke jon
gerenorganisatie uit. Bovendien is het 
vcrloop van leden in een jongeren
organisatie bijzonder groot. Niettemin 
dienen ook de politieke werkzaam
heden voortgang te vinden. Teneinde 
nu de continuïteit te bevorderen hoopt 
het Hoofdbestuur namen door te k 1 ij
geu van leden, die bereid zijn mede te 
werken aan het werk van een bepaillde 
studiecommissie (zie bijv. bovenge
noemde ondewerpen) of die bereid zijn 
eens een artikel te schrijven of een 
rapport over een bepaald onderwerp 
op te stellen. 
Na het Congres te Nijmegen is de dis
cussie met betrekking tot het mini
mumprogramma afgesloten. Het Hoofd
bestuur onderzoekt nu, mede met het 
minimumprogramma in de hand, welke 
mogelijkheden er zijn om een nadere 
bijdrage aan de partijvernieuwing in 
Nederland te kunnen leveren. 

A. J. Evenhuis, vvp. 
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* VOORlOPIG€ B€SChRIJVIOGSBRI€~ 

Ingevolge art. 39 lid 2 van het Huis
houdelijk Reglement doen wij u onder
staande voorlopige beschrijvingsbrief 
toekomen voor de op 2 en 3 november 
a.s. te Nijmegen te houden Algemene 
Vergadering. 
Voor de goede orde wijzen wij u op 
art. 38 van het HR alsmede op de 
artikelen die de afdracht aan het Hoofd
bestuur regelen. Wij wijzen u hierbij 
op de nieuwe methode, welke hierbij 

* aqenöa 

wordt toegepast, waarbij wij voorts 
verwijzen naar het jongste Hoofdbe
stuur bulletin. 
Tenslotte wijzen wij u op het feil ddt 
afgevaardigden en plaatsvervang<'nde 
afgevaardigden uiterlijk veertien do~~en 
van te voren op het algemeen SP<T<'

tariaat schriftelijk dienen te zijn <!<Lil

gemeld. 
Onderstaand volgt de voorlopige be
schrijvingsbrief, waarbij eventuele wij
zigingen zijn voorbehouden. 

1. Opening door de landelijk voorzitter, de heer H. Bosma. 
2. Verwelkoming der gasten. 
3. Benoeming leden en plaatsvervangende leden notulencommissie 1968/1969. 
4. Notulen van de ledenvergadering Dalfsen 1968. 
5. Ingekomen stukken en mededelingen. 
6. Jaarverslag algemeen secretaris. 
7. Jaarverslag algemeen penningmeester. 
9. beleid hoofdbestuur 1967/1968 

a. algemeen 
b. Driemaster 

10. Beleid hoofdbestuur 1968/1969. 
11. Begroting 1968-1969. 
12. Verkiezing leden hoofdbestuur 1968-1969. 
13. Verkiezing leden en plaatsvervangende leden kascommissie 1968-1969. 
14. Verkiezing lid van de Raad van Beroep. 
15. Eindbehandeling Minimumprogramma. 
16. Behandeling van de Structuurwijzigingen. 
1 '1. Voorbehandeling van de resolutie Sex en Politiek. 
18. Bestuursoverdracht. 
19. Aanwijzing plaats en datum Algemene Vergadering 1969. 
20. Voorstel resolutie onderwerpen 1969 (zie pag. 9). 
21. Wat verder ter tafel komt. 
22. Rondvraag. 
23. Sluiting. 

* tO€l1Chtmq 

ad. 6 en 7. De jaarverslagen hopen wij 
u bij de definitieve Beschrijvingsbrief 
te doen toekomen. 

ad. 11. De begroting gaat bij de defini
tieve Beschrijvingsbrief. 

ad. 12. Het 7e lid, mejuffrouw C. W. 
Hubeek en de heren A. J. Evenhuis en 
M. P. van Dijk, respectievelijk vice
voorzitter politiek en algemeen secre
taris stellen zich niet herkiesbaar. Als 
gevolg hiervan stelt het hoofdbestuur 
ingevolge art. 41a van het Huishoude
lijk Reglement kandidaat: 

voor landelijk voorzitter de heer H. 
Bosma, te Groningen; 

voor vice-voorzitter politiek de heer 
J. J. P. Meijer te Lopikerkapel; 

voor vice-voorzitter organisatie de 
heer J. Weggemans te Assen; 

voor algemeen secretaris de heer J. 
Ekkers te Zeist; 

voor algemeen penningmeester de heer 
L. Hilarides te Drachten; 

voor 2e secretaresse mejuffrouw M. C. 
Seevinck te Amsterdam; 

voor 7e lid mejuffrouw A. J. Justman 
Jacob te Amsterdam. 

Eventuele tegenkandidaten dienen, 
vergezeld van een schriftelijke bereid 
verklaring van de betrokkene uiterlijk 
drie weken van tevoren aan het alge
meen secretariaat te worden bekend 
gemaakt. 

ad. 15. Voor het Minimumprogramma 
verwijzen u naar de Driemaster van 
juli/ augustus. 

ad. 16. Wij verwijzen u naar deze Drie
master (zie pag. 11). 

ad. 17. Een concept resolutie zal u wor
den toegezonden bij de definitieve Be
schrijvingsbrief. 

voor het hoofdbestuur: 

M. P. VAN DIJK, 
algemeen secretaris 

U komt toch ook op het Congres te 
Nijmegen? 

op 2 en 3 november 

Vul de bon nu in ! 
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* StRUCtUUR~ 
WI)ZI(jln(j€n 

Het blijft altijd een moeilijke zaak te 
bereiken, dat de uit te brengen stem
men op een congres zo goed mogelijk 
de organisatie weergeven: een stem
deler moet zodanig zijn, dat enerzijds 
het verschil in grootte tussen de af
delingen duidelijk naar voren komt, 
doch dat anderzijds niet te veel af
gevaardigden moeten verschijnen of 
dat een afgevaardigde overladen wordt 
met stemmen. Het bleek in de afge
lopen periode dat de stemdeler 25 het 
democratische beeld vertroebelde, 
maar het bleek ook dat op onze con
gressen niet al te veel personen door 
de afdelingen tot afgevaardigde be
noemd konden worden. Wellicht is de 
voorgestelde stemdeler 15 een betere. 
Wijzigingen: 
In de Statuten, artikel 19, 2e lid na 
.,een stem·· te schrappen en te vervan
gen door: .,per 15 leden, van wie het 
Hoofdbestuur de tot dat tijdstip ver
schuldigde contributie heeft ontvan
gen", en 3e lid de laatste zin te schrap
pen en te vervangen door: .,Een afge
vaardigde kan niet meer dan 4 stemmen 
uitbrengen en niet meer dan 2 afdelin
gen vertegenwoordigen." In het Huis
houdelijk Reglement, artikel 38, .. twee
maal 25 leden" te schrappen en te ver
vangen door: ,.15 leden" en 4e lid te 
schrappen en te vervangen door: ,.Een 
afgevaardigde of diens plaatsvervanger 
kan niet meer dan 4 stemmen uitbren
gen en niet meer dan 2 afdelingen ver
tegenwoordigen.·· 

J. J. P. Meyer vvo 

* R€SOlUtl€ 
CONSUMENTENBELANGEN 

De J.O.V.D. overwegende 
1. dat door de overstelpende verschei

denheid van produkten het vergelij
ken van prijs en kwaliteit voor de 
consument in vele gevallen een on
begonnen zaak is en het cadeau
stelsel dit nog meer bemoeilijkt. 

2. dat de overheid de maatschappe
lijke krachten zodanig dient te re
guleren dat aan de belangen van de 
consument meer recht wordt ge
daan. 

3. Dat de openingstijden van detail
handelszaken, alsmede dienstver
lenende bedrijven in de particuliere 
en overheidssector onvoldoende 
tegemoet komen aan de behoeften 
van de consument. 

:Jpreekt als haar mening uit: 
1. dat wettelijk dient te worden ge

rcge:d, dat ieder produkt in prin
cipe van een duidelijke verklaring 

(doorlezen op pag. 12) 

* m€b€b€lmqen VOOR h€t COOGR€5 

PROGRAMMA 
Zaterdag 2 november: 
Het voorlopige program van het congres luidt als volgt: 
12.30--- 14.00 uur Ontvangst van gasten en deelnemers. 
14.00--- 14.30 uur Opening door de voorzitter de heer H. Bosma. 
14.30--- 16.00 uur Huishoudelijke vergadering. 
16.00--- 18.30 uur Congresrede. 
18.30--- 19.30 uur Liberale Borrel. 
19.30---21.00 uur Diner. 
± 22.00----.- uur J.O.V.D.-Bal. 
Zondag 3 november: 
11.00--- 12.30 uur Huishoudelijke vergadering. 
12.30--- 14.00 uur Koffietafel. 
14.00--- 18.00 uur Huishoudelijke vergadering 
omstreeks 18.00 uur Sluiting van het Congres. 
PLAATS 
Het congres wordt gehouden in het Instituut .. Henricus" te Nijmegen. De deelnemings
kasten bedragen f 30,- per persoon. Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor over
nachting in .. Die Hooghe Hoenderbergh" te Groesbeek. 
Het is mogelijk aan slechts een gedeelte van het congres deel te nemen (zie de bon). 
BETALING 
Het desbetreffende bedrag dient te worden overgemaakt op postrekening nr. 11 88 11 7 
van de Nederlandse middenstandsbank N.V. te Oss, t.g.v. J.O.V.D., afd. Nijmegen. 
Onder vermelding .. Congres Nijmegen". 
Opgave verplicht tot betaling. 
AANMELDING 
Men kan zich aanmelden door het zenden van onderstaande bon aan: Congres
com!nissie 1968 van de J.O.V.D., Van Broeckhuysenstraat 6, te Nijmegen. 

BOn 
Ondergetekende: 

Adres: 

Lid van de afdeling: ..... . 

geeft zich hierbij op voor: (aanstrepen wat gewenst wordt) 
D deelname aan het gehele congres te Nijmegen op 2 en 3 november, inclusief 

de overnachting: f 30,---. 
D deelname aan het gehele congres te Nijmegen zonder de overnachting: 

f25,-. 
D deelname aan het congres op zaterdag 2 november: f 18,50. 
D deelname aan het congres op zondag 3 november: f 13,50. 

De kosten, f 30,-/f 25,---/f 18,50/f 13,50, heb ik inmiddels gegireerd op 
bovengenoemde postrekening. 

Handtekening: 

vloeibare stikstof vloeibare zuurstof 
machine-fabriek 

N.V. W.A.HOEK'S MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK HAVENSTR.19 SCHIEDAM TEL:01G-269061 
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wordt voorzien, waarop staan ver
meld de eigenschappen, de duur
zaamheidsgarantie, gebruiksvoor
schriften, gebruikte grondstoffen, 
afmetingen en inhoud, prijs per een
heid alsmede het volledige adres 
van de fabrikant of importeur. 

2. Dat er een nationaal of internatio
naal kwaliteitsmerk wordt vastge
steld, dat door een nietbelangheb
bende instelling wordt verstrekt. 

3. Dat de fabrikant en handelaar 
tegenover een ieder behoren in te 
staan voor de veiligheid van de pro
dukten, welke zij in het verkeer 
brengen, zonder de mogelijkheid 
van uitsluiting van aansprakelijk
heid. 

4. Dat een wettelijke controle op de 
cadeaustelsels dient te worden in
gesteld, waarbij o.a. voorschriften 
moeten worden ingevoerd die de 
onderlinge vergelijkbaarheid van 
de zegelsystemen voor de consu
ment mogelijk maken, en waarbij 
toezicht op de zegelexploitatiemaat
schappijen gewenst is. 

5. Dat consumentenorganisaties mede 
door hulp van de centrale overheid 
in staat moeten worden gesteld het 
vergelijkend warenonderzoek op 
grote schaal voort te zetten en uit 
te breiden; dat de voorlichting hier
omtrent zowel op nationaal als op 
Europees niveau gestimuleerd dient 

6. Dat bij koop onder mentale druk 
een afkoelingsperiode van veertien 
dagen dient te worden ingevoerd. 

7. Dat onder toezicht van de kanton
rechter arbitragecommissies dienen 
te worden ingesteld, die tot taak 
hebben verschillen tussen consu
ment en fabrikant/handelaar koste
loos te beslissen. 

B. Dat er klacht- en adviesbureaus 
dienen te komen, waartoe een ieder 
zich bij onenigheid tussen hen en 
een dienstverlenende instelling van 
de overheid kan wenden. 

9. Dat de totale openingstijden onge
wijzigd dienen te blijven; dat het 
bedrijfsleven zelf de openings- en 
sluitingstijden vaststelt, met dien 
verstande dat men tot een vrijwil
lige coördinatie op gemeentelijk 
niveau dient te komen; dat dienst
verlenende instellingen van de 
overheid op een avond in de week 
of zaterdagmorgen geopend dienen 
te zijn. 

10. Dat het in het belang van de con
sument. is dat de huidige vestigings
eisen in het bijzonder met betrek
king tot de vakbekwaamheid strikt 
gehandhaafd blijven. 
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MA.RGINA.LI& 

M&RGIN&LI& 

De Russische soldaten hebben in 
Tsecho-Siowakije kennis kunnen 

maken met de leugens van hun leiders. 

Het zal op hen een onuitwisbare indruk 
gemaakt hebben. 

Deze soldaten zullen thuis hun ervaringen 
vertellen. Wellicht dat dan mede daar
door de intellectuelen op meer begrip bij 
het Russische volk kunnen rekenen, 
wanneer zij van passief tot meer actief 
verzet overgaan. Het is alleen wel te 
hopen dat zij inzien dat hiermee niet 
getalmd kan worden. Het is immers een 
dodelijk gevaar voor de wereldvrede dat 
een stel immorele en verdwaasde leiders, 
die tot zulke stommiteiten in staat zijn, 
vrijelijk gebruik kunnen maken van de 
meest verschrikkelijke wapens, die de 
wetenschap tot nu toe heeft weten te 
vervaardigen. (JL) 

Niet georganiseerden betalen geen 
contributie aan de bond en krijgen 

dus in feite een premie, waar een eind 
aan dient te komen! We willen een fonds, 
bestaande uit gelden afkomstig van de 
werkgevers, waaruit jaarlijks een premie 
van f 10,- per lid moet komen als tege
moetkoming voor het scholingswerk. 

Bovendien willen we uit dit fonds een 
uitkering van f 50,- per lidmaatschaps
jaar aan ieder vakbondslid dat de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt", 
aldus de nieuwste ledenwerfslogan van 
de vakbonden in de metaalnijverheid. 

Nu ze op hun ideële doelstellingen geen 
leden meer kunnen winnen, proberen ze 
het op een financieel accoordje te gooien 
op kosten van de werkgever. Deze willen 
ze verplichten slechts een deel van de 
werknemers een loonsverhoging toe te 
kennen ten bate van de ledenlijst der 
vakbonden. Wanneer deze vakbonden op 
deze wijze hun leden moeten winnen zal 
hun aftocht enkel versneld worden, ter
wijl principiële tegenstanders door deze 
weinig ideële acties weer een stevig 
argument hebben om hen te bestrijden. 

(GZ) 

B ij alle ellendige gebeurten/sen rond 
Tsjecho-Siowakije zouden we haast 

vergeten dat het Nigiriaanse rigime per 
dag enige duizenden Biafranen laat 
verhongeren. 

De wandaden van dit lugubere bewind 
beginnen al aardig te lijken op de metho
den van zeker ander regime ten opzichte 
van een ander ras, nu zo'n 25 jaar 
geleden. Toen kon niet worden ingegre
pen ofwel men was eenvoudig niet op de 
hoogte. 

Thans weet heel de wereld wat er in dit 
deel van Afrika gebeurt en het zou een 
koud kunstje zijn aan de al of niet 
opzettelijke genocide een einde te maken. 

Maar het Handvest van de Verenigde 
Naties laat geen interventie toe, omdat 
het hier om ,.binnenlandse aangelegen
heden" gaat. 

Wij hebben onze 11 miljoen gulden daar
om misschien nutteloos geofferd; Het 
Handvest staat nu eenmaal toe dat een 
of ander regime in een of andere lidstaat 
een bevolkingsdeel uitmoordt of laat 
verhongeren. 

Van de Nederlandse vertegenwoordiging 
bij de V.N. dient dan ook geeist te 
worden, dat zij voorstellen tot aanvulling 
van het Handvest indient. (JL) 

J de Haagse Post van 24 augustus zegt 
prof. Schermerhom naar aanleiding 

van het overlijden van prof. Oud: 
"Er zaten zware schaduwzijden aan zijn 
vele grote kwaliteiten. Ik betwijfel of hij 
ons land zoveel goed heeft gedaan als nu 
door zoveel kranten wordt voorgesteld." 

Wij kennen de heer Schermerhom als 
de man die mede verantwoordelijk is 
voor de van aanvang uitzichtloze Indië
politiek, wat naderhand door Schermer
hom zelf is toegegeven (maar: wat moest 
ik anders?). Nieuw Links in de P.v.d.A. 
zal zich hem zonder twijfel herinneren 
als de man die de socialistische 
establishment bijsprong, toen de eis dat 
Nederland uit de N.A.V.O. moet treden, in 
de P.v.d.A. althans succes scheen te 
krijgen. Enige dagen later vond 
Schermerhom het bijzonder jammer dat 
hij zich zo tegen Nieuw Links had afgezet 
en hij zei dat ze eigenlijk wel gelijk 
hadden. Kortom, professor Schermerhom 
is het typische voorbeeld van de salon
radicaal die voorál achteraf zo goed weet 
hoe het had moeten zijn. 

Deze grote politicus zegt dan verder 
over Oud: 
,.Ik ben blij dat ik geen In Memoriam over 
hem hoef te schrijven." 

Wij hebben ons heilig voorgenomen dat 
ook niet over Schermerhom te doen. 
Want deze man is nu eigenlijk al 
morsdood. (GvdM) 
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keizersnede 
G EEN GROTER VERMAAK, 

dan leedvermaak. Het was 
aldus dat wij nog niet lang ge
leden over de Arnhemse partij
raad konden schrijven, een ge
beurtenis die inmiddels wel op 
een zwarte bladzij in de KVP
analen zal zijn opgetekend. Het 
was toen nog dat na veel gekis
sebis (pseudo-) radicalen en 
CDU-ers elkaar konden vinden 
op basis van enige kryptische 
resolutieteksten. Dat het daar
mee nog bepaald geen pais en 
vreê was bleek alras. 

* * * 

D E KVP-BESTUURSPERIKE
Ien en de christen-democra

tische schets voor drie heren op 
de beeldbuis waren de druppels 
die de emmer deden overlopen. 
De club der radicalen werd opge
richt, hoewel de heer Bogaers 
voor de tv over de doelstellingen 
van zijn nieuwe splinter alleen 
nog maar wat kon bazelen over 
ontwikkelingshulp. Achteraf ge
zien bleek de KVP-partijraad dus 
geenszins een oplossing van de 
moeilijkheden, althans niet voor 
de KVP. 

* * * 
.:WEN VERGELIJKING VAN DE 
.:.Rotterdamse partijraad van 
de PvdA dringt zich op met de 
historisch .,verzoening" in Arn
hem. Formeel zijn de bombarde
menten gestaakt, maar de PvdA 

is beslist niet meer die ze was 
(een waarheid als een koe). Er is 
geen enkele reden om aan te 
nemen dat oud- en nieuw-link
sers hun stellingen zullen ver
laten, of ook maar enigszins hun 
eigen ongelijk zullen durven be
twijfelen. Wij zijn een volk van 
steile sectariërs, nietwaar. Het 
lijkt me te voorzien dat ook de 
PvdA-kruik op niet al te lange 
termijn een fatale tewaterlating 
zal beleven. Wellicht is dat ook 
bij de a.s. bestuursverkiezingen. 

Dat zou jammer zijn, want de 
PvdA heeft een traditie hoog te 
houden om met brieven te blun
deren. 

* * * 

E EN LINKS SPLINTER
~roepje onder de profetische 

leiding van Han Lammers zou een 
waardevolle aanwinst zijn die ge
lukkig illustreert dat wij een con
sequent pluriforme samenleving 
hebben. Niet dat wij de (a-) poli
tieke ideeën van Lammers c.s. 
bewonderen, maar het zou toch 
weer een stroomversnellinkje 
zijn dat de moed er in houdt. Het 
lijkt mij duidelijk dat bij een af
stoting van Nieuw Links er voor 
de PvdA geen ernstige belet
selen zullen zijn om terug te 
keren tot de koers die de oprich
ters in 1948 voor ogen stond, nl. 
een brede progressieve (laten we 
dat woord met al z'n besmettin-

ÇJen nog maar weer eens gebrui
ken) volkspartij die de dogma· 
tisch socialistische tradities in 
gepaste vreugde kan gaan be
graven. Dan kan men zien of de 
erflaters van Marx werkelijk nog 
over voldoende veerkracht be
schikken om in deze tijd een par
tijtje mee te kunnen blazen. 

* * * 

W ELLICHT DAT OOK DE 
PPR, die zo wulps naar 

Den Uyl lonkt, er dan inderdaad 
toe kan komen om ook met wer
kelijk politieke issues te komen 
i.t.t. tot thans, nu zij al haar ener
gie botviert op stichtende boete
predikaties. Voor Aerden is links 
en rechts in de PvdA voorshands 
lood om oud ijzer, hetgeen ons 
bekend voorkomt. 
Ook zal de door D'66 begeerde 
wijziging van de PvdA voor haar 
consequenties kunnen hebben. 
Het afzweren van de rode cate
chismus kan voor de Democraten 
een reden zijn het onlangs inge
nomen standpunt t.a.v. een Pro
gressieve Concentratie te her-
zien. 

* * * 

B LIJFT NATUURLIJK HUN 
angst voor overspoeling 

door de rooie rakkers (het bloed 
kruipt immers waar het niet gaan 
kan). Wellicht, maar dat zijn 
stoute dromen, kan D'66 deze 
vrees overwinnen doordat zij een 
medestander krijgt in de VVD, 
opdat er een, nu meer terecht te 
noemen Progressieve Concen
tratie tot stand kan komen. 
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Hiermee zou in onze vaderlandse 
politiek dan hersteld zijn de 
anthitese links-rechts, maar dan 
in zijn oorspronkelijke betekenis 
van niet-confessioneel tegenover 
confessioneel (de CDU, voor
heen de Coalitie). Een tegenstel
ling die hopeloos verouderd is, 
maar die kennelijk nog nodig 
blijkt te zijn dankzij het persiste
rende infantilisme waarop de 
confessionele partijen zich base
ren. Indien deze tegenstelling dan 
eindelijk dood is gebloed zal een 
werkelijk eigentijdse politieke 
blokvorming kunnen plaatsvin
den. Deze zal zich wel reeds aan
dienen tijdens de herleefde links
rechts antithese. Zoals ook thans 
twee (pseudo-) controverses 
door elkaar lopen, te weten: 
socialisme-liberalisme en confes
sioneel-a-confessioneel. 
Want dat er in de VVD een flink 
aantal notoire conservatieven niet 
zullen willen samenwerken met 
hun doodsvijanden, de ex-PvdA
ers en D'66-ers, en omgekeerd, 
lijkt mij voor de hand liggen. 

* * * 

V OOR DE GOEDWILLENDEN 
in deze partijen is het echter 

noodzaak verouderde wantrou
wens te overwinnen. PvdA-ers 
moeten durven bekennen dat 
VVD-ers niet per definitie con
servatieve, a-sociale kapitalisten 
zijn. Voor D'66 is het zaak zich 
onder behandeling te stellen van 
een psychiater om van het Gruy
terstrauma te worden verlost. 
Ook zal men tot het inzicht kun
nen komen dat de JOVD geen 
"reactionaire truttenzooi" (uit
lating van Hans Moerkerk) is. 
Voor liberale VVD-ers is de tijd 
aangebroken dat zij (na eindelijk 
eens in het reine te zijn gekomen 
met haar eigen imago) van háár 
vooroordelen t.a.v. D'66 ("begin
selloze opportunisten en salon
socialisten") en de PvdA ("col
lectivistische regelaars") worden 
verlost; desnoods met de keizer
snede. 

* * * 

IVII\AR JA, DE HUID IS AL
Neer verkocht voor de beer 

nog moet worden geschoten. 

Vaak verzucht men dat l'histoire 
se repète. Ditmaal mag men het 
hopen. Althans wat betreft de 
PvdA-partijraad als voorbode 
van een gezonde sanering; net 
als bij de KVP. 

Paal van Baeften 

post 
DE SOCIAAL-ECONOMISCHE 
PARAGRAAF VAN HET 
MINIMUM-PROGRAM 

Na de voorbehandeling in Dalfsen j.l. 
13 juni '68 wil ik proberen om mijn 
visie op het bovengenoemde onderdeel 
weer te geven. 

In de hoop, dat de lezers er nog enige 
concrete punten uit kunnen halen, die 
zij voor de eindbehandeling van de 
resolutie in Nijmegen van nut kunnen 
vinden. 

Uitgaande van het standpunt, dat mijn 
visie thans in de praktijk zou zijn ge
bracht, zal ik zoveel als mogelijk met 
voorbeelden werken. 

1. De Ondernemingsraad 

Als voornaamste taken zal de onder
nemingsraad de bedrijfsefficiency en de 
personeelsaangelegenheden moeten 
hebben. 

Voor wat de bedrijfsefficiency betreft 
kan ze met voorstellen komen en kan 
ze zonodig deskundigen een onderzoek 
laten instellen. Wat de personeels
aangelegenheden betreft zal de onder
neming een commissariaat beschikbaar 
moeten stellen. (Wat volgens mij het 
beste door een vakbondsbestuurder 
uitgeoefend kan worden.) 

Deze zal de belangen van de werk
nemers voor loonsverhogingen etc. 
moeten behartigen. 

Tevens zal hij de spreekbuis van de 
OR moeten zijn in de directievergade
ringen. De werknemers moeten ten alle 
tijde het recht hebben om hun commis
saris te vervangen. De OR zal naar mijn 
mening enkel intern haar functie mo
gen uitoefenen, omdat de directie en 
haar staf de vrije hand moet houden 
om contracten e.d. af te sluiten. 

2. Vermogensaanwasdeling 
Mijn voorkeur gaat uit naar een soort 
winstdelende-obligatie, die vrij van 
inkomens- en dividendbelasting zal 
moeten zijn. 
Deze zal bij aanvang een rente van b.v. 
5'"/o kunnen geven en welke elk jaar 
met 1°/o wordt verhoogd tot b.v. 2S'0/o. 
Dit heeft een tweetal voordelen: 
a. De bezitter zal door de steeds groter 
wordende premie, ze niet zo gauw af
stoten (Anders gaat het zijn doel nog 
voorbij.) 
b. Door de steeds groter wordende 
premie zal de waarde van het stuk 
stijgen, waardoor een gedeelte van de 
inflatie in de loop der jaren wordt 
opgevangen. 
De redenen, dat ik niet voor venuo
gensaanwasdeling in aandelen ben is 
om het volgende: 
a. Door een te groot aanbod door jaar
lijkse afstoting van de werknemers 
kan de onderneming wel eens in liqui
diteitsmoeilijkheden komen. 
b. Bij sluiting van de onderneming zul
len de werknemers dan ook in het ver
lies moeten delen. Als winst-delende
obligatiehouders kunnen zij als eerste 
schuldeisers hun rechten doen gelden. 
(Na eventuele hypotheek aflossingen.) 

3. Inkomensverdeling 

Het minimum jaarinkomen zou b.v. 
f 8000,- moeten bedragen en de 
kindertoelage zou voor het eerste kind 
.f 50,- per maand moeten zijn, terug
lopende met .f 5,- voor elk volgende 
kind met een maximum van b.v. 5 
kinderen. 
De kindertoelage zou belastingvrij 
moeten zijn naar mijn oordeel. Nivel
lering van de inkomensverschillen kan 
het beste worden bewerkstelligd als 
volgt: 

a. De belastingvrije voet zal ander
maal moeten worden verhoogd. 

b. Er dient een maximum van een te 
verdienen jaarinkomen worden vast
gesteld, b.v . .f 50.000,-. 

c. De belasting zal evenredig moeten 
zijn, b.v. voor een ongehuwde 10%. 
Naar mijn weten vindt men een derge
lijk systeem in Israël. 

d. De vermogensbelasting dient na een 
belastingvrije voet van b.v. f 50.000,
sterk te worden verhoogd. 
Naar mijn mening zullen de hoge in
komens sterk da.len, doordat de directe 
belastingdruk behoorlijk zal dalen. 
Dientengevolge zullen totale loonkos
ten in het bedrijfsleven lager zijn, wat 
in kan houden: 

a. De winst kan hoger zijn, waardoor 
men de vennootschapsbelasting kan 
verhogen. 

(doorlezen pag. 4) 
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b. Dat ze meer zal investeren, wat de 
werkgelegenheid ten goede komt. 
c. Dat de concurrentie positie ver
beterd zal zijn. 
Door mijn veranderingen van de di
recte belastingen en de kindertoelage 
zou de afbouw van de Raad van Arbeid 
en de Belastingdienst kunnen aanvan
gen. 
De lezers zullen wel gemerkt hebben 
dat ik de directe belasting laag gehou
den heb, waarvoor volgens mij de op
voering van de indirecte belasting kan 
plaatsvinden. 
Zoals u weet is theorie gemakkelijk, 
maar de praktijk moeilijker. 

P.F. G. BOS STADSKANAAL 

SALAZAR, LUNS EN VAN RIEL 
Als "liberalen-vreter" Wandelganger 
(van de Volkskrant) met duidelijke in
stemming een artikel uit de Driemaster 
in zijn rubriek vermeldt, dan betekent 
dat, dat het bewuste Driemaster-artikel 
(en misschien wel IHtJ:eDoeg de gehcll' 
Driemaster) nu niet bepaald liberaal 
genoemd kan worden. 
In het artikel (in het juli/augustus 
nummer) wordt het voorgesteld, door 
hoofdredacteur Van der l'v'!eer en re· 
dacteur Lambers, alsof de heer Van 
Riel zich volledig kan verenigen met 
de politiek van Salazar. De heer Van 
Riel zou zich in die zin hebben uit
gelaten als een reactie op de kritiek 
op de beer Luns, die enkele vriende
lijke woorden tot de heer Salazar ge
richt had. Op ironische wijze wordt 
door de beide redacteuren "omge
sprongen" met de beide "Staatsman
nen" Luns en Van Riel. Het is zeer de 
vraag of zoiets enige zin heeft. Het 
doet eigenlijk een beetje kinderachtig 
aan. Onder andere wordt gesugge
reerd dat de heer Van Riel een fascist 
zou zijn (letterlijk citaat: "Wij dachten, 
maar dat kan misschien naïeviteit zijn, 
dat fascime en liberalisme twee dingen 
zijn, die volslagen onverenigbaar zijn 
en dat een liberaal dit systeem en haar 
vertegenwoordigers in alle toonaarden 
zou moeten afwijzen"). 
Uitvoerig wordt ingegaan op de "kolo
nale politiek" van Portugal in zijn 
"overzeese gebiedsdelen", net alsof de 
heer Van Riel, en welke zich liberaal 
noemen persoon dan ook, van die poli
tiek een voorstander zou zijn, m.a.w. er 
wordt op grandioze wijze een open 
deur ingetrapt, en wel op zodanige 
wijze, dat het lijkt alsof het een stevig 
vergrendelde poort van een Middel
eeuws kasteel betreft. 
Het wordt inderdaad tijd, zoals de 
beide redacteuren ook schrijven, dat 
we ons eens gaan bezinnen op de vraag 
wat het liberalisme tegenwoordig in 
politieke zin inhoudt en wat onder een 
andere noemer thuishoort. Jammer is 
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alleen, da.t een dergelijke "bezinnin~" 
reeds bij voorbaat onbegonnen wnk 
zal zijn. Zeker is alleen, dat de VV]) 
slechts voor een deel der liberalen dó 
liberale partij is (waaruit u niet mn..t 
afleiden, dat ik dat betreur). 

SENT WIERDA UTRECI IT 

COMMENTAAR 
Helaas is de basis van Sent Wierd<~'s 
reacti.e nogal wankel. Alsof per defin i
tie alle pennevruchten van Henry Fa<~s 
liberale ketterijen zouden zijn. 
Overigens wordt de heer Van Riel )J<•

paald geen facisme in de schoenen g<·
schoven. Herlezing van het door de 
geachte briefschrijver aan gehaald<' 
citaat zou hem tot het inzicht kunm•11 
brengen dat van de heer Van Riel juisl 
wordt verondersteld dat hij liberaal is, 
zodat het bevreemdend mag wordPil 
genoemd als hij loftuitingen aan een 
fascistisch adres niet in het minst al
keurt. 
Het is voor praktisch(~ Iihcrèden Zcldl; 

een creatieve buitenlandse politiek 1<' 
voeren, waarbij men enerzijds vermijd! 
de ethische getuiRcnissen à la PPR, <'ll 

anderzijds .het ilgnosticiEme ci la V<111 
Riel. ("We weten niks, we begrijpPil 
niks, we kunnen dus helemaal niks 
doen".) 
Het uitgangspunt van laatstgenoemde' 
buitenlandse politiek, hij zal dat zell 
ongetwijfeld beamen, is het enkel en 
alleen behartigen van het Nederlands<' 
belang. Hetgeen riekt naélr een oud
liberale "invisible hand" in de inter
nutionale politiek die automatisch tol 
een harmonieus geheel zal leiden. D<' 
heer Wierda wil hopelijk van mij aan
nemen dat ik daar geen snars van ge
loof. 
Evenwel werd met het in bescherming 
nemen van de heer Luns helemaal geen 
enkel belang gediend; noch dat va11 
Nederland, noch dat van de Neder
lands-Portugese verhoudingen, noch 
dat van het liberalisme, en bepaald 
niet van de Portugese democraten. Als 
er een belang gediend werd dan was 
dat alleen het belang van de heer Luns, 
d.w.z. van een diplomaat van een 
(politiek) verouderd bouwjaar. 
Misschien wil Sent Wierda de JOVD
motie over deze kwestie nog eens na
lezen (juli I augustus-nummer van de 
Driemaster). waarin de onderhavige 
kwestie duidelijk is belicht. 
Tenslotte, de laatste zinnen van Sent 
Wierda's schrijven kunnen aanleiding 
geven tot misverstanden. Want, óf hij 
wil zeggen dat hij de VVD als liberale 
partij helemaal heeft afgeschreven, óf 
hij geeft te kennen zich happy te 
voelen in die partij, ondanks of juist 
dankzij, de er onmiskenbaar niet 
ondervertegenwoordigde conservatie-
ven. · fPvH) 

numerus 
fixus 

Er dreigt weer wat. 
Ditmaill een numerus fixus voor medi
cijnen. 
Het overlegorgaan van de medische 
faculteiten, waarin een handje vol pro
fessoren - uiteraard zonder last of 
ruggespraak - zitting hebben, heeft in 
een geheime en daardoor juist uitge
lekte, nota aan minister Veringa een 
numerus fixus van maar liefst 50 pro
cent voorgesteld. Door een verge
lijkende propadeuse aan het einde van 
llct eerste studiejaar zou moeten wor
den vastgesteld welke helft het geluk 
zal hebben toegelaten te worden tot 
het tweede studiejaar. 
Zoals bekend heeft de Tweede Kamer 
in 1966, de toenmalige minister Diepen
horst ten spijt, de numerus fixus zeer 
resoluut van de hand gewezen. En te
recht, dachten wij zo. 

beknotte vrijheid 
Dit principebesluit heeft evenwel de 
medische faculteiten de mogelijkheid 
niet ontnomen om door de normen 
voor de propadeuse zó hoog te stellen 
toch een verkapte vorm van een nume
rus fixus in te voeren. Het afgelopen 
jaar lijkt dit achterdeurtje in Gronin
gen gebruikt te zijn: ruim 50 procent 
afgewezen voor de propadeuse. Naast 
een aantasting van het recht op vrije 
studiekeuze, wordt door deze maat
regel een ernstige vorm van rechts
ongelijkheid onder de medische stu
denten veroorzaakt. Een student met 
een bepaalde capaciteit kan zo in 
Groningen afgewezen, doch in Utrecht 
toegelaten worden. 
Al met al is het duidelijk, dat er thans 
tussen voor- en tegenstanders een ern
stige prestigeslag wordt uitgevochten. 
Dat is te betreuren als men beseft, dat 
de numerus fixus slechts een symptoon 
van een ziekte is: de gebrekkige plan
ning en de te la.ge investeringen zijn 
de oorzaken van alle kwaad. 

commissie Dalmulder 
En dat terwijl de opnamecapaciteit van 
het wetenschappelijk onderwijs vol
gens de commissie Dalmulder van de 
Academische Raad in 1980 verdubbeld 
moet zijn. 
Mede gezien de moeilijkheden bij de 
tandheelkundige, sociologische en juri
dische faculteiten is één ding wel erg 
duidelijk: een grondige herstructure
ring van het wetenschappelijk onder
wijs is zeer ur12ent. 
Maar helaas blijkt dat besef, gezien de 
miljoenennota, nog niet overal te zijn 
doorgedrongen. 

Dick Dees 
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Ondanks de late aankondiging in de 
Driemaster (over tijd i.v.m. de reorga
nisatie) kon de voorzitter een groot 
aantal aanwezigen in Utrecht verwel
komen. De twee aangekondigde spre
kers moesten helaas verstek laten 
gaan. Voor de VVD gaf de heer H. J. L. 
Vonhoff zijn mening over het concept
mrmmumprogram, terwijl de heer 
Swarts als DB-lid de Democraten '66 
vertegenwoordigde. 

rede van de voorzitter 
De heer Bosma begon met te consta
teren dat de troonrede even als vorig 
jaar weer een slecht stuk was. Het 
hing aan elkaar van voorzichtigheden 
en bedenkingen. Slechts één gunstige 
uitzondering had hij gevonden, nl. de 
kwestie van de ombudsman. 
Ook dit jaar was de voorzitter teleur
gesteld over de buitenlandse paragraaf. 
De regering had kennelijk nog nooit 
van een Kamermotie gehoord waarin 
om het staken van de bombardementen 
in Vietnam werd gevraagd. Ook ont
brak, evenals vorig jaar een stelling
name tegenover de Griekse dictatuur. 
De passage over Tsjecho-Slowakije ge
tuigde volgens de voorzitter van een 
groot stuk onbenul. Dat men als enige 
lering uit deze onverkwikkelijke 
zaak een versterking van de NATO 
had getrokken was betreurenswaardig, 
omdat nar de mening van de heer 
Bosma het Tsjechische volk in eerste 
instantie gediend is met een hernieuw
de poging de ontspanning in Europa te 
bewerkstelligen. 

vertrouwen 
Ten aanzien van de binnenlandse pas
sages van de troonrede was de heer 
Bosma aanzienlijk milder gestemd. Hij 
had vertrouwen in de economische 
politiek die zich een evenwichtige 

groei ten doel stelt. Bij de aanp<1k van 
nieuwe taken bespeurde hij weinig 
durf, maar hij had er wel oog voor dat 
de financiering ernstige problemen op 
zou kunnen leveren. 
Beslist positief noemde hij de ver
hoging van de ontwikkelingshulp met 
92 miljoen gulden. Dat ook dit maal 
het advies van de Nationale Raad 
wederom terzijde was gelegd achtte hij 
evenwel een onbevredigende zaak. 
Ook had de heer Bosma waardering 
voor de ruimere gemeentelijke finan
ciering. Evenwel zag hij toch enige 
voetangels omdat dit z.i. een extra te
kort tot gevolg heeft, waardoor de 
rijksoverheid wederom een grote aan
slag op de kapitaal-markt zal moeten 
doen, hetgeen dan weer ten koste van 
de gemeentelijke leningen kan gaan. 

rede van de heer Vonhoff 
Allereerst gaf de heer Vonhoff zijn 
mening over de preambule, waarin als 
doelstellingen waren genoemd: het 
dienen van de vrede, het handhaven 
van de vrijheid en recht voor allen. 
Z.i. zouden de twee belangrijkste doel
stellingen moeten zijn: het handhaven 
van de vrijheid en het streven naar een 
constante economische groei. T.a.v. de 
vrijheid merkte de heer Vonhoff op dat 
deze prioriteit verdient boven het 
bevorderen van de vrede. Z.i. zou men 
in bepaalde gevallen offers moeten 
kunnen brengen voor de vrijheid. De 
leuze "lieve\ bloö-jan dan doö-jan" 
wierp hij verre van zich. 
De heer Vonhoff meende dat zijn twee
de doelstelling (constante en even
wichtige economische groei) onont
beerlijk was, omdat hierdoor de ge
pretendeerde vrijblijvendheid buiten 
kon worden gesloten. Het was voor de 
spreker evident dat de economische 
groei een conditio sine qua non is voor 
het uitvoeren van een goed program, 
waarbij dan uiteraard een duidelijke 
prioriteitenafweging plaats zou moe
ten vinden. Zo niet, dan bleef het pro
gram enkel een Sinterklaaslijst. 
Ten aanzien van de ontwikkelingshulp 
meende de heer Vonhoff dat men op de 
goede weg was. Hij constateerde een 
verheugende groei, en voorts een (zo
als de VVD destijds ook had bepleit) 
limitering van het aantal projecten. 
Voorts wees hij er nog op dat buiten 
de begroting van ontwikkelingshulp 
nog een 240 milj. werd besteed aan 
Suriname en de Antillen. 
Ontwikkelingshulp moest volgens de 
heer Vonhoff niet worden bedreven 
volgens de sentimentele methode van 
het klassieke maatschappelijk werk. 
"Helpen als ambacht" was een z.i. een 
beter uitgangspunt. Aan de acties van 
de Sjaloomgroep ontbrak dit geheel en 
al. Zij blijven steken in holle frasen en 
kreten (kennelijk beoogde de heer 
Vonhoff hiermee tevens de Actie Pre-

cedent te veroordelen, waarvoor tij
dens de Kaderdag reclame werd ge
maakt). 

de NAVO 
Grote ilandacht besteedde de heer 
Vonhoff aan de nauw samenhangende 
kwesties NAVO, het Duitse vraagstuk, 
Griekenland en Portugal. Hij hield een 
vurig pleidooi voor een versterking 
van he.t Atlantisch bondgenootschap. 
Duidelijk wilde hij hierbij stellen dat 
dit bepaald geen paniekreactie op het 
Tsjecho-Slowaakse drama was. 
Een erkenning van de DDR zou vol
gens de heer Vonhoff een splijtzam in 
de NATO betekenen. Hij meende dat in 
dit geval de ontspanningspolitiek enkel 
via Bonn zou moeten verlopen. De 
langzaam op gang komende dialoog 
juichte hij toe. De NAVO zal onder de 
huidige omstandigheden nog steeds het 
garantie-instrument moeten zijn voor 
een Europese veiligheid. 
Voorts achte hij het nuttig dat de 
NAVO individuele escapades (b.v. van 
de DER) onmogelijk maakt. Eenzijdige 
erkenning zou door Rusland als een 
verstoring van de staus quo kunnen 
worden opgevat, die juist in de Balkan 
tot zullee fatale gevolgen heeft geleid. 
Hij wees met klem af dat een verster
king van de NATO provocerend zou 
werken. Hij meenden dat men een uit
dagende houding juist bij het War
schau-pakt kan constateren, b.v. door 
de omsingeling van Roemenië. De 
angst achter het ijzeren gordijn voor 
het Duitse revanchisme achtte de heer 
Vonhoff een propagandistische stunt, 
te vergelijken met de Arabische staten 
die bijeen worden gehouden door hun 
anti-Israel-politiek. 
Men zou niet mogen vervallen in de 
fout van München, toen men ook over
voorzichtig was om vooral niet provo
cerend jegens Hitier op te treden. 
Naar de mening van de heer Vonhoff 
staat de door hem geschetste buiten
landse politiek op langere termijn een 
ontspanning niet in de weg. 

(doorlezen op pag. 6) 
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drie vragen 
Terzake de regiems in Griekenland en 
Portugal meende hij dat de VVD dui
delijk kleur had bekend: de heer 
Wiegel had met instemming van de 
kamerfractie zitting genomen in het 
Comitee Vrij Griekenland. N.a.v. het 
probleem of Griekenland en Portugal 
al dan geen lid van de NATO zouden 
moeten blijven stelde hij een drietal 
vragen: 
1. Wordt het behoud van onze demo
cratie gediend met een uittreding? 
Zijn antwoord was een volmondig 
neen. Hij meende dat juist door het uit
vallen van Frankrijk de strategische 
posities van beide landen extra ge
wichtig waren geworden, dit mede ge
Jet op de toenemende versterkingen 
van de Russische Middellandse Zee
vloot. 
2. Wordt de democratie in Portugal 
en Griekenland door uitstoting bevor
derd? 
Ook hier meende de heer Vonhoff ont
kennend op te moeten antwoordden. 
Allereerst stelde hij duidelijk dat het 
verdrag niet voorzag in uitsluitingen. 
Men kan het verdrag alleen al dan niet 
verlengen, en in het eerste geval gaat 
men dus automatisch accoord met het 
lidmaatschap van de niet-democra
tische staten. Evenwel zou uitsluiting 
een isolement tot gevolg hebben, ter-

wijl thans via de NATO-kanalen ihd 
gesprek op gang kan worden geholl
den. 
3. Heeft uitsluiting van Griekenla11d 
en Portugal implicaties voor de Euro
pese veiligheid. Het antwoord dat dn 
heer Vonhoff hierop gaf was ja. Ht•l 
evenwicht zou verstoord worden. 
Overigens achtte hij pressie op de dic
tatoriale regiems wel juist. 
belastingen 
Ook schonk de heer Vonhoff ruim
schoots aandacht aan het hoofdstuk 
Binnenland. De eerste paragraaf (sol'. 
econ.) had wel zijn instemming. N.a.v. 
het gedeelte over de overheidsuitga
ven en belastingen merkte hij op dal 
de verhoging van de marginale tarie
ven voor de hoogste inkomens geen 
soulaas zou bieden voor het verwezen
lijken van een ambitieus programma. 
Hij meende dat duidelijke verbeterin
gen door het gehele volk zoudon moe
ten worden bekostigd door allen . .,Men 
moet dat eerlijk durven te zeggen 
tegen de kiezers." Hij wees op het 
failliet van de begroting Vondeling, 
die, gelet op het rapport om de kwali
teit van het bestaan zijn geld zou moe
ten halen bij de rijken maar die juist 
bij allen aanklopte. 
pluriform onderwijs 
Naar de mening van de heer Vonhoff 
was de onderwijs-paragraaf veel te 

ande 

oorzitter 
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Het congres staat weer voor de deur. Ik hoop dat het overbodig is op te roepen 
om in zo groot mogelijke getale te komen. 
Op het congres zal het minimumprogramma zijn definitieve gedaante moeten 
krijgen. De afdelingen zullen een omgewerkt stuk per HB-bulletin ontvangen 
opdat de discussie op optimale wijze kan plaats vinden. Het is geloof ik goed 
nog eens de bedoelingen van het minimumprogramma uiteen te zetten. 
In de eerste plaats heeft het HB een groeiend verlangen geconstateerd bij de 
leden om over praktische politieke zaken te spreken. Het HB was blij aan deze 
wens tegemoet te kunnen komen. In de tweede plaats is het voor ons nuttig 
de mening van de leden te weten in verband met het liberaal beraad. In dit 
beraad zullen ongetwijfeld velerlei zaken aan de orde komen en hierbij kunnen 
wij met meer kracht spreken wanneer wij de ledenvergadering achter ons 
weten. En in de derde plaats kan het minimumprogramma een bijdrage leveren 
bij onze positie-bepaling ten opzichte van de partijvernieuwing in Nederland 
Het liberalisme mag dan misschien een mooi uitgangspunt zijn, beter kan men 
ons politieke gezicht leren kennen uit een praktisch programma. 
Voor de punten van ondergeschikt belang stelt het HB zich voor een redactie
commissie in het leven te roepen, zodat redactionele kwesties de discussies 
niet behoeven te bederven. Desalniettemin is een beroep op de discipline van 
de leden bij de behandeling van het minimumprogramma niet overbodig, temeer 
omdat door al te driftige amendering bij de .,nieuwe" procedure een chaos niet 

ondenkbaar is. Henk Bosmar 

mager. Het essentiële probleem werd, 
niet genoemd, n.l. de pluriformiteit van 
het onderwijs, waarbij hij niet zozeer 
de verhouding openbaar-bijzonder aan
duidde, maar het oog gericht had op 
het grote probleem van de beroepen
keuze na het basisonderwijs. Z.i. zou 
er een evolutie van de leerprogram
ma's moeten plaatsvinden die rekening 
houdt met de maatschappelijke ont
wikkelingen, waarbij dan speciaal ge
let zou moeten worden op prognoses, 
promotiekansen en automatisering. 
Het verplichten van een buitenlandse 
taal zou volgens de heer Vonhoff een 
onwenselijke verzwaring van het leer
program betekenen. Wel zag hij het 
nut in van het vroeg aanleren van een 
vreemde taal, maar dat zou facultatief 
moeten blijven, terwijl Frans bij hem 
de voorkeur genoot. 
Vcrvolgens ging de heer Vonhoff in op 
de problemen rond het hoger onder
wijs. Essentiël was z.i. niet de vaak 
gehoorde klacht van te weinig inspraak, 
waarbij hij verwees naar de thans 
reeds bestaande pakkettenkeuze. De 
oorzaak van de moeilijkheden was vol
gons hem van didactische aard. Juist 
in het hoger onderwijs zou zich dit 
wreken, waar immers geen vakbe
kwaamheid in onderwijstechnische zin 
wordt geëist. 
Ook betreurde de heer Vonhoff dat 
geen aandacht was besteed in het Min. 
Progr. aan het doorstromingsprobleem. 
In dit verband noemde hij de op han
den zijnde experimenteerwet en de 
wetten op het basis- en !het kleuter
onderwijs. Ook een uitspraak over de 
educatieve radio en tv miste hij. 

staatsrecht 
Naar aanleiding van de paragraaf be
l rcffende het staatsrecht merkte hij op 
ddt een eerste vereiste van een kies
·''telsel duidelijkheid is, althans, dat een 
slem een duidelijke waarde heeft. Van
tidar dat het bepleitte Duitse stelsel bij 
hem geen genade kon vinden. De heer 
Vonhoff meende dat de Eerste kamer 
zou moeten worden gehandhaafd, het
.~een echter zinloos zou zijn als men 
haM het budgetrecht zou ontnemen 
zoals voorgesteld in het MP. 
Ddthet Tweedekamerlidmaatschap een 
full-time-job moet worden beaamde hij. 
Een uitbreiding van de incomptabili
tc~iten juichte hij toe, met name t.a.v. 
ad viescolleges zoals de SER. 
Een tegenstander verklaarde hij zich 
vitn een regeling waarbij andere in
komsten van kamerleden zouden wor
den afgetrokken van hun vergoeding. 
Het goed kunnen uitoefenen van twee 
functies is zeer afhankelijk van de per
soon in kwestie, waarbij hij doelde op 
prof. Oud voor wie de combinatie 
burgemeester, kamerlid geen beletsel 
vormde om beide zaken goed te be
llilrligen. 



De heer Vonhoff toonde zich een 
tegenstander van de afschaffing van 
de opkomstplicht bij stemmingen, hoe
wel hij besefte hiermee een minder
heid in de VVD te vertegenwoordigen. 
Maar z.i. lag in de opkomstplicht het 
verantwoordelijke staatsburgerschap 
besloten. 
Met veranderingen in de archiefwet 
zou men zeer voorzichtig moeten zijn. 
Men loopt n.l. bij grotere openheid het 
gevaar dat de toch al grote vernie
tingsdrang nog meer gestimuleerd 
wordt. Hij verwees hierbij naar het in
middels totaal vernietigde archief-Oud. 
manco's 
Tenslotte had de heer Vonhoff nog 
enige opmerkingen over zaken die hij 
gemist had. 
Een paragraaf over het cultuurbeleid 
mocht z.i. niet ontbreken. Hij wees er
op dat de overheid de Macaenasrol 
van vroeger heeft overgenomen, maar 
dat zij beslist geen oordeel over de 
knnstprodukten mag hebben, tenzij ze 
zelf opdrachtgever is. De taak van de 
overheid ligt volgens de heer Vonhoff 
in de confrontatie van kunst en pu
bliek, een kwestie die bij het verschui
ven van productieve tijd naar vrije tijd 
steeds meer van groot belang gaat 
worden. 
De heer Vonhoff voorzag voor libe
ralen een groot probleem in de huidige 
stand van zaken in de medische weten
schap die geleid heeft tot transplan
tatie-experimenten. Hij laakte een een
zijdig medische benadering. Dat de 
persoonlijke vrijheid wordt bedreigd 
door een onduidelijke grens tussen 
leven en dood (met namen van de 
donor) leek hem duidelijk. Vandaar dat 
hij bezinning op dit vraagstuk bepleit
te. 
Tenslotte meende de heer Vonhoff dat 
in een liberaal program niet zo mogen 
ontbreken de uitspraak van de wens 
dat de verantwoordelijkheid zoveel 
mogelijk gelegd moet worden bij het 
individu, maar dat de persoonlijkheid 
die verantwoordelijkheid ook tot gel
ding moet kunnen brengen. Hieruit 
concludeerde hij dat sexuele voorlich
ting een gezinsfunctie is en geen over
heidstaak. 

rede van de heer Swarts 
De heer Swarts begon met op te mer
ken dat het MP hem heel geschikt leek. 
Hij kon zich niet aan de indruk ont
trekken dat er zeer vele overeenkom
sten met het D'66-programma waren. 
Gelukkig werd er bij interruptie op 
gewezen dat het MP groten deels is 
gebaseerd op oude resoluties, zodat de 
vraag wie er plagiaat zou hebben ge
pleegd anders kwam te liggen. 
Vervolgens gaf de heer Swarts zijn 
mening over de betekenis van het libe
ralisme. Hij maakte een onderscheid 
tussen een sociaal-economisch libera-

!isme, als een systeem dat tegenover 
het socialisme staat, en het ethische 
socialisme dat zich niet laat combi
neren met het dogmatisme. Tot zijn 
vreugde lag het accent van het pro
gram op de vrijzinnige mentaliteit van 
het ethische liberalisme. Bij interupties 
wees de heer Vonhoff erop dat ethisch
liberalisme de tegenpool is van con
servatisme, hetgeen ook duidelijk 
bleek in het spraakgebruik met betrek
king tot de Tsjechoslowaakse kwestie. 
Oude liberale standpunten aanhangen 
(b.v. van Thorbecke) achtte de heer 
Swarts reactionair. Belangrijker was de 
vrijzinnige mentaliteit. In die zin achtte 
hij tegenwoordig echter iedereen libe
raal te noemen, zij het dat er verschil
len in het gewenste tempo der maat
schappelijke veranderingen zijn te 
constateren, zodat hij de preambule 
van het MP een onjuiste annexatie van 
doelstellingen achtte. De duidelijkste 
politieke onderscheiding was z.i. pro
gressief, d.w.z. risico durvende ne
mend, tegenover conservatief, d.w.z. de 
voorzichtigheid hoger waarderend. 
preambule 
De formulering van de preambule liet 
zich volgens de heer Swarts heel goed 
lezen als .,open deelneming en inter
nationale gerichtheid" (een D'66-doel
stelling). 
Dat een constante economische groei, 
zoals bepleit door de heer Vonhoff, 
van groot belang is wilde de heer 
Swarts wel onderschrijven. Men dien
de echter wel te beseffen, dat deze 
geen doel in zichzelf is maar een mid
del. Deze zou n.l. niet ten koste van het 
algemene welzijn mogen ingaan. 
De buitenlandse paragraaf kreeg in
stemming van de heer Swarts. Wapen
gekletter moet de NAVO vermijden, 
omdat het z.i. een ijzeren wet is dat op 
een bewapeningswedloop een explosie 
volgt. 
De onderwijs paragraaf achtte ook deze 
spreker te mager. 

kiesstelsel 
Naar aanleiding van de paragraaf 
Staatsrecht meende hij dat de voor
stellen van de JOVD de huidige 
malaise niet zouden oplossen. Vandaar 
dat hij het onlangs uitgewerkte kies
recht zoals dat wordt voorgestaan door 
D'66 uitvoerig toelichtte: Een meer
voudig districtensysteem, waar meer
dere stemmen mogen worden uitge
bracht, en waarbij de idee van de 
vaarkeursstemmen een allesbeheersen
de rol gaat spelen. Ook de heer Swarts 
had een aantal zaken in het program 
gemist. Te weten: de gewenste open
heid in het buitenlandse beleid, de 
houding t.a.v. overheidsdeelneming in 
't economische leven, de gelijkstelling 
van de vrouw aan de man, kwesties 
als planning en automatie, verkeer en 
cultuur. Zeer speciaal vroeg hij aan-

dacht voor een verantwoorde bevol
kingspolitiek. 
Tenslotte deelde de heer Swarts mee 
dat de JOVD voor hem een openbaring 
was van modern (pragmatisch) libera
lisme. Hij zegde toe een abonnement 
te zulennemen op de Driemaster, waar-· 
van akte. 

Paul van Haeften 

hallo 
theo! 

Je kunt zeggen wat je wilt, dach ik, 
maar de VVD is hard op weg een echte 
volkspartij te worden. In de radio-uit
zending van 26 september werd het 
Tweede Kamerlid drs. Th. H. Joekes 
ons aangekondigd als Theo Joekes. 
Deze draaide rustig mee op de moderne 
toer en onthulde ons halverwege de 
voornaam van prof. Witteveen. Johan 
heet deze, net zoals Cruijff, maar niet 
zo populair. Nou, nou, dat was me wat 
in onze partij, die met behulp van de 
Titulatuur-lijst in de Succesagenda het 
onderscheid in rangen en standen zo 
lang had weten te conserveren. Dat be
tekent niet dat de VVD conservatief 
is, want is het verschil tussen Hoog
edelgestreng (Tox) en doodgewoon 
Weledel (ik) niet een zinvolle en effec
tieve wijze om ieder op zijn plaats in 
de godgewilde orde te zetten en hem 
in te stampen dat hij verdomme daar 
moet blijven? 
Maar goed, terug naar de uitzending. 
Een beetje wantrouwend werd ik wel 
toen ik Theo (Joekes) ineens hoorde 
over die .,arbeiders die verdommen om 
te werken". Ja, u leest het goed, dat zei 
Theo za maar voor de radio: verdom
me. Ttjonge, tjonge, dat gaf me een 
opschudding! Dat was toch niet erg 
gentleman-like van de correspondent 
van de Financial Times. Iedereen dacht 
dat Theo zo'n keurige jongen was, on
danks die aan de service van de Engel
se staatsgezondheidsdienst ontleende 
bril. En nu deze schuiver! 
In ieder geval luisterde ik geboeid 
verder. Nu pas viel mij op dat Theo 
(.Joekes) sprak met een enigszins on
vaste stem. Je kon hem nog een paar 
slokjes horen slokken en toen bijna 
opgelucht vaststellen dat de tien minu
ten bijna om waren. (doorlezen p. 10) 
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• mtene, 
Ondanks de wat geforceerd aandoende juich
tonen in het weekblad Vrijheid en Democratie 
zou het ons niet verbazen wanneer de Troonrede 
1968 door de achterban van de VVD, met 
laten we zeggen, gemengde gevoelens is 
ontvangen. Want, nietwaar, de Troonrede 
kondigt "enige verhoging van belasting" aan als 
zijnde "onvermijdelijk". Wat beloofde echter 
het Verkiezingsprogram van de VVD in 1967 
aan de kiezer? De zin is te mooi om hem niet aan 
de liberale vergetelheid te ontrukken: 
"Anderzijds betekent een verdere verzwaring 
van de belastingdruk opnieuw een vermindering 
van de vrijheid en van de mogelijkheid van 
de burger zelf verantwoordelijkheid te dragen." 
Vijanden van de VVD, waartoe wij onszelf nog 
nooit hebben willen rekenen, zouden fijntjes 
kunnen opmerken dat de Vrijheid en de 
Verantwoordelijkheid- zijn dat niet twee z.g. 
liberale kernbegrippen?- door deze regering 
dus aardig te grabbel worden gegooid. 
Want onloochenbaar is, en nu citeren we het 
Algemeen Handelsblad dat over betere 
financiële medewerkers beschikt dan de 
Driemaster, dat "sinds 1963 de belastingdruk 
elk jaar is toegenomen. In dat jaar kwam deze 
uit op 24,9°/o van het nationaal inkomen; 
voor 1969 wordt hij op 28,1°/o berekend". 

OPMAKERS 

Dat is toch wel merwaardig voor een minister, 
wiens partij niet zo heel lang geleden de 
mond vol had van "opmakers", "verspillers van 
onze belastingcenten", een mensenras dat naar 
het scheen in het kabinet Cals-Vondeling 
rijkelijk vertegenwoordigd was. 
Men kan daarom gerust vaststellen dat 
Urgentiepunt nr. 2: 

- voorkoming van verdere verzwaring van 
de belastingdruk voor allen, door matiging 
van de overheidsuitgaven 

al aardig de mist is ingegaan. 
En wat te zeggen van deze eis uit het ver
kiezingsprogram? "In dit kader moet worden 
gestreefd naar een wezenlijke belasting
verlaging voor de middengroepen, terwijl de 
progressielijn moet worden verzacht( ... ).' 
In de Troonrede vinden we hiervan niets terug; 
we hebben zelfs het sterke vermoeden dat deze 
wens stilaan naast de vrije omroep in de kast 
der onvervulde liberale wensen, bij,gezet zal 
worden. 

I 

lil 
mutte • • • • 
Conclusie! We citeren thans het Haagse dagblad 
Het Vaderland: 
"Vroeger dacht men dat voortdurende ver
zwaring van de belastingdruk een hebbelijkheid 
was van politiek-links om allengs het hele 1

1 

nationale inkomen aan de staat te trekken. ' 
Nu moeten we er aan wennen dat het blijkbaar 
een kat-of-hond-kwestie is dat en alleen de >-
argumentatie wat anders uitpakt ( ... )." 

RADICALE KOERSWIJZIGING 

Het zal de lezers van dit blad zonder twijfel 
bekend zijn dat wij ons nooit geschaard hebben 
achter diegenen die meenden dat belasting
verlaging nu juist datgene is waar ons over
bevolkte land om zit te springen. Integendeel, 
wij hebben altijd gemeend dat aan verdere 
verhoging van de belastingdruk feitelijk niet 
te ontkomen is om de overheid de nog vele 
noodzakelijke taken, waaronder b.v. verdere 
investeringen in het onderwijs, naar behoren te 
kunnen laten uitvoeren. Het zal ons zeer 
benieuwen op welke wijze de VVD, waarin 
dergelijke gedachten ooit als ontsproten aan 
door het "dogmatische socialisme" geïnfecteer
de breinen verketterd werden, deze "radicale" 
koerswijziging zal weten te verkopen. 
Overigens is het kabinet-De Jong er naar ons 
gevoel niet in geslaagd, en dat is wel opvallend 
voor een regering die zo vast in het zadellijkt 
te zitten, een beleid op lange termijn te 
ontwikkelen. Terecht is elders geconstateerd 
dat het is gebleven bij een beetje meer hier en 
een beetje meer daar. Voor de rest schijnt het 
confessionele deel van het kabinet te willen 
vertrouwen op Onze Lieve Heer, het liberale 
deel op het invisible hand, die samen de zaak 
maar draaiende moeten houden. 

KLASSESOLIDARITEIT 

Maar intussen wachten tienduizenden werk
lozen in het noorden, oosten en zuiden van het 
land nog steeds op het moment waarop de 
regering zal besluiten effectieve maatregelen 
tegen de werkloosheid te nemen. De regering 
gelooft blijkbaar dat dit probleem vanzelf 
wel goed zal komen, zo lang onze economie 
maar blijft draaien, waarvoor dan op hun beurt 
de wèl werkende arbeiders door het kabinet 
gedwongen worden een staaltje onvervalste 
klassesolidariteit af te leggen door vooral 
de looneisen te matigen! Het is wel duidelijk in 
welke hoek de slagen zullen vallen! 



DROOMKONINKJE LUNS 

Het zal niemand verbaasd hebben dat het meest 
fantasieloze deel van de Troonrede - we 
moeten zeggen: wéér- de buitenlandse 
paragraaf is. Droomkoninkje Luns heeft nu al 
jaren lang niet anders gedaan dan achter de 
feiten aan hobbelen, maar door een aantal 
grollen en grappen is dat slechts weingen 
opgevallen. Wat er over Nigeria, Vietnam, het 
Nabije Oosten en West Irian in staat is van een 
zó beschamende leegheid, dat men eigenlijk blij 
moet zijn dat er over Portugal en Griekenland, 
waar toch ook wel zo het een en ander aan de 
hand is dachten wij, niets in staat. Maar het is 
natuurlijk best mogelijk dat de politieke 
conceptie van die landen overeenkomt met de 
denkwereld van Luns, zodat hem natuurlijk 
niets is opgevallen van de situatie aldaar. 
De Russische overval op Tsjecho-Slowakije moet 
door de minister wel als een geschenk uit de 
hemel zijn ontvangen, waarop de gretige zinnen, 
dat de NAVO weer flink versterkt moet 
worden, al duiden. Wedden dat Luns het met 
het spie en span Nixon-Agnew (zie Marginalia) 
straks heel best zal kunnen vinden? 
Geen zinnig mens zal erover piekeren de NAVO 
op te blazen. De NAVO is zwak en verdeeld, 
maar dat geldt ook voor het Warschau-pact. 
Noch de Sowjetunie, noch de VS kunnen 
aanspraak maken op het onbetwiste leiderschap 
binnen hun machtsbereik. Na de koude-oorlog
periode met haar starre fronten verkeren wij 
thans in een tijd die gekenmerkt wordt door 
desintegratie van de blokken. Het willen doen 
herleven van het spook van het "expansieve 
Russische communisme" is een poging de klok 
terug te zetten naar de tijd van het schematische 
denken in termen van het absolute kwaad 
("zij") en het absolute goed ("wij"). 
Wie dat doet is niet meer bij de tijd. Daarom 
wordt het tijd dat de minister van buitenlandse 
zaken oplazert. Dat is de entge dienst die hij 
de Nederlandse politiek nog kan bewijzen. 

KOUDE GROND 

Andermaal heeft het kabinet-De Jong ons met 
de Troonrede een gevoel van teleurstelling 
bezorgd. Dat men een andere politiek wil 
volgen dan het kabinet-Cals, vooruit. Dat men 
die lijn persé moet verpakken in zulk leeg proza 
als dit kabinet met de "liberale inbreng" 
doet, wil er bij ons niet in. 
In de aanhef vermeldden we al de tegenspraak 
tussen de in fraaie begrippen gestoken 
verkiezingsbeloften van de VVD en de rauwe 
werkelijkheid. De mosofietjes van de koude 
grond van dit kabinet ("eeuw van spanning 

tussen vrijheid en onvrijheid"), die de vlag 
moeten voorstellen waaronder dit kabinet vaart, 
zijn in feite al even nietszeggend. Dat het 
Kabinet de Koningin deze en dergelijke 
volzinnen desalniettemin laat voorlezen mag 
dan ook typerend worden geacht voor de 
beperkte denkwereld, en daarmee de zwakheid 
van deze regering. 
Dat het kabinet zo vast in het zadel zit lijkt ons 
meer een gevolg van het feit dat ook nu nog 
niemand bij een crisis enig belang heeft, dan 
van eigen grote verdiensten. En dat is eigenlijk 
toch wel triest. 

Gerard van der Meer 
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(vervolg van pag. 7) 

Mijn onzekerheid veranderde in de 
vaste zekerheid, die alleen de ware 
libera.len kunnen kennen, het ging als 
een flits door mij •heen: Theo (Joekes) 
had er een paar achter de knopen! En 
diezelfde zekerheid zei mij: dat moet 
de VPRO zijn geweest. Voerde deze 
omroep niet eens onschuldige mili
tairen dronken om hen daarna lieder
lijke taal te laten uitslaan? Mijn zeker-

jaarverslag 
1967-1968 

Het hoofdbestuur vooreerst bestaande 
uit H. Bosma, voorzitter; H. J. Tankink, 
vice-voorzitter politiek; G. M. A. Lek
kerkerker, vice-voorzitter organisatie; 
M. P. van Dijk, algemeen secretaris; 
L. Hilarides, algemeen penningmeester; 
mejuffrouw M. Chr. Seevinck, tweede 
secretaresse en mejuffrouw C. W. 
Hubeek, lid, heeft dit jaar te maken ge
had met een aantal moeilijkheden, 
waaraan, naar het schijnt afdoende het 
hoofd is geboden. 

de driemaster 
In de eerste plaats betrof dit ons ver
enigingsblad de Driemaster, tegen 
welks redactioneel beleid naar het 
sCiheen grote bezwaren gerezen, zoals 
dit bleek tijdens de discussie op het 
congres dat het afgelopen jaar te 
Amersfoort werd gehouden. 
De oplossing, getuige de hoofdhe
stuursverklaring in het novembernum
mer van de Driemaster scheen snel 
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heid sloeg nu om in de woede, die mij 
zei te voelen als het gezonde volks
gevoel voelt, en ik belde de VPRO op. 
Daar drufde men nog te ontkennen 
ook! De hufters. 
Liberalen, volksgenoten!, hoeders der 
fatsoensnormen en strijders tegen het 
morele verval. Weest op uw hoede. 
Meer dan ooit. Strijdt voor Vrijheid en 
Democratie, maar niet voor iedereen! 

Spionneur 

U komt toch 
~ekerook op 
het eongres 
in N{jmegen op 
2 en8 
november? 
Vul de bon 
op pag.lS 
dan nu in! 

gevonden, waarbij rekening werd ge
houden met de motie Evenhuis. De 
redactie kreeg de oude samenstelling 
zij het dat er een nieuwe hoofdredac
teur benoemd werd, de heer G. van der 
Meer en dat de redactie werd uitge
breid met o.a. de heer R. A. Heijting, 
oud voorzitter van de JOVD. 
De gehele redactie bestond nu uit G. 
van der Meer, J. van de Burg, J. Wit
ting, J. Hidding, drs. M. R. Marcuse, 
R. A. Heijting en mej. C. W. Hubeek. 
Mevrouw W. P. Hubert-Hage had in
middels om persoonlijke redenen be
dankt als redactielid. 
Door interne conflicten echter is onder 
deze redactie slechts een nummer tot 
stand gekomen. De gehele redactie 
trad af behalve de heren G. van der 
Meer, Gr. Ziengs, J. J. P. Meijer en 
mejuffrouw C. W. Hubeek. Daarnaast 
benoemde het hoofdbestuur de heren 
J. Larobers en A. Ph. P. van Haeften 
tot redacteuren. 
De tweede moeilijkheid betrof de tus
sentijdse wisseling binnen het hoofd
bestuur. De heren Lekkerkerker en 
Taukink traden tussentijds af op Woud
schoten. Tot hun opvolgers werden ge-

kozen de heren J. J. P. Meijer en A. J. 
Evenhuis. 
Wegens zijn benoeming tot vice-voor
zitter organisatie werd de heer Meijer 
als redacteur van de Driemaster op
gevolgd door de heer D. J. Dees. 
prof. Oud 
In het afgelopen verenigingsjaar wer
den wij opgeschrikt door het over
lijden van onze ere-voorzitter prof. mr. 
P. J. Oud. Het hoofdbestuur zond een 
condeleantiebrief. terwijl de voorzitter 
in de Driemaster een in memoriam 
schreef. 

vele activiteiten 
Wat betreft de politieke activiteiten 
dit jaar, aan de orde geweest zijn onder 
meer de resolutie basis onderwijs de 
resolutie betreffende de werkende ge
huwde vrouw, welke beide te Amers
loort konden worden aangenomen en 
de; resolutie consumentenproblematiek, 
welke in Dalfsen de eindstreep haalde. 
Woudschoten stond dit jaar in het 
t<,ken van de voorbehandeling van de 
consumentenresolutie en de introdue
l ie van de nieuwe structuur voorstel
len. De noodzakelijkheid van structuur
wijziging werd in Woudschoten onder
streept door een motie met betrekking 
tol de communicatie. De uiteindelijk 
structuurvoorstellen konden, op enige 
uitzonderingen na te Dalfsen worden 
démgenomen. De uitzonderingen had
d<m betrekking op de noodzakelijke 
Sl.ututenwijzigingen, welke in Dalfsen 
niet konden worden aangenomen op 
grond van artikel 23 der Statuten. 
Ik Statutenwijzigingen zullen bij een 
nddere gelegenheid aan de orde wor
rl<•n gesteld. 
In Dalfsen is een begin gemaakt met de 
gedachtenwisseling omtrent het Mini
mumprogramma, welke gedachtenwis
sding het hoofdbestuur van groot be
l<lng acht. In de eerste plaats zal de 
JOVD op deze wijze een bijdrage leve
rPil aan de discussie rond de partij
V<!rnieuwing. In de tweede plaats zal 
de JOVD op grond van het Minimum
programma bouwstenen kunnen aan
drcq:~en ten boeheve van de discussie 
in de liberale gelederen, met name dan 
binnen het Liberaal Beraad. 
In bepaalde opzichten is het Minimum
programma een herhaling van, dan wel 
een aavulling op reeds eerder gedane 
uitspraken, zoals eerder neergelegd in 
resoluties, anderzijds komen ook 
nieuwe problemen aan de orde. Glo
baal is het concept Minimumprogram
ma ingedeeld in een buitenlandse en 
een binnenlandse paragraaf, in welke 
!.aatste als min of meer nieuwe proble
men aan de orde komen medezeggen
schap, inkomens en vermogensverde
Jing, werkgelegenheid, industrialisatie 
en automatisering, staatsrecht en sta
kingsrecht. 
Het hoofdbestuur heeft gemeend dat 



de opsomming van de diverse onder
werpen geenszins limitatief is en zal op 
suggesties zoals die in de loop van het 
afgelopen verenigingsjaar zijn gedaan 
eventueel nader ingaan. 
Er zijn een aantal werkgroepen inge
steld, in de diverse afdelingen, die be
paalde onderdelen van het Minimum
programma aan een nadere studie 
zullen onderwerpen. Hiervan kan, in
dien mogelijk, verslag worden gedaan 
op het Congres te Nijmegen. 

het liberaal beraad 
Het Liberaal Beraad, dat gevoerd wordt 
tussen de diverse liberale organisaties 
in Nederland, te weten de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, het Libe
raal Democratisch Centrum, de Fede
ratie van Liberale Studenten Vereni
gingen in Nederland en onze eigen or
ganisatie, heeft dit jaar een definitief 
antwoord gegeven op de eerste van 
vier vragen, namelijk de vraag .,waar
door functioneer de huidige partij
structuur in ons land onvoldoende". 
In de laatste maanden van dit verslag
jaar heeft de werkgroep van het Libe
raal Beraad de bouwstenen aangedra
gen voor een antwoord op de vragen 
twee en drie, (welke partijstructuur is 
het meest functioneel? en welke plaats 
neemt het Liberalisme in de gewijzig
de partijstructuur in?). Het Liberaal 
Beraad zal de definitieve antwoorden 
dienen te geven. 
Het hoofdbestuur meent dat het nuttig 
is, wanneer dit zo spoedig mogelijk 
zou kunnen gebeuren en zal er tevens 
bij de werkgroep op aandringen dat 
een spoedige behandeling van vraag 
vier plaatsvindt. 

politieke uitspraken 
In het afgelopen jaar werden diverse 
hoofdbestuursverklaringen uitgegeven 
en moties op landelijke vergaderingen 
aangenomen. Hieronder volgt daarvan 
een opsomming in volgorde van uit
gifte respectievelijk van aanneming. 
Een motie over het Nijverheidsonder
wijs (Amersfoort). verklaringen over 
de vestiging van een elektriciteits
centrale aan het Burgumermeer, over 
de Motie Aerden, inhoudende een ver
hoging van de ontwikkelingshulp met 
38 miljoen gulden, d.m.v. een verlaging 
tot het zelfde bedrag van de begroting 
van Defensie, (de vergadering distan
cieerde zich van deze verklaring op 
Woudschoten in een Motie, Driemaster 
februari 1968); over het verbieden van 
politieke activiteiten door het politiek 
jongeren contact in de kazernes in 
Utrecht door de garnizoenscomman
dant van die stad, verder verklaringen 
over de onverbindend verklaring van 
de bouw c.a.o. door de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid en 
over de eenmalige meeropbrengst van 
700 miljoen gulden tengevolge van de 
invoering van de BTW en de aanwen-

ding hiervan o.a. voor de verhoging 
van de belastingvrije voet; moties over 
waterverontreiniging, partijvernieu
wing (waarin o.a. wordt aangedrongen 
op een snellere werkwijze van het 
Liberaal Beraad); Biafra, waarin op er
kenning wordt aangedrongen; het anti
semitisme met name in Polen; De 
Griekse Ambassadeur (twijfel aan de 
rechtsgeldigheid van de geloofsbrie
ven) en minister Luns en Portugal. De 
laatstgenoemde moties werden allen 
aangenomen op de conferentie te Dalf
sen en tenslotte een verklaring over de 
bezetting van Tsjecho-Slowakije door 
de Warschau-pact landen. 
Wij kunnen het afgelopen jaar dus 
bogen op een nogal omvangrijke poli
tieke activiteit dit ondanks het feit dat 
er dit jaar geen belangrijke verkiezin
gen plaatsvonden, hetgeen in vele ge
vallen een stimulans is voor politieke 
bewustwording van velen, die naar 
leeftijd gerekend tot een van de poli
tieke jongerenorganisaties in ons land 
zouden kunnen toetreden. Van daar 
ook dat het NP.JCR ook dit jaar weer 
veel heeft gedaan op het gebied van 
de staatsburgerlijke vorming, waaraan 
tevens vertegenwoordigers van onze 
organisatie hebben medegewerkt. 

ledenstand 
Dat desondanks dit jaar zeker geen 
positieve invloed op onze ledenstand 
valt te constateren, zal voornamelijk te 
wijten zijn aan de afwezigheid van ver
kiezingen. Toch is het verheugend er
op te wijzen dat dit jaar weer een aan
tal nieuwe afdelingen tot stand zijn 
gekomen en dat de afdeling Rotterdam 
weer is opgericht. Nieuwe afdelingen 
zijn Ermelo (later West Veluwe). Five
lingo, Heerenveen, Bergen op Zoom en 
Veendam/Wildervanck. 
Op districtsniveau is het district Noord 
Brabant opgericht, waarvoor een voor
lopig bestuur is ingesteld. 

financiën 
Wat betreft de financiën, dienen wij 
ook dit jaar de gebruikelijke VVD
subsidie te vermelden. Het behoeft 
geen betoog dat deze ook dit keer bij
zonder hartelijk welkom was. Finan
ciële acties werden dit jaar gevoerd in 
de provincies Noord- en Zuidholland. 
De steeds aanhoudende kostenstijgin
gen brengen steeds meer moeilijk
heden met betrekking tot de finan
ciering met zich. 
Ook het Stichtingsbestuur van de Drie
master zag zich genoodzaakt dit _jaar 
ingrijpende maatregelen op financieel 
gebied te nemen, met betrekking tot 
ons verenigingsorgaan. Een propagan
da-actie werd gevoerd, die samenviel 
met het VVD-congres in Maastricht, 
die echter geen resultaat opleverde. 
In Dalfsen werd een prijsvraag inge
steld met de mogelijkheid dat door de 
leden nieuwe abbonnees en eventueel 
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nieuwe advertenties konden worden 
aangebracht tegen een beloning in de 
vorm van een pocketboekje. Ook deze 
actie heeft nog geen noemenswaard 
resultaat opgeleverd. A Is gevolg hier
van zag het bestuur zich genoodzaakt 
de advertentieacquisitie op profes
sionele wijze te doen geschieden. 
Van diverse leden onzer organisatie 
kreeg het bestuur diverse waardevolle 
informatie met betrekking tot deze re
organisatie. 
Het formaat zal, zo het zich laat aan
zien, blijven als de laatste drie afleve
ringen. Na enige tijd hopen wij dat de 
verschijning weder regelmatig zal zijn, 
ofschoon zoals vanzelf spreekt, de ac
tualiteit daar veel toe zal moeten bij
dragen. Omdat de Driemaster een 
maandblad is, met een voor zo'n tijd
vak slechts beperkte ruimte en omdat 
de ledenlezers en abonnees een toch 
zeker op de actualiteit toegespitste 
inhoud verlangen, zal het op tijd ver
schijnen, voor de redactie wel vaak tot 
zekere problemen aanleiding geven. 
De publiciteit, die wij buiten ons eigen 
orgaan de Driemaster, verkregen is 
redelijk te noemen. 
Onze contacten nationaal binnen 
NPJCR-verband alsmede met de afzon
derlijke jongerenorganisaties is onver
minderd goed, terwijl ook de inter
nationale contacten in het kader van 
JEL en WFLRY tot tevredenheid stem
men. 

bezinning 

Ondanks dit vele goeds omtrent onze 
politieke activiteiten zoals vermeldt, 
zijn er dit jaar een aantal schaduw
zijden, of sterker nog een aantal zwar
te dagen in de internationaal politieke 
analen opgetekend. Het betreft hier de 
beide moorden in de Verenigde Staten 
gepleegd op dr. Martin Luther King en 
op senator Robert Kennedy en de laf
hartige invasie in Tsjecho-Slowakije 
door Rusland en enkele van zijn bond
genoten. Doch ook de oorlog in Viet
nam duurde dit jaar onverminderd 
voort, ondanks de onderhandelingen 
in Parijs. 
Het zal daarom nodig zijn in inter
nationaal politiek verband zich te be
zinnen op de diverse politieke en 
economische stelsels en structuren. 
Bezinning echter ook voor de binnen
lands politieke verhoudingen, met 
name voor en door de liberale organi
saties. 

Dat wij allen ook het komende jaar 
hieraan constructief kunnen medewer
ken, spreekt dachten wij voor zich. 

H. BosmaJ voorzitter 

M. P. van Dijk} alg. secr. 
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sex en 
politiek 

Het is met een buitengewoon genoegen 
dat ik gevolg geef aan de uitnodiging 
van het bestuur om te komen tot een 
formulering van de resultaten waartoe 
de sexwerkgroep, na enige maanden 
van bespreking van de uitgebreide en 
gecompliceerde materie, is gekomen. 
Deze formulering zou de gestalte moe
ten krijgen van een voorlopige reso
lutie. 
De artikelen waar de werkgroep zich 
mee bezighoudt zijn: 239 tot en met 251 
en 451 van het Wetboek van Straf
recht. Als uitgangspunten voor de be
sprekingen dienden de volgende vra
gen: 
1. Hoe moeten wij sexuele criminali

teit zien, m.a.w. in welk kader moe
ten we het begrip plaatsen? 

2. Is herziening van de omschrijving 
van sexuele criminaliteit nodig? 

3. In welke richting moet a.g.v. her
definiëring van het begrip sexuele 
criminaliteit een wijziging van de 
artikelen plaatsvinden: beperken, 
afschaffen, handhaven, uitbreiden? 

diepgaande wijzigingen 
Het begrip sexuele criminaliteit is 
onderhevig aan een sociaal-ethische 
conditionering. De huwelijkswerkelijk
heid evolueert. Augustinus stelde als 
enig huwelijksdoel de uitbreiding van 
het rijk Gods. In de agrarisch-ambach
telijke maatschappij staat de felmilie
huishouding centraal in de maatschap
pelijke organisatie. De regeling van de 
sexualiteit werd niet aan de afzonder
lijke personen overgelaten, doch ge
schiedde veelal op basis van familie
belang. 
In het in vele opzichten bedreigde 
bestaan van de oude samenleving leek 
de voortplanting werkelijk het pri
maire doel van de sexualiteit. Het 
huwelijk kon daardoor het geslachts
Ieven monopoliseren. Dit werd gesanc
tioneerd door de kerk en was boven
dien geldig als volksovertuiging. In 
deze functie van overtuiging werd het 
begrip sexuele criminaliteit bepaald. 
Nu diepgaande wijzigingen zijn opge
treden in de zin en de beleving van de 
sexualiteit en de oude relatie tussen 
sexuele activiteit, huwelijk en pro
creatie in onze cultuur verbroken is, 
moet ook het begrip sexuele criminali
teit opnieuw omschreven worden. Dit 
is het antwoord op vraag één en twee. 

pervers gedrag 
De sexualiteit is een vraag naar de 
ander, dit blijkt uit fenomenologische 
beschouwingen en is beveiligd door 
o.a. de psycho-analyse. Het man- en 
vrouw-zijn is te zien als elkaars com
plement zijn. De sexuele verscheiden
heid houdt dan een uitnodiging in tot 
samenzijn in liefde en creativiteit. 
Van psychiatrische zijde is er op ge
wezen dat het perverse gedrag onmis
kenbaar aan te merken valt als een 
mislukte vorm van geslachtelijke 
medemenselijke gebondenheid. De ge
~·,toorde sexualiteitsnormen demonstre
ren telkens weer het gevallen zijn 
uit-, of het nimmer toegekomen zijn 
.tan de liefde, niet van, maar voor de 
dllder. Zij zijn een manifestatie van een 
onvermogen tot verbondenheid, een 
onvermogen tot integratie van de 
~:exualiteit in de opgave om medemens 
I<~ zijn. De erkenning van de perversi
l<~it als een mislukte streving impli
ceert niet een lijdelijk toezien van 
medeburgers en overheid, maar zij 
voert wel als vanzelf tot een zeer ge
nuanceerde beoordeling, wanneer deze 
mens zich aan een objectief vergrijp 
.. schuldig" heeft gemaakt. 

sexue!e integriteit 
Wij leven niet langer in een gesloten, 
maar in een pluriforme maatschappij. 
Dil houdt in dat over de taak van de 
overheid t.a.v. gedragingen van de 
b1~rgers fundamenteel anders wordt ge
d.tcht clan vroeger het geval was. De 
wdgever zal zich dienen te onthouden 
v.tn een ingreep in het particuliere 
lnven van de burgers zolang daaruit 
g<'<'n ernstig en onduldbaar bezwaar of 
nddeel voor derden en de gemeen
schap voortvloeit. De burgerlijke over
Iwid beslist niet wat zedelijk of on
zpdclijk is, doch behoort de in het volk 
lPvnnde zedelijkheidsopvattingen te 
Lwschermen. De juridische regelingen 
dienen beperkt te blijven tot die ge
vallen waarin werkelijke schade wordt 
toegebracht aan derden of waarin zich 
conflicten voordoen. Het is daarbij van 
belang dat de wetgever waakt over de 
sexuele integriteit en veiligheid van de 
mens. Hieraan bestaat onmiskenbaar 
behoefte. De vraag is evenwel in welke 
male straf hiertoe het geëigende mid
del is. Straffen houdt steeds in dat een 
mens een oordeel uitspreekt over een 
ander mens. Van de hachelijkheid hier
van kunnen wij ons niet genoeg be
wust zijn. 
Strafrechtelijke beschouwingen over 
seXLlele delicten zijn van principieel 
andere aard dan sociologische of 
ethische. Met de ethische beschouwing 
heeft het strafrechtelijk denken de 
normstelling gemeen. Deze wordt niet 
in de eerste plaats gezocht in de sub
jectieve grond van het handelen, maar 



in het maatschappelijk belang dat be
veiligd moet worden. De rechtsbelan
gen die dan naar voren treden staan 
vermeld op blz. 13 van de Driemaster 
van juli/augustus. 

rechtsbelangen 
Van deze rechtsbelangen interesseert 
de werkgever zich voor: 
1. bescherming van de sexuele vrijheid 

van het individu tegen geweld of 
verrassing, 

2. bescherming van de jeugd, 
a. te jonge kinderen wil men elk 

sexueel contact besparen (art. 
244, 247) 

b. oudere minderjarigen wil men be
schermen tegen de invloed van 
hen, die enigerlei machtspositie 
tegenover hen innemen 

c. oudere minderjarigen wil men be
schermen tegen bepaalde vormen 

van sexuele ervaringen die, naar 
men meent, gevaarlijker zijn voor 
hen dan normale sexuele contac
ten. 

3. bescherming van de publieke eer-
baarheid. 

Nagaan welt de grondslag is voor de 
strafbaarslelling is absoluut nodig, wil 
men zijn standpunt tegenover bepaalde 
delicten bepalen. Dit geldt heel spe
ciaal bij sexuele delicten waar men 
vaak emotioneel tegenover staat. Een 
nuchter bestuderen en beoordelen van 
de maatschappelijke gronden van straf
baarheid voorkomt voorbarige beslis
singen gegrond op een gevoelsmatig 
begrip voor of afkeer van bepaalde 
vormen van sexualiteit. Dit is een ant
woord op de derde vraag. 

Namens de Commissie 

]. Westerink 

Isolatie- en 
Plaatwerkbedrijf 

ROTAMISOL 

Uitvoerders van warmte-, 
koude- en geluidsisolatie 
Kantoor: IPELO 15, ROTTER
DAM, Telefoon 17 55 07 

vloeibare stikstof vloeibare zuurstof 
machine-fabriek 

N.V. W.A.HOEK'S MACHINE· EN ZUURSTOFFABRIEK HAVENSTR.19 SCHIEDAM TEL: 01Q-269061 

COO(j R€SSPR€€kSt€R 

mEvR. h. van 

som€R€n-öown€R 

Dit jaar is mevrouw H. van 
Someren - Downer bereid 
gevonden de Congres-rede 
uit te spreken in Nijmegen 
op 2 november a.s. 
Mevrouw Van Someren 
werd in juli 1926 te Am
sterdam geboren. 
Zij bezocht daar het Bar
laeus gymnasium en stu
deerde geschiedenis en 
wijsbegeerte. 
Zij was enkele jaren werk
zaam als redactrice-kunst
critica aan het dagblad .,De 
Telegraaf'. 
Sedert maart 1959 was zij 
lid van de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal. Bekendheid 
verwierf zij zich met name 
door haar philipica's tegen 
de .,zuilen". Zij was het 
eerste kamerlid dat enige 
weken verstek moest laten 
gaan in verband met de ge
boorte van een zoon. Met 
ingang van het onlangs be
gcnmen nieuwe parlemen
téüre jaar heeft zij om rede
nen persoonlijke aard de 
kamerbanken verlaten. 

6 FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. 
Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Enschede - 's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam. 

Spaarpandbrief 1968-75 
groeit van f 500,- naar f 800,-

een folder met nadere inlichtingen ligt voor U gereed. 
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JOVb-JOURnaal samenqestelö öooR 

meke huseek 

* commJSSJ€ 
GRONDPOLITIEK 
De commissie ,.Grondpolitiek" is met 
haar werkzaamheden begonnen. Het 
streven is om tijdens het congres te 
Nijmegen een gestencild overzicht van 
allerlei meningen ter beschikking te 
stellen van geïnteresseerden. 
De voorlopige taakstelling betreft 
studie van allerlei problemen die zich 
voordoen bij veranderingen van de 
wijze van grondgebruik. Dit betekent 
een oriëntatie op terreinen als ruimte
lijke ordening en planologie, recreatie, 
gemeentepolitiek, agrarisch recht en 
landbouwpolitiek. 
De behandeling van de concept-reso
lutie zal plaats hebben in januari/ 
februari 1969. In de periode daaraan
voorafgaand is de commissie bijzonder 
gesteld op suggesties van afdelingen 
en individuen ten aanzien van de 
grondpolitiek. Iedereen, die in contact 
treedt met de commissie (p/a Jan 
Weggemans, Fiveistraat 4, Groningen) 
kan gegarandeerd rekenen op ant
woord. 

* öe öRJemasteR 
CO PIJ 
Copij ten behoeve van het november
nummer van de Driemaster dient uiter
lijk 7 november in het bezit van de 
redactie te zijn. 

AAN DE AFDELINGSBESTUREN 
Zoals u wellicht heeft opgemerkt stond 
in de laatste Driemaster maar een 
agenda voor 1 maand afgedrukt. Het 
ligt in de bedoeling om dit in het ver
volg te blijven doen. Dit houdt in, dat 
wanneer u uw bijeenkomsten geplaatst 
wil krijgen nu voor twee maanden 
vooruit moet plannen om de betreffen
de data door te sturen aan het redactie
adres. 

* meöeöel1nqen vooR 
h€t COO(jR€5 

DEFINITIEVE BESCHRIJVINGSBRIEF 
Ingevolge art. 39 lid 3 van het Huis
houdelijk Reglement doen wij u onder
staande definitieve beschrijvingsbrief 
toekomen voor de op 2 en 3 november 
a.s. te Nijmegen te houden Algemene 
Vergadering. 
Voor de goede orde wijzen wij u op 
art. 38 van het HR alsmede op de arti
kelen die de afdracht aan het Hoofd-
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bestuur regelen. Wij wijzen u hierbij 
op, de nieuwe methode, welke hierbij 
wordt toegepast, waarbij wij verwijzen 
naar het jongste Hoofdbestuur bulletin. 
Voorts wijzen wij u op het feit dat af
gevaardigen en plaatsvervangende af-

AGENDA 

.~<'vaardigden uiterlijk veertien dagen 
vdn te voren op het algemeen secre
l o~riaat schriftelijk dienen te zijn aan
~·.<·meld. 
< lnderstaand volgt de definitieve be
st· hrijvingsbrief. 

1. Opening door de landelijke voorzitter, de heer H. Bosma. 
2. Verwelkoming der gasten. 
3. Benoeming leden en plaatsvervangend<' leden notulencommissie 1968/1969. 
4. Notulen van de ledenvergadering DaiJsen 1968. 
5. Ingekomen stukken en mededelingen. 
6. Jaarverslag algemeen secretaris. 
7. Jaarverslag algemeen penningmeester. 
8. Verslag van de Kascommissie. 
9. beleid hoofdbestuur 1967/1968 

a. algemeen 
b. Driemaster. 

10. Beleid hoofdbestuur 1968/1969. 
11. Begroting 1968-1969. 
12. Verkiezing leden hoofdbestuur 1968-1969. 
13. Verkiezing leden en plaatsvervangende leden kascommissie 1968-1969. 
14. Verkiezing lid van de Raad van Beroep. 
15. Eindbehandeling Minimumprogramma. 
16. Behandeling van de Statutenwijziging betreffende de art. 19 2e en 3e lid. 
17. Voorbehandeling van de resolutie Sex en Politiek. 
18. Bestuursoverdracht 
19. Aanwijzing plaats en datum Algemene Vergadering 1969. 
20. Voorstel resolutie onderwerpen 1969. 
21. Wat verder ter tafel komt. 
22. Rondvraag. 
23. Sluiting. 

PROGRAMMA 
Zaterdag 2 november: 

Het program van het congres luidt als volgt: 
12.30-14.00 uur Ontvangst van gasten en deelnemers. 
14.00-14.30 uur Opening door de voorzitter de heer H. Bosma. 
14.30-16.00 uur Huishoudelijke vergadering. 
16.00-18.30 uur Congresrede door mevr. H. v<In Someren-Downer. 
18.30-19.30 uur Liberale Borrel. 
19.30-21.00 uur Diner. 
± 22.00- -.-uur JOVD-Bal. 

Zondag 3 november: 
11.00-12.30 uur Huishoudelijke vergadering. 
12.30-14.00 uur Koffietafel. 
14.00-18.00 uur Huishoudelijke vergadering. 
omstreek 18.00 uur Sluiting van het Congres. 

PLAATS 

Het congres wordt gehouden in het Instituut ,.Henricus·· te Nijmegen. De deel
nemingskasten bedragen f 30,- per persoon. Hierbij zijn inbegrepen de kosten 
voor overnachting in ,.De Hooghe Hoenderbergh" te Groesbeek. 
Het is mogelijk aan slechts een gedeelte van het congres deel te nemen (zie de 
bon). 

BETALING 

Het desbetreffende bedrag dient te worden overgemaakt op postrekening nr. 
11 88 11 7 van de Nederlandse middenstandsbank NV te Oss, t.g.v. JOVD, afd. 
Nijmegen. Onder vermelding ,.Congres Nijmegen". 
Opgave verplicht tot betaling. 



AANMELDING 
Men kan zich aanmelden door het zenden van onderstaande bon aan: Congres
commissie 1968 van de JOVD, Van Broeckhuysenstraat 6, te Nijmegen. 

BOn 
Ondergetekende: 

Adres: 

Lid van de afdeling: 
geeft zich hierbij op voor: (aanstrepen wat gewenst wordt) 
D deelname aan het gehele congres te Nijmegen op 2 en 3 november, inclusief 

de overnachting: f 30,-. 
D deelname aan het gehele congres te Nijmegen zonder de overnachting: 

f25,-. 
D deelname aan het congres op zaterdag 2 november: f 18,50. 
D deelname aan het congres op zondag 3 november: f 13,50. 

De kosten, f 30,-/f 25,---,/f 18,50/f 13,50, heb ik inmiddels gegireerd op 
bovengenoemde postrekening. 

Handtekening: 

2-3 
5 

Z.O.-Drente: R. Zegering Hadders spreekt in zaal Greving te Emmen 
Congres in Nijmegen 
Den Haag: borrel in Tastevin, Prinsestraat 84, 17.30 

5 
B 
9 

Haags Jongerenparlement, Stadhuis, Javastraat, 19.30 
Amsterdam: borrel in d'Oude Herberg, Handboogsteeg, 10.00 uur 
Amstelveen: Algemene ledenvergadering 
Midden Drente: propaganda-feestavond 

21 
23 

RijVoDel-Den Haag: gezamelijke bijeenkomst 
Z.O.-Drente: Propaganda-feestavond, spreker H. J. L. Vonhoff, zaal 
Hoekman te Sleen. 

~~~ 
MARGINALIA 

~~~ 
H et Griekse volk heeft de "revo

lutie" van de kolonels in Athene 
mogen bevestigen. Iets anders zat er 
niet op, want wie "nee" durfde zeg
gen, ging meteen de gevangenis in. 
De democratie is dood, maar het 
machtsevenwicht op de Balkan leeft, 
wist het radio journaal van de AVRO 
te melden. De Verenigde Staten zullen 
dat wel weten te waarderen en het 
kolonelsbewind dan ook geen stro
breed in de weg leggen. Wanneer 
stmks Nixon president is geworden 
zullen de betrekkingen nog wel harte
lijker worden. Wanneer men weet dat: 
- de Griekse emigrant Pappas voor 

de CIA werkt; 
-- deze Pappas een intiem vriend is 

van Eisenhower en Nixon; 
- deze Pappas eigenaar is van een 

gTOte tankervloot; 
-nog steeds dezelfde Pappas in Grie

kenland raffinaderij en een perto
chemische industrie wilde vestigen; 

-vooral Pappas en de Esso, daar 
beter van zouden zijn geworden, 
maar niet de Grieken zelf; 

- Papandreou dit wist te verijdelen; 
- Pappas, zonder twijfel uit frustra-

ties ten opzicht van Papandreou, de 
hand had in de kolonelsputsch; 

-- Papas een zekere Agnew aan 
Nixon als running-mate aanbeval; 

-deze Agnew eigenlijk Anagnosto
poulos heet en net als Pappas van 
de Peloponnesos komt; 

.-deze Agnew uiterlijk 1970 als vice
prisdent Griekenland zal bezoeken; 

- kolonel Papadopoulos zo dankbaar 
was dat Pappas met een handvol 
lucratieve zakelijke concessies naar 
de VS kon terugkeren; 

kortom: 

Wanneer men dit alles weet, dan is de 

* h€laas . 
moesten een vijftal afdelings
verslagen en een mededeling 
blijven overstaan tot het vol
gende nummer. Dit vanwege 
plaatsgebrek. 
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wereld er wee1· een stuk eenvoudiger 
op geworden! (GvdM) 

H et verheugt ons dat wij dit maal 
eens i.ets duidelijks positiefs uit 

een rede van mr. van Riel gemeend 
hebben te kunnen opmaken. (Rede op 
het GultuTcel Congres van de VVD.) 
Wij citeren n.l.: 
"Het is juist tegen de gedachte van de 
cultuuroverdracht in wanneer bij mil
joenen Nederlanders de gedachte ge
wekt wordt dat tussen het abrupt 
schenden van taboes en b#voorbeeld 
constante kritiek op de Verenigde 
Staten en het brengen van toch al 
moeilijk te begr~jpen moderne kunst 
een vast verband bestaat." 
Wij zijn het in dezen volledig met de 
heer Van Riel eens, een anti-Ameri
kaanse gezindheid behoeft inderdaad 
in het geheel niet te impliceren dat 
men tegen allerlei taboes is. Men ver
werpt immers alleen maar het taboe 
dat men Amerika niet mag bekriti
seren! De heer Van Riel spreekt in dit 
(doorlezen pag. 16) 
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(vervolg van pag. 15) 
verband dan ook van "ongewenste 
identificaties". En inderdaad, het is 
volkomen absurd om een anti-Ameri
leaan voor socialist uit te schelden, 
wat dat tegenwoordig dan ook nog 
mag inhouden, laat staan voor anti
democraat. 
De heer Van Riel heeft zijn standpunt 
gelukkig dus ten goede gewijzigd. 

(JL) 

I s u twee minuten stil geweest voor 
Tsjecho-Slowakije? Terecht heeft 

de F'JG op de huichelachtigheid van 
dit gebaar gewezen, want waarom wèl 
twee minuten stil voor de Tsjechen en 
Slowrtleen en niet vooT l!.v. de V·iet
namezen?. Het antwoord ligt voo1· de 
hand: wat de Amerikanen doen is 
goed, wat de Russen doen is fout. 
Meten met twee maten noemt men 
dat. 
De socia.listische jongeren willen nu 
ook twee minuten stilte voor de 
slachtoffers van de Amerikaanse 
agressie. Wij vragen ons af of dat nu 
wel verstandig is. 
Laten we de twee minuten blijven 
reserveren voor onze doden. Voor hen 
lcunnen wij niets doen dan hun nage
dachtenis eren door te blijven ageren 
tegen iedere agressie. Niet twee minu
ten in stilte, maar liefst voortdurend, 
en als het moet luidruchtig. 

(GvdM) 

M evrouw van Someren heeft bij 
de debatten over de verkeers

veiligheid naar onze mening een grote 
vergissing begaan. Een van haar sug
gesties was n.l. het opsporen van ver
keersovertredingen door middel van 
foto-apparatuuT. 
Evenwel heeft ham· politieke geest
veTwant, ministeT Polak, het afge
lopen jaar een bijzonder lovenswaar
dige wet op zijn naam gekregen m.b.t. 
de afluisterappaTatuur en het lijkt ons 
nu dat genoemde suggestie b~i ge
noemde minister dan ook weinig ge
nade zal vinden. Ook hier betreft het 
immers het bespieden van burgers; in 
genoemde suggestie zou het zelfs nog 
wel door de staat moeten plaatsvin
den. Het lijlet ons dat we hiermee wel 
ontzettend voorzichtig moeten zijn, 
aangezien het eind onmiddellijk zoele 
is wanneer we met dit sooTt dingen 
beginnen. Voor een liberaal is het in 
ieder geval een onzalig idee. Maar 
mogeli:jk is er hier spTalce van een 
kortsluiting tussen mevrouw Van 
Someren en ons. (JL) 

D e N eonazis van A dolf von Thad
den, die overigens nooit lid is ge

weest van de NSDAP, wat je van Kurt 
Geor.q Kiesingm· nu weer niet kunt 
zeggen, hebben bij de gemeenteTaads
verkiezingen in de deelstaat Neder-
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salcsen niet kunnen winnen. Hun per
centage zakte van 7 naaT rond 5"/o. 
Net als bij ons zijn gemeenteTaads
veTlciezingen oolc in Duitsland weinig 
repTesentatief. De opluchting mag 
daarom niet leiden tot de opvatting 
dat het nu allemaal voorbij is. 
Wel een verblijdend teken is de waak
zaamheid van de linkse Duitsers. In 
Bonn werd een NPD-bijeenlcomst on
mogelijk gemaakt. Met geweld. Jawel, 
maar dat is dan oolc het enige middel, 
want vooT wellee aTgumenten is het 
fascisme wel gevoelig ? ( GvdM) 

D e PvdA heeft na ruim een jaar 
lang flirtprogingen met D'66 te 

hebben bedreven deze paTtij uitge
nodigd in een soort ondertrouw te 
gaan. Het antwoord is hard en eens
gezind geweest en kwam kort gezegd 
hierop neer: PLOF'! En nou doet de 
aanbidder het misschien ook nog wel. 

MARIONALlA 

MARGINALIA 

Hoewel, het is lang niet zeker, want 
men heeft de kunst om "het onver
zoenlijke te verzoenen" al aardig van 
dat voormalige zogenaamde "twee
vleugelige insekt" afgekeken. Het 
politieke handigheidje bij de PvdA is 
alleen dat men nu van een "partij op 
pluriforme grondslag" spreekt. Na
tuurlijk, als deze partij, die de wijsheid 
in erfpacht meent te hebben, zoiets 
doet is het natuurlijk allemaal wat 
anders. Wij vo01·spellen dan ook dat 
het fraaie woord "plufirom" nog wel 
een hoge vlucht in het Nederlandse 
politieke wereldje zal gaan nemen. 

(JL) 

N ct de invnl der Russen in Tsjecho
Slownk~ie had ieder zo zijn moei

lijkheden. De "kleine ntctaT luidTuch
tige mindeTheid vctn extreem-linkse 
jongeTen en andeTe randfiguren" na
tuurlijk in de eeTste plaats, maaT ook 
het blad VTijheid en Democmtie, dctt 
ons gelukkig weeT iedere vr~jdag enige 
uurtjes vnn leesgenot veTschaft. Het 
blad schreef: 

"De overval toont aan hoe de heersers I 

nit het Kremlin met hun vrienden I, 

weten om te gaan. Wellee genade zij · 
tegen eventuele vrijctnden zullen be- · 
trachten Jean men zich gemakTeelijk · 
noorstellen." 

Ons nntwoord: natuurlijk geen enkele 
qenade. Als de Russen Nederland een
metal te paleTeen l1eblien, dan zullen we 
.~e leren kennen, die scha ft en. Onmid
dellijk zullen alle vrouwen verkracht 
en voor alle zekerheid alle mannen ge
nastreerd worden. Het is jammer dctt 
de bolsjewisten, die bovendien nog 
yoddeloos zijn oolc, hun beestachti.qe 
ortrd in PTaaq niet duidelijker gede
JIIonstreeTd IJCbben. Het qrote verschil 
111et de in chTistelijlce en humanistische 
11eest _qedrenkte westerse soldaat zou 
in een Tclctp bewezen z#n. 
Wij voeren oorlog tenminste op een 
nette w#ze. Barbaarse koznkken
methoden passen wij niet meer toe. 
Wij niet, wij qaan met de techniek 
111ee: fragmentatiebommen, napalm. 
NAP ALlliJ! Zeg daar oolc eens iets 
oueT. MeneeT L.III.? (GvdM) 

I n het FJG-orgaan (de F'JG is de 
jongerengroep van de PvdA) krijgt 

111 en ondermeer het volgende snppige 
leesvoer vooTgeschoteld: "Evenals 
noorgaande jetren is er op het lnter
nntionale Jeugdfestival te Sofia weer 
flink op de pctasheuvel qenaaid" (tus
sr-n twee haakjes, het eniqe concTete 
dus was daar ginder is vo01·geval.len, 
want de 1·est was "gelul in de ruimte", 
waar zelfs de F'JG niet over schrijft, 
JL). 

De F'JG 111eent, zo te zien, dat het 
nodig is meer sex in de politielc te 
doen. Misschien is een sex-instuif in
derdaad noq wel de beste oplossing 
l'oor de F'JG want het is duidelijk dat 
do ar haar sterkste potenties liggen. 

(JL) 

R inus F'erdinandusse meende zich 
in Vr# NedeTland de opmerking 

te kunnen permiteren dat het toch 
111aar goed was dat minister Luns mee 
was geweest naar de Berlijnse Muur, 
zodat hij de premier "een Tcontje" kon 
qt·nen. De "Terzijde"epigoon van de 
Nieuwe Linie Tcwctm in dezelfde week 
tot een identieke conclusie. 

Dergelijke opmerkingen zijn niet 
nieuw. "Zo is het" zag in de tanden 
Pan Prins Claus en de wenkbrauwen 
van mr. Toxopeus een item. Laatst
genoemde placht de betweterigheid 
van van PvdA te illustreren met "het 
vingertje van Vondeling". 

Wie in de bestrijding van politielee 
teyenstanders bepaalde fysielce heb
belijleheden betrekt verlangt zich tot 
een niveau dat wel eens is omschreven 
als "vlegelctchtigheid in het Tcwa
dmat". En terecht! (PvH) 



20e Jaargang No. 10 november 1 968 

MAANDBLAD VAN DE ONAFHANKELIJKE LIBERALE 
JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

MR. H. BOSMA OP HET .JOVD-CONGRES: 

''Luns moet 11V'eg'' 
DE VOORZITIER VAN DE JOVD MR. H. BOSMA HEETIE OP 
het Congres in Nijmegen de volgende gasten welkom: mevr. 
Klein (Stichting Vrouwen in de VVD), H. J. L. Vonhoff en 
H. Wiegel (VVD-hoofdbestuur en Kamerfractie, of omgekeerd), 
J. G. C. Wiebenga (LSVN) en G. M. A. Lekkerkerker (Stichting 
NPJCR). Zondags was D'66 vertegenwoordigd door de heer 
Schwartz. 
Daarvoor gaf de voorzitter zijn mening over een aantal belang
rijke politieke zaken. 

* * * 
ALLEREERST DE AMERIKAANSE VERKIEZINGEN. DE VOOR
zitter zette enkele vraagtekens bij de zgn. democratische gang 
van zaken. De conventies waren meer circusvertoningen. Hij 
constateerde dat de twee voornaamste kandidaten, Humphrey 
en Nixon, nauwelijks een reëel alternatief hadden te bieden. 
Persoonlijk zou hij de voorkeur hebben gegeven aan wijlen 
Robert Kennedy. 
Ten aanzien van Vietnam benadrukte de heer Bosma het uit
zichtloze van het Amerikaanse optreden in Vietnam. Hij betreur
de desbetreffende holle passage in de Troonrede, en het niet 
uitvoeren van de Vietnammotie door de heer Luns. Uiteraard 
juichte hij de bomstop van harte toe. Overigens, herhaalde hij 
zijn uitspraak dat hij vooral de buitenlandse paragraaf van de 
Troonrede vond getuigen van een enorm politiek onbenul. 

* * * 
DE VOORZITIER WEES MET FELLE VERONTWAARDIGING 
de Britse en Russische rol in het Biafraanse conflict van de 
hand. Hij was van mening dat de koloniale gebiedsindeling in 
Afrika herzien diende te worden. Het had hem zeer verbaasd 
dat de Nederlandse regering deze kwestie niet aanhangig had 
gemaakt bij de VN, omdat het wel duidelijk was dat er genocide 
gepleegd werd. 
Vervolgens besteedde de heer Bosma aandacht aan de explo
sieve situatie in Zuid-Amerika, en meer in het bijzonder aan de 

"geweldsprob\ematiek". Z.i. waren in Zuid-Amerika de omstan
digheden aanwezig die een geweldadige revolutie als uiterste 
remedie, kunnen rechtvaardigen. Hij had begrip voor de wan
hoop van een RK-geestelijke als Cami\Jo Torrès. Daarintegen 
laakte hij Che Guevara, die hij een "romantische beroeps
revolutionair" noemde. 
Het gebruiken van geweld in een min of meer democratisch 
land (b.v. de VS) achtte hij niet juist. Integratie van de negers 
zou daarom via andere wegen dan door Black Power bepleit, 
moeten plaats vinden. De Black Power-demostralie tijdens de 
Olympische Spelen vond de heer Bosma onsmakelijk, maar niet 
onbegrijpelijk. Duidelijk was mede hierdoor getoond dat politiek 
en sport praktisch onscheidbaar zijn. 

* * * 
OOK DE TSJECHOSLOWAAKSE KWESTIE PASSEERDE DE 
revue. De voorzitter hekelde het leugenachtige optreden van 
het pact van Warschauw. Overigens was hij van mening dat 
Tsjecho-Siowakije het meeste gediend is met een verdergaande 
ontspanningspolitiek, en niet met een militaire versterking van 
de NAVO. 

Vervolgens zei hij nog het een en ander over Portugal (het 
hoogst ongelukkige optreden van Luns), Griekenland (de schijn
verkiezingen), Spanje (tegen EEG-associatie of lidmaatschap) 
en Zuid-Afrika; alles in kritische zin. 

De voorzitter was gelukkig met de aanmerkelijke verhoging 
van het budget voor ontwikkelingshulp. Dat het Advies van de 
Nationale Raad niet was opgevolgd betreurde hij. Bezwaren had 
hij tegen de vaak protectionistische bilaterale overeenkomsten. 
Hoewel de heer Bosma zei zich niet met kerkelijke zaken te 
willen bemoeien, betreurde hij de pauselijke encycliek Humanae 
Vitae in hoge mate. 

(doorlezen op pag. 3) 



2 

• 

Isolatie- en 
Plaatwerkbedrijf 

ROTAMISOL 

~ 

Uitvoerders van warmte-, 
koude- en geluidsisolatie 
Kantoor: IPELO 15, RODER
DAM, Telefoon 17 55 07 

Vuurvaste stenen in alle soor.ten 

ttMOLISOL't moler isolatiestenen 

Vuurvaste isolatiestenen 

Zuurvaste stenen 

nPRODORITEtt chemisch besten
dige produkten levert: 

* 
N.V. Gouda Vuurvast 

Verenigde Vuurvaste-Steenfabrieken 

Gouda - Telefoon 67 44 - (1820) 

BOELE's 

BOLNES 

Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

... ~~ .... r' ~ t t VLAARDINGEN N.V. 

• 
SCHEEPSBOUW APPARATENBOUW 

SCHEEPSREPARATIE TANKS 

MOTORENREPARATIE PIJPLEIDINGEN 

STAALBOUW WATERZUIVERINGSAPP 

Voor belere 
en gezondere 
oogst: 

* 
AA-BESTRIJDINGS
MIDDELEN 
en ORIGINELE 
ZAAIZADEN 

* 
WIERSUM GRONINGEN 

N.V. SCHEEPSBOUWWERF 
MACHINEFABRIEK 

• 

"DE KLOP" 
• 

INDUSTRIEWEG 4 SLIEDRECHT 



(vervolg van pag. 1) 

Aan het slot van zijn buitenlandse beschouwing concludeerde 
Mr. Bosma, mede namens het gehele Hoofdbestuur, dat Minister 
Luns met bekwame spoed dient te verdwijnen. 

* * * 
HIERNA WERDEN DIVERSE BINNENLANDS-POLITIEKE 
issues onder de loep genomen. 
In het algemeen kon hij hier een meer positief geluid laten 
horen. Zo was hij het er onder de huidige omstandigheden mee 
eens dat er een zuinig financieel beleid wordt gevoerd. Ook de 
voorstellen om een ombudsman in het leven te roepen juichte 
hij toe, hoewel hij meer heil zag in een onafhankelijke, dan in 
een parlementaire "beschermheer van de burger". 
Ook het woningbouwbeleid noemde de heer Bosma heel accep
tabel. Hoewel hij de Wet Huurdersbijdragen erg naar vond, zag 
hij de nodzakelijkheid daarvan heel wel in. 
Op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs stelde de 
voorzitter zich in grote lijnen achter de Nota Posthumes op. 
Hij bepleitte een grotere efficiency in de universiteiten. Een 
systeem van integrale studiekostenvergoeding wees hij van de 
hand. De studenten die dit bepleitten beschuldigde hij van een 
anti-collectivistische houding, omdat zij geen begrip op brach
ten voor de zeer grote kosten waarmee het onderwijs gepaard 
gaat. 

* * * 
MR. BOSMA UITIE KRITIEK OP DE BELASTINGPLANNEN 
van Minister Witteveen. Hij zag ernstige welstechnische moei
lijkheden voor een in 1970 in te voeren automatische inflatie
correctie. Bovendien had hij bezwaren tegen zo'n automatisme. 
Z.i. dienden de overheidstaken de grootste prioriteit te krijgen. 
De voorzitter was van mening dat men uiteindelijk tot een reële 
vorm van medezeggenschap voor de werknemers moest zien te 
komen. Hij sprak zijn misnoegen uit over de gang van zaken bij 
de recente fusies, zoals het touwtrekken tussen de RDM en 
de VMF. Hoewel hij de wetenschappelijke juistheid van de 
stelling van Prof. Muiswinkel, dat de werknemer juridisch geen 
enkel recht kan doen gelden op een of andere vorm van winst
deling niet wilde betwisten, meende Mr. Bosma toch dat de 
werknemer wel eigenlijk risicodragend is, zij het dat dit risico 
niet direct economisch herleidbaar is. Daarom bepleitte hij toch 
een vorm van winstdeling, waarbij hij zich tegen spaarloon en 

vóór vermogensaanwasdeling uitspral~. Om het inflatie-effect 
op te vangen zouden de werknemersaandelen verhandelbaar 
moeten zijn. 
Vervolgens liet hij zich uiterst kritisch uit over de gang van 
zaken bij de burgemeestersbenoemingen, in het bijzonder die 
van Den Haag. Hoewel hij tegen de gekozen burgemeester was, 
meende hij dat er toch een reële inspraak t.a.v. de kwaliteiten 
van de burgemeester moest komen. Het prees burgemeester 
Samkalden voor zijn beleid bij de recente ongeregeldheden in 
Amsterdam. 

* * * 
UITVOERIG SPRAK DE VOORZITIER OVER HET VERPLICHTE 
nummertje partijvernieuwing. Hij zag geen heil in de vaak be
sproken Progressieve Concentratie. Hij zou daarintegen een 
stembusaccoord voorstaan van D'66, PPR (zonder de extre
misten), een groot deel van de PvdA en een deel van de VVD 
en de confessionele partijen. Een redelijke kans op een parle
mentaire meerderheid achtte hij bepaald niet uitgesloten. Even
wel was de voorzitter niet hoopvol gestemd over het slagen van 
zo'n concentratie. De Groningse uitlatingen van de heer Joekes 
juichte hij toe. Ook de heer Bosma meende dat D'66 geestelijk 
het dichtste bij de VVD staat. Voor deze partij voorzag hij 
mettertijd ook een scheiding der geesten. Hij kon zich in het 
algemeen wel verenigen met de denkbeelden van de meeste 
Kamerleden. 

* * * 
MR. BOSMA LANCEERDE EEN FELLE AANVAL OP HET CON
servatieve element bij uitstek in de VVD, senator Van Riel. De 
voorzitter meende dat de positie van een onafhankelijke jon
geren-organisatie zeker voordelen heeft. Toch meende hij dat 
een geparenteerde club meer invloed op de praktische politiek 
zou kunnen uitoefenen. Daarom meende hij dat een organisatie 
als de JOVD mettertijd gedoemd zal zijn te verdwijnen; dit mede 
gezien tegen de achtergrond van een mogelijk nieuwe partij
structuur in Nederland. 
Tenslotte besteedde de heer Bosma aandacht aan het Liberaal 
Beraad. Hij hoopt dat dit sneller met resultaten zal kunnen 
komen. Verder kon hij nauwelijks iets mededelen omdat de 
rapporten van de Werkgroep een geheim karakter dragen. 
Evenwel verheelde hij niet dat het bereiken van overeenstem
ming wel eens moeilijkheden zou kunnen gaan opleveren. Aldus' 
besloot de voorzitter zijn rede. 

REDACTIE 

JIJ> -'~JRTI.JJ·· 

YJE:lRNI lE tC'\VJLNG 

onwezenlijke 
ideeën? 

Destijds schreef ik een stukje over het 
isolement waarin de VVD dreigde te 
geraken, als het tot een politieke blok
vorming mocht komen. Waaraan ik 
overigens nogwel enige twijfels had en 
heb. 
Vorige maand pleitte ik voor een "Ge
matigd Progressieve Concentratie" (de 
PvdA van 1948) waarin zouden samen
gaan de VVD, D'66 en de PvdA, al
thans belangrijke groeperingen uit die 
partijen. 

Deze ideeën werden in een hoofd
artikel van de Volkskrant als "on
wezenlijk" gediskwalificeerd. Dat men, 
historisch gezien, niet erg gelukkig is 
met een geforceerde tegenstelling tus
sen confessioneel en a-confessioneel is 
begrijpelijk. Maar dat men het argu
ment gebruikt dat grote progressieve 
groepen binnen de confessionele par
tijen (kennelijk wordt voornamelijk ge
doeld op de ARP, die nogal op de wip 
zit) dit niet zouden toelaten kan ik 
nauwelijks serieus nemen. Vooreerst 
schijnen de Anti's koste wat het kost 
de evangelische handen vrij te willen 
houden. Voor de Progressieve Concen
tratie (zonder de VVD) ligt deze club 
dus geenszins voor het oprapen. 
verlengstuk 

dan de "door-de-bochters", evenzeer 
bezwaren. 
Ook de PvdA-linkervleugel is dacht ik, 
voorshands niet erg enthousiast om 
zich uit te leveren aan een burgerlijke 
partij als D'66. En wat deze laatste be
treft, de Democraten vertikken het een
voudig om een verlengstukje van de 
PvdA te worden, en ze voelen er zeker 
niet voor om de socialistische verkie
zingsnederlagen aan te zuiveren. Als 
een, naar men op goede gronden aan 
mag nemen, sterk groeiende partij 
houdt zij de eer aan zichzelf. En te
recht. Partijvernieuwing is niet alleen 
een kwestie van fuseren. 
Hoewel Henk Bosma in zijn congres
rede ook voor de Radikalen een plaats
je in de Gematigd Progressieve Con
centratie zag weggelegd, heb ik deze 
club met opzet niet genoemd. Als iets 
duidelijk is geworden uit de recente 

Maar anderzijds zou de vorming van 
een dergelijk stembusaccoord de con
servatieven in de AR, en die schijnen 
getalsmatig veel belangrijker te zijn (doorlezen op pag. 4) 
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verkiezingsonderzoeken, dan is het 
wel dat de PPR kwantitatief nauwelijks 
van enige importantie is. Het blijft een 
doodgewone splinter, aan welks op
richting dacht ik, voornamelijk gevoe
lens van rancuneuse aard (de .,nacht 
van Schmelzer") ten grondslag liggen. 
Aanvankelijk een isolement van de 
VVD meende ik. Thans schijnt zij 
steeds meer liefde voor haar regerings
partners te gaan koesteren. Als het 
ooit niet duidelijk was, dan is het dan 
nu wel: zeker de AR ziet in dit kabinet 
bepaald geen stembusaccoord ad hoc. 

zelfrespect 

De VVD zou zich niet moeten lenen om 
de afbrokkelende confessionele par
tijen nog een paar kabinetsperiodes in 
het zadel te houden. Zeker niet nu de 
Groep van Achtien een .,Duidelijk
heidscommissie" (hetgeen voor dit 
moment te denken geeft) heeft inge
steld om te onderzoeken of men zich 
vóór de verkiezingen tot een of andere 
partij of groep partijen moet bekennen 
en zo ja, tot welke. Het Parool wist te 
melden dat voor de KVP en de AR een 
meerderheid pro-PvdA was. Zeker in 
zo'n situatie mag de VVD zijn zelf
respect niet verliezen. De links-dogma
tische en confessionele dwaallichten 
moeten zelf hun eigen boontjes maar 
doppen. 
Drs. Joekes had (hopelijk) gelijk toen 
hij stelde dat D'66 de partij is die het 
dichtste staat bij de VVD. Hoewel zij 
daarmee eigenlijk niets nieuws be
weerde - had wijlen prof. Oud al niet 
gezegd dat D'66 in wezen een liberale 
partij is? - was het toch goed dit nog 
eens te benadrukken. Gespannen 
wachten wij op de praktische con
sequenties. 
Afstoting van Nieuw Links door de 
PvdA opent nieuwe perspectieven. Af-

stoting van oud rechts in de VVD 
evenzo. In dat opzicht zijn wij het weer 
van harte eens met de heer Joekes, die 
in deze vleugel een belemmering ziet 
om tot een moderne, open volkspartij 
te komen. 

VVD-taboe 
Tenslotte nog een opmerking over de 
in het liberale kamp opschudding ver
oorzakende uitlatingen van de heer 
Joekes t.a.v. D'66. Deze blijken minder 
door idealistische en meer door poli
tiek tactische overwegingen te zijn in
gegeven. Wat ze nog niet minder sym
pathiek maken. De heer Joekes tracht
te ARP duidelijk te maken dat deze 
niet moet denken dat zij onvervang
baar is, na al haar praatjes op het 
jongste partijconvent. D'66 is voor de 
heer Joekes in dit licht bezien kenne
lijk een acceptabel alternatief voor de 
Anti's. Of deze conceptie wel reëel en 
gelukkig is menen wij te moeten be
twijfelen. Wat niet wegneemt dat wij 
in ieder geval wel verheugd zijn over 
een VVD-taboe dat doorbroken is. 

Paul van Haeften 

morbide 
De rust van het kerkhof? vroeg 
Henk Bosma zich over de VVD 
af, in zijn congresrede. Maar 
toen er nauwelijks vragen wer
den gesteld over het JOVD-HB
beleid merkte de heer Vonhoff 
op: "Maar hier dan de TUst van 
het crematorium. Op een keTlc
hof lcan je tenminste nog iets 
opgraven." 

N.V. Aannemersbedrijf 

vlh J. STAM 

Kortenaerstraat 3 
ZWIJNDRECHT 
Tel. 01850- 5839 

WONINGBOUW 
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rietsuiker of 
bietsuiker? 

Reeds enige maanden is men in ons 
l,md bezig de bevolking aan te sporen 
1 ietsuiker te gaan gebruiken in plaats 
van bietsuiker om op deze wijze daad
werkelijk iets aan ontwikkelingshulp 
I<~ gaan doen. Vele middelbare schalie
' <'n togen in hun herfstvakantie op pad 
om op aansporing van enkele leraren 
(l>.v. in Hoogeveen) zo veel mogelijk 
ri!'tsuiker aan de man (en of vrouw) 
te brengen. O.a. door de groep Sjaloom 
is een landelijke rietsuikeractie op 
touw gezet met als doelstelling (zoals 
v<'fmeld op het boekje .,Suikerraffine
lll!'llt'' maandelijks Kasrnaschrift 1968 
B/9) het realiseren van een mentali
l.<'itsverandering, waardoor de over
h<'id, geconfronteerd met een andere 
instelling onder de burgers, gedwon
~~<'ll wordt in het internationaal over
I<'\! meer de partij te kiezen voor de 
"1me landen. De suiker is daarbij maar 
(,[,n van de vele voorbeelden van de 
vnkeerde en voor de arme landen 
u i ter st nadelige wereldhandelsstruc-
1.11 r<,n, 

11<•1 protest tegen een handelsstructuur 
dit· de economische groei van de ont
Wikkelingslanden sterk remt, wordt 
g<·noemd als motief voor het kopen 
v<~n rietsuiker. 

verantwoordelijkheidsbesef 
N11 vindt ik het een zeer goede zaak 
ddl vele Nederlanders en daarvan 
vooral de jongeren in het geweer 
komen voor de ontwikkelingslanden. 

Dit getuigt van een groot verantwoor
dl' I ij kheidsbesef, een verantwoorde
l ijk lwidsbesef waar vele ouderen een 
voorbeeld aan zouden kunnen nemen. 

Voor mij is het echter de vraag of men 
w<'l het juiste, het meest dringende 
voorbeeld uit de vele voorbeelden, zo
als men in de doelstelling heeft gezegd, 
heeft gekozen. Verder verloopt de 
wijze van actie-voeren naar mijn 
mening ook niet overal feilloos. Zo 
doet de actie-groep o.a. een appèl op 
bet Nederlandse Parlement en de rege
ring om iets waar te maken van haar 
mooie beloften alsof Nederland zich in 
het geheel niets laat gelegen aan de 
ontwikkelingslanden. 

onheilsprofeten 
De aanhangers van de suiker-actie 
worden er in Suikerraffinement voor 
gewaarschuwd dat zij zich toch vooral 



niet moeten laten intimideren door on
heilsprofetieën over het in gevaar 
brengen van de werkgelegenheid en 
het economisch belang, daar deze 
meestal gebaseerd zouden zijn op aan 
de actie-groep toegeschreven eisen die 
zij echter niet zouden hebben gesteld 
zoals b.v. een volledige opheffing van 
de suikerbietenproductie. Op een dis
cussieavond in Amsterdam georgani
seerd door een door studenten gevorm
de actiegroep .,rietsuiker-bietsuiker" 
sprak echter een staflid van het In
stitute of Social Studies zich uit voor 
het stopzetten van de suikerbieten
productie voor een tijdvak van vijftien 
jaar! 
In een uitgave van de Katholieke Wer
kende Jeugd in Nederland wordt de 
Suiker Unie en daarmee de bieten
telers verweten dat zij zoveel suiker 
willen produceren als ze zelf willen en 
dat zij niet wensen dat hun onder
nemingsvrijheid wordt beperkt, waar
uit de Roomse Jongeren de conclusie 
trekken: de armen mogen arm blijven! 
Evengoed hadden ze kunnen zeggen: 
suikerbieten telen is een misdaad! 

domineespraatjes 
De vrijdagse VPRO-Deze Dag-spreker 
moest er ook zo nodig wat van zeggen. 
Deze verkondigde o.a. dat wij landen 
als in M-Amerika en Z.O.-Azië vader
lijk ontwikkelingslanden noemen en 
dat ook wel zullen blijven doen zolang 
wij weigeren hun producten (in dit ge
val suiker) in te voeren omdat wij er 
nu eenmaal dure hobby's op na willen 
houden (het verbouwen van suiker
bieten). 
Hoewel de samenstellers van genoem
de Sjaloom uitgave steeds beweren dat 
zij de boeren enkel willen aansporen 
hun productie van suikerbieten niet te 
gaan verhogen, lijkt het me zeer ge
rechtvaardigd dat vele boeren zich 
ongerust maken wanneer zij allerlei 
artikelen in de pers lezen of dominees
praatjes voor de VPRO beluisteren. 
Want dezen zijn het, die de boeren als 
het waren beschuldigen van het feit 
dat de ontwikkelingshulp niet genoeg 
naar hun zin, op gang komt. De boeren 
moeten volgens hen maar een belang
rijk deel van hun bestaan prijs geven 
om ruimte te maken voor de arme 
landen. Voor een Amsterdamse domi
nee een vrij eenvoudige stelling. De 
Suiker Unie zegt terecht: .,Het is ge
makkelijk riemen snijden uit ander· 
mans leer". 

Mr. de Gilde 
In .,Memorandum over suiker" geeft 
Mr. G. J. de Gilde een meer verant
woorde mening. Hij stelt dat de pro
blemen van de wereldsuikermarkt (een 
markt waar velen zeer weinig van be
grijpen!) dienen te worden gesteld 
tegen de achtergrond van de dreigen-

de voedselnood waarvoor de wereld 
zich op korte termijn zal zien gesteld 
en in dit verband dient te worden op
gelost. Hij is dan ook van mening dat 
de ontwikkelingslanden zich veel meer 
moeten toeleggen op het produceren 
van die producten waarvan er in de 
wereld een tekort is en dat is in geen 
geval suiker! 
Wanneer wij suiker exporteren uit een 
ontwikkelingsland, stimuleren wij de 
productie van een product waar reeds 
een te veel van is. Daarom lijkt het mij 
beter dat wij b.v. de productie van 
koffie, rubber, ananas enz. in Cuba 
gaan aanmoedigen daar op deze wijze 
een veel groter aandeel in de wereld
voedselsituatie wordt geleverd. Helaas 
mis ik dit probleem bij Sjaloom, de 
politieke jongeren in Amsterdam c.a. 

Grietinus Zieng s 

rede van 
mevr. H. van 

Someren
Downer 

In haar congresrede liet mevr. Van 
Someren de belangrijkste internatio
nale gebeurtenissen van de laatste tijd 
de revue passeren. 
Zij begon haar rede met vast te stellen, 
dat op dit moment een nieuwe samen
leving met nieuwe vormen en normen 
aan het gisten is. In dit gistingsproces 
neemt de jeugd een voorname plaats 
in, doch wat zij nastreeft is nogal ge
compliceerd. 
Mevr. Van Someren stond lange tijd 
stil bij de recente ontwikkelingen in 
Tsjecho-Slowakije. Zij achtte het 
machtsevenwicht in de wereld door de 
interventie niet te zijn verstoord, maar 
de onberekenbaarheid van Moskou, 
die bij een werkelijke ontspanning niet 
gebaat is, is weer eens duidelijk ge
demonstreerd. Een politieke verster
king van de NATO is dringend ge
wenst, aldus mevr. Van Someren. 

extase 
De .,linkse" jongeren werden verweten 
dezelfde groepskenmerken te bezitten 
als .,uiterst rechts": persoonlijkheids
verering (Che Guevara), extasetoe-

standen en het menen volstrekt logisch 
te kunnen denken. Marcuse geeft aan 
dit denken nog een starre filosofie mee 
met als conclusie, da.t het Westen geen 
feitelijke democratie kent. Volgens 
spreekster is de onvrede met de demo
cratie meer te wijten aan een verkeerd 
gebruik van de massacommunicatie
middelen en de demystificatie van de 
politici. Zij pleitte daarom voor meer 
instructieve TV-programma's en een 
parlementaire omroep. 
Ondanks de noodzakelijkheid om 
steeds meer mensen bij het beleid te 
betrekken vond mevr. Van Someren 
een vertrouwensband tussen kiezer en 
gekozene noodzakelijk. Je kunt nu een
maal niet om iedere zaak je kiezers 
raadplegen. Daarom dienen de partijen 
steeds een ideologische basis te heb
ben. Mevr. Van Someren verwierp het 
pragmatisme van D'66. Wat deze partij 
nastreeft - pragmatisme en meer in
spraak van de kiezers - zal óf mis
lukken óf op een bepaald moment een 
ideologische basis krijgen. 

progressieve concentratie? 
Mevr. Van Someren vond het nog te 
vroeg om te oordelen of D'66 samen 
met de VVD in een regering zou kun
nen zitten. Wel betreurde zij de con
tacten tussen de PPR (.,een onduidelijk 
gezelschap, dat onduidelijke dingen 
zegt over ontwikkelingshulp en zo") 
en D'66. Ik zou liever zien, dat 0'66 
met PvdA en VVD gaat praten, aldus 
mevr. Van Someren. 
In ieder geval zou het huidige kabinet, 
- zij het met enige wijzigingen (even 
later bestreed mevr. Van Someren de 
vlakheid van de buitenlandse para
graaf in de Troonrede, dus ... ? -red.) 
- zich voor de volgende verkiezingen 
kunnen handhaven, maar dan moet er 
voor de kiezer wel een alternatief zijn. 
Helaas is dat er nog niet, aldus mevr. 
Van Someren, die de zwakke oppositie 
in de kamer eveneens verontrustend 
noemde. 

volwassen democratie 
Tenslotte complimenteerde mevr. Van 
Someren de JOVD met het minimum
programma. Zij distantieerde zich van 
Moerkerk (D'66), die de JOVD met het 
epitheton .,reactionaire truttezooi" had 
gesierd. 
Mevr. Van Someren wees er op, dat 
uit het minimumprogramma toch wel 
duidelijk bleek, dat jongeren anders 
over de zaken denken dan vele oude
ren met tientallen jaren ervaring. Daar
om zou het afschaffen van jongeren
organisaties een verarming betekenen. 
Over 30 jaar zullen we kunnen zien of 
de start van de jonge generatie naar 
een nieuwe wereldorde inderdaad goed 
is geweest. 

(doorlezen op pag. 8) 
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hoe lang nog? 

Men kan niet zeggen dat drs. Theo Joekes 
behoort tot de minst onverdachte liberalen. 

Wij herinneren ons hem als de man die in een 
radio-teach-in enkele JOVD'ers woedend 
besprong, toen dezen p'leitten voor democrati
sering van het bedrijfsleven. De daar aanwezige 
jonge liberalen werden door deze actie dermate 
gefrustreerd dat het opzeggen van het lidmaat
schap van liberale organisaties als VVD en 
JOVD slechts een kwestie van tijd is geweest. 

Maar sinds enkele weken is de verstandhouding 
radicaal gewijzigd, zó zelfs dat het JOVD
congres in Nijmegen zich "achter J oekes" 
opstelde. Het spreekt vanzelf dat Joekes voor 
het verwerven van deze sympathiebetuiging wel 
iets heeft moeten doen. Het merkwaardige is wel 
dat Joekes iets volstrekt normaals heeft gezegd, 
maar aangezien het uiten van de meest simpele 
en eenvoudige meningen in de VVD soms een 
gevaarlijke, resp. aandacht trekkende bezigheid 
is, verwekte hij niet minder dan complete 
verwarring in liberale gelederen. En omdat het 
prettiger is te leven met een aantal vast-
en doorgeroeste vooroordelen kan men begrijpen 
dat de vruchten van het logische denkwerk van 
Joekes in uitermate onvruchtbare VVD-aarde 
zijn gevallen. 
Het zal de toch wel intelligente politicus Joekes 
na anderhalf jaar Kamer zonder twijfel zijn 
opgevallen dat de kloof tussen VVD en D'66 
in werkelijkheid niet zo groot is als wel eens wordt 
voorgesteld. Natuurlijk, de malaise waarin de 
Nederlandse politiek verkeert wordt door de 
democraten wel eens tè zwart getekend, terwijl 
de oplossingen die D'66 voor ogen staan (of 
moeten we zeggen: stonden?' zacht uitgedrukt 
ongelukkig gekozen en onvoldoende doordacht 
waren. Maar daar staat tegenover dat de aanpak 
van D'66 gekenmerkt wordt door een onorthodox 
en fantasievol denken, ondanks enkele af
schuwelijke missers zoals de kwestie van de 
geluidshinder rond Schiphol. Maar, zouden wij 
in alle bescheidenheid willen vragen, welke 
partij glijdt op haar beurt niet eens uit? Om eens 
een volimmen willekeurige club te noemen: 
de VVD, kampioene der belastingverlaging, 
steunt desniettemin een kabinet dat belasting
verhoging heeft aangekondigd. Het is zeer 
onverstandig anderen "opportunisme" te 
verwijten, omdat het erg gemakkelijk is de bal 
zeer doelzeker terug te spelen. 

Dat er in de JOVD sterke sympathieën, zo al 
niet voor D'66 als partij dan toch wel voor haar 
ideeën, bestaan, of tenminste bestaan hebben, 
of op zijn allerminst bij enkelen nog bestaan 
(waarom hebben ook niet meer JOVD'ers de 
enquête ingevuld?) mag bekend worden 
verondersteld. 
Het toenmalig hoofdbestuur van de JOVD, 
onder voorzitterschap van Hans Wiegel, 
drong al eind 1966 bij de VVD aan op een 
bezinning in eigen kring, geschrokken als het 
hb toen was van de dreigende splitsing in liberale 
gelederen. Het contact met de nieuwe partij is er, ~ 
ondanks herhaald aandringen, niet gekomen, 
wèl het bekende Liberaal Beraad. Maar door de 
JOVD is bij de aanvang al duidelijk gesteld 
dat het Beraad tussen de onderscheidene liberale 
organisaties niet tot doel heeft oeverloos in- en 
uit te gaan praten over het "slechte image" van 
de partij. Deze kwestie mag voor reclame-experts 
een interessant probleem zijn, de aandacht van de 
JOVD gaat naar iets anders uit. 
Bij de positiebepaling van de VVD t.o.v. D'66 
spelen zonder twijfel een aantal frustraties een 
belangrijke rol: tenslotte mag men deze partij, 
in overdrachtelijke zin dan wel te verstaan, 
als een kind van Beatrix beschouwen. Men zal 
in de VVD nooit vergeten, en nog minder ver
geven, dat het uiteindelijk Hans Cruyters is 
geweest die na de beruchte krach met Toxopeus 
de stoot heeft gegever,, tot de oprichting van 
D'ûfi. Er hoeft geen psycholoog aan te pas te 
komen om de duidelijke verdringingssymptomen 
te kunnen aantonen. Bekend is bijvoorbeeld het 
feit dat de Tweede-Kamerfractie van de VVD een 
lijst liet samenstellen, waaruit zou moeten blijken 
dat D'66 aUesbehalve "liberaal" is, omdat deze 
partij zo vaak met de PvdA en de PSP meestemt. 
Dit feit zegt op zich zelf natuurlijk niets. Een 
pikant detail is overigens dat de resultaten van 
dat onderzoek nooit verder bekend zijn gemaakt 
-waarschijnlijk omdat ook zou blijken dat de 
VVD zich zo vaak in het- compromitterende
gezelschap van b.v. de Boerenpartij bevindt. 
Maar goed, terug naar ons verhaal. Na de 
flirtation van Joekes belegde de kamerfractie 
van de VVD een vergadering. Geheel in over
eenstemming met de gewoonte de D'66'ers af te 
schilderen als een stelletje politieke onbenullen, 
verklaarde Toxopeus dat "D'66 geen politieke 
lijn heeft vertoond. Er is geen streven gebaseerd 
op een politiek beginsel. Zo'n beginsel moet er 



wel zijn voor een regeringscoalitie". 
Dat is een merkwaardige redenering, vooral 
wanneer men bedenkt dat deze overwegingen 
niet gelden voor de confessionele partijen, die 
sinds jaar en dag ook het gemis van een politiek 
beginsel wordt verweten. Desondanks hengelt 
de VVD zeer nadrukkelijk naar de sympathie 
van de CDU-partijen, nochtans zonder dat CHU 
en KVP en in het minst de ARP enig enthousiasme 
tonen. 
Op het ogenblik staan de zaken zo, dat de VVD 
de progressieve "concentratie" rustig aan de 
linkerzijde der confessionelen laat knabbelen. 
Wat er zo van het liberalisme terechtkomt 
laat zich zeer gemakkelijk uitschilderen. Reeds 
eerder hebben wij gewezen op het levensgrote 
gevaar dat de VVD zich dan in plaats van zoals 
thans "anti-socialistisch" (Van Riel: er zijn in 
Nederland socialisten en anti-socialisten -een 
zeer negatieve benadering dachten wij) straks 
"anti-progressief" gaat opstellen. Met deze positie 
mag de VVD zich wat ons betreft wél, maar het 
liberalisme zeker niét tevreden stellen. 
Zien wij het goed, dan beseft ook de heer Joekes 
dat. Hij zei ook, de aristocratische en conser
vatieve franje best te kunnen missen. Wij ook, 
al zijn wij het misschien oneens over de omvang 
van die franje. Maar er is alle reden de uit
latingen van Joekes te steunen! 
De lijn die de JOVD met betrekking tot het 
Liberaal Beraad trekt is helder. De JOVD 
wenst een duidelijke inbreng in de VVD-politiek. 
Een groot aantal "issues" zullen anders gefor
muleerd moeten worden. Tot zolang is het 
onverstandig de weg tot gelijkgestemde groepen 
en partijen ai te snijden, zoals nu steeds opnieuw, 
en vaak bij voorbaat, gebeurt. 
Voorzitter Henk Bosma heeft in Nijmegen gezegd 
dat het gesprek hierover bijzonder moeilijk 
gaat worden. Een aanwijzing dat deze vrees 
gerechtvaardigd is vinden wij in de wijze waarop 
de heer Lachapelle, hoofdredacteur van 
Vrijheid en Democratie, op de affaire-Joekes 
heeft gereageerd, al dan niet met voorkennis 
en/ of instemming van het hoofdbestuur van 
de VVD. 
Het komt ons voor dat de hoofdredacteur van 
V &D vooruitloopt op de uitkomsten van het 
Liberaal Beraad. Het feit dat de redactie van 
het weekblad, dat de preekbuis is van de VVD, 
heel wat minder vlot is wanneer het gaat om het 
signaleren van minder liberale uitlatingen van 
bijvoorbeeld de heer Van Riel, doet ons vrezen 
dat het resultaat van het Liberaal Beraad niet 
datgene zal zijn wat de JOVD er zich van 
heeft voorgesteld. 

Gerard -van der Meer 
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(vervolg van pag. 5) 
We moeten samen koersen naar een 
betere toekomst met een volwassen 
democratie en een hechte wereldorde. 
Dan kunnen we zeggen: we hebben 
gezamenlijk een oplossing gevonden. 
Aldus besloot mevr. Van Someren haar 
rede. 

Dick Dees 

UEMONS'JI'RATIES 

gaat 
de straat 
regeren? 

Ruwweg gesproken zijn er twee soor
ten demonstratieve acties mogelijk: 
Goed georganiseerde, massale en 
rustige optochten, waarbij op waardige 
wijze uiting wordt gegeven aan ge
voelens van afschuw of onbehagen 
over bepaalde kwesties; daartegen
over frequente, kleine en veelal on
ordelijk verlopende betogingen, die 
meestal uitlopen op kloppartijen met 
de politie. Het laatste soort is min of 
meer het monopolie van uiterst linkse 
elementen in ons volk. Hierover willen 
we het hier nu hebben; de conclusies 
etc. slaan dus niet op de eerste soort 
demonstraties. 
Wat de opgewonden betogingen van 
uiterst links betreft; eerst een beeld 
van het soort figuren dat we waar
schijnlijk als de "brains·· van deze 
acties mogen zien. Het volgende stuk 
interview met Peter Schat is ontleend 
aan Democrater, het orgaan van de 
Studenten Vak Beweging. 
illegaliteit 
"Na de Vietnam-demonstraties van 
17 augustus heb je gezegd dat we in 
Nederland moeten overgaan tot ge
welddadig verzet, misschien wel ter
reur. Welke mogelijkheden zie je en 
denk je dat het succes zal hebben?" 
"Ik kan geen blauwdruk geven, dan 
kan ik beter ineens naar de BVD gaan. 
Ik ben er wel van overtuigd dat het 
kapitalisme, het imperialisme, zich niet 
voetstoots de macht Iaat ontnemen. Ik 
heb het gevoel dat het zo langzamer
hand tijd wordt om in het verzet te 
gaan, we moeten naar de illegaliteit 
toe ... Er is recht op verzet." 
Verder zegt Schat o.a.: "Ik ben geen 
lid van de communistische partij. Dat 
is een beetje onmogelijk in Nederland. 
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Als die communistische partij wat min
der sektarisch en wat minder gerefor
meerd zou zijn, zou ik er lid van kun
nen zijn." 

"provocaties" 
Thans dan iets over de acties zelf, zoals 
b.v. die van bezetting van het Mexi
caanse consulaat en die tijdens het on
vermijdelijk daaropvolgende proces. 
Bij dat proces kon men zich trouwens 
inderdaad wel afvragen of de proeftijd 
van drie jaar niet een verkapte aan
tasting was van de vrijheid van 
meningsuiting. Kortom, links had, zo
als zo vaak, niet helemaal ongelijk. 
Doch hun reactie was daarom nog niet 
goed te praten. De botsingen met de 
politie "werden natuurlijk allemaal 
door de laatste geprovoceerd'', zodat 
men na afloop nieuwe demonstraties 
"tegen het brute politieoptreden" kon 
beramen. 
Nu kan men zich ten aanzien van het 
optredende gezag al eveneens afvragen 
of dit wel altijd even tactvol tewerk 
gaat en of de politie in het algemeen 
niet te spoedig meent dat de grens van 
het nog net toelaatbare overschreden 
wordt. 
Dat neemt intussen allemaal niet weg 
dat een ieder die met veel tam tam een 
actie begint er op bedacht moet zijn 
dat daarop een reactie kan volgen. Dat 
is haast een natuurwet. "Pistolen roe
pen om pistolen". Wat die reactie van 
de politie betreft, deze zou tot een 
minimum beperkt moeten blijven, om
dat elke krachtdadige reactie, vooral 
als daarbij martelaren gekweekt wor
den veelal een spiraal van toenemend 
geweld inzet. Jammer genoeg zijn het 
echter meestal eerder emotionele dan 
verstandelijke reacties die hier aan 
het woord zijn. Wanneer evenwel niet 
voortdurend politiegeweld gebruikt 
zou worden dan zouden dit soort acties 
langzamerhand tot het gewone straat
beeld in de grote steden gaan behoren, 
net als vroeger de liedjeszanger en 
hier en daar nu nog het draaiorgel. 
Niemand zou er meer enige aanstoot 
aan behoeven te nemen en zeker niet 
wanneer de binnensteden straks voor 
het verkeer toch haast allemaal wor
den afgesloten. Want de voornaamste 
hinder ondervindt immers het verkeer? 

sensatiezucht 
Doch dit is natuurlijk niet het ideaal
beeld van de organisatoren (dat is 
meer iets voor de "ludieke maatschap
pij"). Daarom is het ook veel waar
schijnlijker dat zij het zijn die provo
ceren. Het voornaamste doel van een 
demonstratieve actie is immers publi
citeit, het bereiken van een zo groot 
mogelijk publiek, alhoewel, de recht
streekse pressie die men wil uitoefenen 
moet wa<trschijnlijk ook niet onder
schat worden. Dank zij de sensatie-

zucht van het publiek en de commer
ciële basis waarop de publiciteits- , 
media opereren komen veel organisa- ' 
toren tot het idee dat het gebruik van 
g<'Weld een belangrijke katalysator in 
de door hun gewenste maatschap
p<'lijke ontwikkeling kan zijn. 
l·:chter, het lijkt er veel op dat men zich 
l>lind staart op het directe effect van 
"en succesvolle provocatie van de 
politie: Grote koppen in de krant, uit
voerige beschouwingen, gesprekken 
op hoog tot zeer hoog niveau enz. Het 
indirecte effect, dat weliswaar veel 
nJinder goed valt waar te nemen en te 
meten, doch dat daarom wel bestaat, 
wordt schromelijk uit het oog verloren. 
])" linkse agitatoren beseffen blijk
l>o~ilr niet dat het Nederlandse volk 
voor het overgrote deel op zijn rust ge
steld is, om welke reden dan ook. 
Getuigt het daarom niet van een ar
rogante kortzichtigheid van deze 
groeperingen om te pogen met meer of 
minder geweld hun ideeën aan de 
meerderheid op te dringen? Is het niet 
hovendien ondemocratisch? Mag de 
Nederlandse werknemer misschien 
's avonds om zes uur zijn pilsje drin
k<~n, zijn krantje pakken voor de sport
uitslagen en daarna langzaam weg
dutten achter de televisie? Trouwens 
clls ooit de "ludieke maatschappij" nog 
f!(~ns mocht aanbreken, waar moet deze 
"consumptieslaaf" dan nog over dis
cussiëren? Maar goed, we willen graag 
erkennen dat de massa blijkbaar nog 
lang niet toe is aan een geestelijke 
emancipatie (die men als liberaal wel 
?on moeten stimuleren!). Alleen, wij 
zien het ontwrichten van het straat
vcrkeer niet als een instrument van de 
dailfvoor noodzakelijke cultuurpoli
tiek. 

vergrijzing 
Zolang de materiële welvaart nog niet 
voldoende geconsolideerd is, zo lang 
moet het "klootjesvolk" ook niets heb
ben van relletjes etc., aangezien het 
hierin een aanslag ziet op zijn mate
I ii'le verworvenheden, waarvan zij 
voorlopig nog niet verzadigd zijn. En 
zolang zal er waarschijnlijk ook 
malaise blijven heersen in de politieke 
partijen, vooral in die welke vanouds 
de meeste arbeiders hebben aangetrok
ken. Zo is de PvdA bijvoorbeeld op het 
ogenblik snel aan het vergrijzen. Ook 
om deze reden is het niet zo'n wonder 
dut vele nieuw-linkse jongeren (veelal 
dus afkomstig uit kringen waar wel
vaart al iets gewoons is) hun toevlucht 
tot buitenparlementaire acties zoeken. 
Het kan best zijn dat wanneer over een 
aantal jaren hun gelederen van onder
af voldoende zijn versterkt de poli
tieke partijen zonder al te veel moeite 
door hun veroverd kunnen worden. 
Het gevaar bestaat echter dat men 



hierin dán misschien geen nut meer zal 
zien. 
Het is intussen evenmin verwonderlijk 
dat vele van deze jongeren via deze 
buitenparlementaire acties in verkeerd 
politiek vaarwater gedrongen worden; 
te meer daar hun vroeger op school 
geen enkele democratische burger
schapsvorming is bijgebracht. Zo is de 
Studenten Vak Beweging al groten
deels in handen gevallen van de PSP 
en waar de PSP handenklappend elke 
actie tegen het gezag, ongeacht de 
overwegingen die er aan ten grondslag 
liggen, goedkeurt, mag men enigszins 
aan haar democratische intenties twij
felen. Want het is toch niet democra
tisch als een kleine militante minder
heid meer en meer haar toevlucht be
gint te nemen tot terreuracties. Boven
dien valt altijd bijna direct de volstrek
te intolerantie van deze groepen op. 
(Misschien dat dit trouwens ook een 
der oorzaken is waarom extreem links 
onderling altijd zo hopeloos verdeeld 
is; genuanceerde meningen zijn er im
mers taboe.) Die tolerantie wordt ech
ter wel van de tegenpartij geëist. Het 
is haast om te lachen als men een 
zekere Harry Mulisch ergens hoort be
weren dat de tegenstanders van Fidel 
Castro op Cuba eigenlijk nog veel te 
netjes zijn behandeld, terwijl die zelfde 
Harry een van de eerste violen speelt 
in het koor dat huilerig roept dat de 
politie na een succesvolle provocatie 
weer te hard heeft geslagen; maar dat 
is in Amsterdam. Voor zulke lieden 
kan men natuurlijk ook maar niet meer 
het geringste respect opbrengen. Doch 
daarvan trekken zij zich niets aan en 
demonstratie na demonstratie wordt op 
touw gezet. 

gummistok 
Laat hen dan echter eens ingepeperd 
worden dat met elke veldslag met de 
politie de Telegraaf, een van hun voor
naamste werkelijke politieke tegen
standers, honderden abonnees wint. 
Het blad zal ten slotte zo dik geworden 
zijn dat de politie beter met een dub
belgevouwen Telegraaf de oproer
kraaiers een hersenschudding kan 
slaan dan met een gummistok. De Tele
graaf zal er waarschijnlijk graag een 
deel van de oplage voor willen afstaan, 
zodat dit ochtendblad nog meer dien
sten kan bewijzen dan alleen als vlie
genmepper. En dan mag Links nog blij 
zijn op de koop toe. 
Want als rechts zich echt bedreigd 
gaal voelen dan zijn de poppen aan het 
dansen; en het is duidelijk dat de poli
tieke partijen er dan niet aan te pas 
zullen komen. Het rommelen ter rech
terzijde zou wat dit betreft toch een 
waarschuwing moeten zijn, maar ja, 
aan geestelijke bijziendheid schijnt 
nog steeds weinig te doen te zijn. Als 

het ooit zover mocht komen, wat in
tussen toch niet waarschijnlijk is, dan 
zal links in de golf van de door haar
zelf verwekte reactie verdrinken en 
tegelijk zal de klok daarmee wel een 
flink eind worden teruggezet. Mocht 
extreem links er evenwel in slagen 
door economische sabotage een mate
riële tegenspoed te ontketenen dan 
zouden de misleide arbeiders misschien 
hun partij kiezen. Nog afgezien van 
alle ellende die ons volk dan tegemoet 
gaat, kunnen we dan onze democratie 
echter evengoed wel op onze buik 
schrijven, als links zou winnen, gezien 
de instelling van de linkse .,brains". 
(Zie b.v. het interview met Mulisch in 
de Haagsche Post van 28 sept. '68.) 
verkettering 
Het beroerdste bij dit alles is dat de 
werkelijke progressieve krachten die 
in ons volk leven door dit verket
teringsproces tussen wal en schip drei
gen te geraken. Door de rechtse pro
paganda worden deze figuren immers 
op een hoop gegooid met de genoemde 

linkse elementen. Daardoor bereiken 
deze laatsten dan ook eerder dat het 
.,reactionaire kabinet de Jong" tot 
1975 zal blijven regeren dan dat het 
door hun toedoen morgen al gewipt 
zal worden. 
Misschien is het voor alle extremis
tisch aangelegde figuren, zowel ter 
rechter als ter linker zijde, goed om 
eens de woorden van pater Pire, nobei
prijswinnaar voor de vrede, te lezen: 
.,Ook al lijkt het gebruik van geweld u 
gewettigd, u zult nooit de absolute 
zekerheid hebben, dat u gelijk heeft, 
en evenmin dat het nieuwe regime 
beter zal zijn dan het oude. Het is zelfs 
mogelijk dat het resultaat van gerecht
vaardigd geweld erger is dan hetgeen 
er voordien was." 
Wij menen dat deze woorden niet al
leen op Zuid-Amerikaanse toestanden 
betrekking hebben doch dat zij univer
seel geldend zijn. 

Jan Lambers 

hb-verklaring 
JONGEREN ORGANISATIE 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
Het Hoofdbestuur, 
overwegende: 
1) dat haar organisatie zich meerdere 

malen in kritische zin heeft uitgelaten 
over de door Nederland gevoerde bui
tenlandse politiek; 

2) dat de huidige Nederlandse buiten
landse politiek gekenmerkt wordt door 
een ontstellend gebrek aan oorspron
lijkheid en initiatief; 

3) dat dit beleid mede daardoor een zeer 
eenzijdig karakter blijkt te hebben; 

4) dat de inhoud van de buitenlandse 
paragraaf van de Troonrede nor;,maals 
de verstarring van het denken omtrent 
de door Nederland te voeren buiten
landse politiek in de daarvoor verant
woordelijke kringen onderstreept; 

doet aan de vooravond van de Algemene 
BEschouwinç;en een beroep op de Neder
landse volksvErtegenwoordiging: 
om de buitenlandse politiek van Necler 
land aan een grondige analyse te onder
werpen, waarbij speciaal gelet zou moe
ten worden op: 
1) de uitgangspunten van het huidige 

buitenlandse beleid; 
2) de benaderingswijze die bij het uit

voeren van dit beleid tot uitdrukkinfJ 
wordt gebracht; 

3) de waarachtigheid van de uitganus
punten gezien tegen de achtergrond 

van: 
a) de politieke ontwikkelingen in ge

heel Europa; 
b) het protectionistische karakter van 

de maatregelen en het gesloten 
karakter van de houding van de 
EEG ten opzichte van derde lan
den; 

4) de positie van het departement van 
Buitenlandse Zaken bij het uitvoeren 
van het Nederlandse buitenlandse be
leid; 

5) de figuur en de positie van de huidige 
minister van Buitenlandse Zaken bij 
de uitvoering van het te voeren en het 
gewenste te voeren beleid. 

Er zij nog opgemerkt, dat de kritiek van 
het Hoofdbestuur zich niet richt tegen 
het regeringsbeleid als zodanig, doch dat 
zij zich wenst te distanciëren van een 
buitenlands beleid, zoals dat in de buiten
landse paragraaf van de Troonrede tot 
uitdrukking wordt georacht. 

Toelichting: Naar de mening van het 
Hoofdbestuur moet emstig overwogen 
worden om het eens met een andere 
minister van Buitenlandse Zaken te pro
beren. Voor minister Luns zou dan de 
mogelijkheid geopend zijn om benoemd 
te worden tot ambassadeur. 

Noord-S/een, 6 okt. 1968 
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JOVb-JOURnaal 
*motJes 
EEMSHA VENGEBIED 
De JOVD, ;u vergadering bijeen op 
2 en 3 november in Nijmegen, over
wegende de gemiste kans op nieuwe 
industrieën in Delfzijl; is van mening 
dat de regering een hogere prioriteit 
moet geven aan de ontwikkeling van 
de infra-structuur van het Eemshaven
gebied. (Ingediend door de afd. Gronin
gen e.o.) 
SUPERSONE VLIEGTUIGEN 
De JOVD enz., is van mening dat 
Nederland in Europees verband initia
tieven dient te nemen zodat, reeds voor 
de komst van de supersone passagiers
vliegtuigen, het verbod van kracht 
wordt, burgers, te hinderen met zijn 
knal. (Ingediend door de afd. Gronin
gen e.o.) 
VERLAGING LEERLINGENSCHAAL 
De JOVD, enz., overwegende dat te 
grote klassen bij het kleuter- en basis
onderwijs pedagogisch verantwoord 
onderwijs in hoge mate bemoeilijken 
en dat te grote klassen bij het kleuter
en basisonderwijs een ernstige belem
mering vormen voor de noodzakelijke 
democratisering van ons onderwijs
stelsel; spreekt als haar mening uit dat 
zowel op korte als op lange termijn 
maatregelen ter bestrijding van dit 
euvel de hoogste prioriteit verdienen, 
en doet een dringend beroep op de 
Regering de onderwijsbegroting met 
een bedrag van ca. 25 miljoen gulden 
te verhogen, opdat reeds volgend jaar 
aanmerkelijk verdergaande maatrege
len genomen kunnen worden dan de 
Regering thans nog voorstelt. (Inge
diend door G. van der Meer en A. Ph. 
P. van Haeften.) 

december: 

NUMERUS FIXUS 
De JOVD, enz., overwegende dat het 
voorgaande beleid t.a.v. het weten
schappelijk onderwijs heeft geleid tot 
de noodzakelijkheid een numerus fixus 
aan de medische faculteiten in te voe
ren; spreekt als haar mening uit dat 
deze, studievrijheid beperkende, maat
regel ten spoedigste moet worden op
geheven door het stellen van een hoge 
prioriteit aan de oprichting van een 
achtste medische faculteit en het sterk 
nastreven van affiliatie van niet-acade
mische ziekenhuizen. (Ingediend door 
D. J. D. Dees en A. Ph. P. van Haeften.) 
DRS. JOEKES 
De JOVD enz., stelt zich achter de uit
latingen van drs. Th. H. Joekes, VVD
Tweede Kamerlid, met betrekking tot 
de Democraten '66. (Ingediend door de 
afd. Den Haag.) 
KIESINGER EN PORTUGAL 
Het HB gaf een verklaring uit n.a.v. 
een schrijven van J. H. Lamhers en 
G. Rumph, waarin zij de recente uit
latingen van Bondskanselier Kiesinger 
laakten. Deze beweerde nl. dat de Por
tugese koloniën provincies zijn van 
Portugal, en dat het regeringsbeleid 
t.a.v. die .. provincies" juist is. 

* commtsstes 
ENQU:ETE 
Het verslag van de JOVD-enquete is 
Klaar! Dit kan besteld worden bij de 
v.v.o. onder No XII 1 : 1 en 2 : 1 van 
de vraagbaak. 
Het lot heeft de inzenders van de vol
gende formulieren bedacht met het 
boekje .,Een partijtje Libre" van Hans 
Wiegel: 137, 253, 405, 896, 1167, 1382, 
1459, 1874, 1988 en 2267. 

3 NPJCR, opname voor het programma Inburgeren, zie elders. 
DEN HAAG, 17.30 uur, .,Tastevin", Prinsestraat 84: SinterklaasborreL 
AMSTERDAM, 21.00 uur, .,d'Oude Herberg", Handboogstraat: Borrel. 

12 AMSTERDAM (in samenwerking met sex- en propaga.ndacommissie): Af
delingsbijeenkomst. 

13 LEEUWARDEN: Afdelingsvergadering. 
ZUID-OOST-DRENTHE: Hotel .,Grevink" te Emmen: Forumavond. 

14 NOORD EN MERWEDE: Jaarlijkse feestmaaltijd. 
DISTRICT BRABANT, Tilburg: Oprichtingsvergadering. 

16 APELDOORN, 21.00 uur, Café Bordelaise: Politiek Café; spreker: Hans 
Wiegel. 

januari: 
4 ZUID-OOST-DRENTHE: 't Hoes van Hol'an te Aalden bij Zweelo: Nieuw

jaarsvisite. 
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samenqestelb booR 

aba JUStman ]acos 

SI!X EN POLITIEK 
< lpmerkingen n.a.v. de twee artikelen 
i 11 de Driemaster worden van harte 
door de voorzitter van de Commissie 
oiii.Vangen. Brieven aan: J. Westerink, 
.Jdc. van Maerlantstraat 7-II, Amster
d.un, tel. 020-112261. 

HOGER ONDERWIJS 
Cl'ïnteresseerden voor de commissie 
di1' n.a.v. de hoger onderwijs proble
ti<'k een resolutie wil gaan opstellen 
k lillil en zich hiervoor opgeven bij de 
vvp, J. J. P. Meyer, Marnixlaan 91, 
Utrecht. 

GRONDPOLITIEK 
D~> nota grondpolitiek is gereed. Elke 
afdeling zal over enige tijd dit rapport 
ontvangen als aanvulling op· de vraag
haak. Meerdere exemplaren zijn à ± 
.f 1,- te verkrijgen. Voor eventuele 
correspondentie met betrekking tot de 
grondpolitiek, wendde men zich tot de 
voorzitter van de commissie, de heer 
J. A. Weggemans, Fiveistraat 4, te 
Groningen, alwaar men ook kan infor
mPren naar eventuele sprekers over dit 
onderwerp. 

DRIEMASTER 
Voor vermelding van uw activiteiten 
i11 de Driemaster strekt het tot aan
beveling, wanneer u uw avonden tijdig 
pl<tnt, zoals u in de vorige Driemaster 
lwbt kunnen lezen. Op die manier zal i 

d~> <1genda vollediger kunnen zijn. · 
Dus voor 20 december graag de vcr
slagen van december en de agenda 
voor februari. Ook copij van andere 
aard hopen wij voordien te ontvangen. 
I-IPI oktobernummer was helaas door 
d~> Lijdsnood zeer slecht gecorrigeerd. 
Zeer storend was dit in dAGENDAg. 
Dt>zc was natuurlijk niet bedoeld voor 
oktober, maar voor november. Hier
voor onze verontschuldigingen. 

* peRsonalia 
GEHUWD 
Op 5 november jl. zijn in het huwelijk 
getreden: Piet Veenhouwer en Aly 
Ramaker. Toekomstig adres: Laan van 
Marc! 280 te Emmen. Van harte profi
ciat! 
GESLAAGD 
De redactie feliciteert voorzitter Bosma 
van harte met het behalen van zijn 
Mr.-titel. 
Om dezelfde reden wenst zij ook de 
heer Wiegel geluk. Zij leidt zijn succes 
althans af van de titelrol na de Achter 
het Nieuws-uitzending waarin hij de 
p.o.-onderzoeken becommentarieërde. 
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Spaarpandbrief 1968-75 
groeit van f 500,- naar f 800,-

een folder met nadere inlichtingen ligt voor U gereed. 

MUTATIES 
Twee trouwe medewerkers aan de 
Driemaster hebben ons verlaten. 
Ineke Hubeek verliet het HB, en daar
mee ook de redactie. 
Pieter Jonker, die het laatste jaar met 
grote moeite de Driemastertouwtjes 
aan elkaar heeft weten te knopen heeft 
per 1 december zijn administrateur
schap overgedragen. 
Beiden is de redactie veel dank ver
schuldigd voor de prettige samenwer
king. 
Daarnaast een hartelijk welkom aan 
Ada Justman Jacob en Ernst Cazemier. 

* StJChttn(j n.p.J.C.R. 
GRATIS CONFERENTIE 
Bij de secretaris kunt u zich opgeven 
voor een conferentie over buitenland
se politiek. Deze wordt op 18 januari 
om 13.00 uur te Den Haag gehouden. 
Spreker zal Victor Zorza zijn van de 
Guardian over het onderwerp "De ont
wikkelingen in het Sovjetblok na de 
inval in Tsjecho-Slowakije". Hier zijn 
geen kosten aan verbonden. 
PLAATSELIJKE PJCR's 
Voorts is de v.v.o. zeer benieuwd te 
horen welke afdelingen meedoen in 
een plaatselijke politieke jongeren con
tact raad, hoe deze bevalt, hoe de 
samenwerking is en dergelijke wetens
waardige zaken meer. Zijn adres is 
Fiveistraat 4, Groningen. 

* biStRICt€n 
BRABANT 
Het district Brabant wordt binnenkort 
opgericht. Op 22 november a.s. start de 
afdeling Eindhoven. Met de reeds be
staande afdelingen, Breda, Bergen op 
Zoom, Tilburg en Den Bosch/Vught 
lelt het district vijf afdelingen. Secre
taris van het district Brabant is de heer 
A. Dekkers, Wendelnesseweg 35, 
Sprang Capelle (N.B.). 

WEEKENDS 
Districtsraden/ dagen/weekenden zul
len, mits tijdig geconvoceerd, door de 
v.v.o. of het 7e HE-lid worden bezocht. 
Hierbij is wel enige taakverdeling aan 
gebracht en wel zodanig dat het 7e lid 
voornamelijk de belangen van Noord
Holland en Zuiw-West zal behartigen. 

* hB-ta~€1 
VRAAGBAAK 
De vraagbaak is vernieuwd en ge
splitst in een organisatorisch en een 
politiek gedeelte. Deze zijn voor de 
leden te verkrijgen bij vooruitbetaling 
van respectievelijk f 3,50 en f 1,50. 
Aanvullingen kosten f 0,07 per vel. 
PENNINGMEESTER 
De landelijk penningmeester is zo 
vriendelijk geweest de termijn voor af
drachtbetalingen te verlengen tot 
1 februari. Hij verzoekt de afdelings
penningmeesters de afdracht per lid op 
een afzonderlijke girokaart over te 
maken op gironummer 953500 t.n.v. 
algemeen penningmeester JOVD te 
Drachten. Zoals u weet is de afdracht 
gesteld op .f 8,-. 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
Kopij afdelingspag.: 

Mej. A. J. Justman Jacob, 
Bloemgracht 101-I, 
Amsterdam, tel. 020-237495. 

Alg. Secretariaat: 
J. H. Ekkers, 
de Genestetlaan 2A, 
Zeist, tel. 03404-10165. 

Alg. Penning~meester: 
L. Hilarides, 
Dwarswijk 230, 
Drachten, tel. 05120-5476. 

Administratie De Driemaster: 
E. G. C. Cazemier, 
Kapteinlaan 47, 
Groningen, tel. 05900-25620. 

MARGINALIA 

O nze oud vice-voorzitter, Maar
ten Leklcerkerker, was in Por

tugal voor een conferentie van Atlan
tische Jongeren. Daar had hij de euvele 
moed om iets in afkeurende zin te 
zeggen over de regiems in Grieken
land en Portugal. Alsof dergeli:jlce 
bijeenkomsten bedoeld z~in als adhesie
betuigingen aan Salazar en Papado
poulos. Het viel in ieder geva1 niet in 
goede Pm·tugese aarde. Opmerlcel~jlcer 
(Nou ja ... ?) was dat ook de Neder
landse ambassadeur Maarten op het 
matje riep en hem het voorwaa.r niet 
van cynisme ontblote voorstel te doen 
om zijn opmerkingen Intiten de con
gre.w.;aal te herhalen, 011dat de politie 
hem zou kunnen arresteren. Inmiddels 
zijn er m·agen oveT deze Tcwestie ge
steld in de Kamer. 

Als iets duidelijk is, dan is het wel dat 
de o zo hof!el~ilce rniniste1· Luns lcen
nel~ik de juiste man op lle juiste plaats 
heeft weten te kJ•ijgen. 
Dat de trawanten van de hee1· Luns 
tegen Nederlandse burgers een ordi
naiJ·e intimidatiepolitiek lJlidken te 
kunnen voeren, moet ons hoogste de
mocratische college eigenlijlc rle kourle 
rillingen bezorgen. 
M' aa1· 11ractical joleer Lu.ns zal rle 
lachers wel weeT 011 zijn. hand lcTijgen. 
Onze enige tToost vooT dit moment is 
het spreelcwooTrl van rle laatste lach 
die gelulcläg nog steeds het beste is. 

(PvH) 

'W e helJben leren leiJen met rle 
atoomlJom; wel, rlan Tcan 

Nixon er oolc nog wel bij. Deze ge
rlachte hekroop mij toen bevestigd 
wm·d, wat ierlm·ecn al verwachtte: 

(doorlezen op pag. 12) 
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(vervolg van pag. 11) 

Nixon is de volgende president van 
de Verenigde Staten. Van drie kwaden 
heeft het Amerikaanse volle de op één 
na kwaadste gekozen. Humphrey's 
eindspurt, indrukwekkend!, is helaas 
te laat gekomen. Gelukkig kreeg 
Nixon in het college van kiesmannen, 
deze archaïsche instelling, een meer
derheid, zodat hAd voor zijn verkiezing 
niet afhankelijk is geworden vau 
George Wallace. Dat is dan ook zo 
ongeveer de enige opluchting na de 
uitslag van de verkiezingen. 

Ik kon het niet helpen dat mijn ge
dachten teruggingen naar .ianuari 1961 
toen J ohn Kennedy als president de 
belichaming werd van het morele lea
dership van de vrije wereld. Wat is 
er in die tijd gebeurd! Kennedy 1Jer
moord, evenals IJlaleolm X en Luther 
King, Kennedy's opvolger Johnson 
steeds verder wegzakleenel in het Viet
nnrnese moeras. Daarna het nieuwe 
élan van een Robert Kennedy, vermor
zeld onder moordenaarshand, Eugene 
McCarthy, de hoop der jonge Ameri
kanen, vermorzeld door de autocrati
sche part~imachine der Democraten. 
Toen de keus tussen Nixon, Hwn
phrey en Wallace. 

De republikeinse partijbonzen hebben 
zorgvuldig een nieuw image van Nixon 
opgebouwd: bezadigder, gerijpter. 
Deze vlag dekt de lading niet. Dat 
A qnew vice-president kon worden is 
een onbegrijpelijke beslissing, al heeft 
Nixon natuurlijk deze beslissing niet 
autonoom kunnen nemen. 

Maar het bleek vooral uit de ene rede 
die Nixon tijdens de hele campagne 
hEeft gehouden. Hij lonkt duidelijk 
naar de steun van de conservatieven. 
Law and order in de eerste plaats, 
.iustice op de tweede plaats; militaire 
kracht in de eerste plaats, vrede in 
de tweede plaats. Enzovoorts. 
Veel kan men van Nixon niet ver
wachten. De Amerikaanse sa-men
leving verkeert in een diepe crisis. 
Men leze o.a. de uitstekende artikelen 
van Handelsbladcorrespondent Lach
man. Nixon heeft niet bewezen de 
man te zijn die een inspirerend ant
woord heeft geformuleerd op de tal
rijke kwesties, die hem zowel binnens
lands als buitenlands zullen bezig hou
den. Hij kan "rise to the occasion", 
maar ik geloof daar niet in. Te hopen 
is dat hij het er zonder veel kleer
scheuren zal afbrengen. De oppositie 
heeft vier jaar de tijd om zich te re
organiseren. Nixon lcan men voorlopig 
het beste beschouwen als een, waar
schijnlijk niet al te beste, tussenpaus. 
Er is alle reden om zijn handel en 
wandel met het grootst mogelijlee kri
tisch vermogen te volgen! (GvdM) 
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D e Telegraaf, een beleend vader
lands ochtendblad en in liberale 

lering hier en danr populair, heeft on
langs zichzélf voor de gek gehouden. 
Op een mooie ochtend in oktober stond 
er ineens onder een grote kop op de 
frontpagian, dat er in Krimpen aan de 
IJssel door een computerfout een be
drijf moest sluiten, waardoor duizend 
man op straat lewamen te staan.l1fens, 
dat was nieuws! 

Laat dat bedri.if in Krimpen aan de 
IJssel nu helemaal niet beleend zijn en 
bij navraag ook al niet in Krimzwn 
aan de Lek Gek, heel gele. Het Pitrooi 
heeft er zich 's m;onds in een bulderend 
artikel, ook op de voorpagina, clan ook 
om bescheunl. De Telegraaf heul ver
del geen commentaar. 

Een half miljoen ge,sa[Jsgetrouwe va
derlanders is dus "grotelijks bela:::enl". 
Het is echter ile grote vraaq of de::;c 
het zelf wel doorgehad hebben. T,Vaar-

MARGINALIA 

MARGINALIA 
mee we maar willen zeggen tlat elke 
Telegraaflezer er qoe!l aan doet zijn 
nieuwshonger af en toe ook eens uit 
andere bronnen te bevredigen. Men 
wil zich toch niet wéér laten opgri:jpen? 
(JL) 

N ogmaals De Telegraaf. Dat zij 
haar lezers doodgewoon be

lazert, zoals net bleek, moet zij zelf 
maar weten. Iedereen in een volwassen 
samenleving moet ook maar het recht 
hebben om zich vrijwillig op te laten 
lichten. Maar dat men ook niet-Tele
graafabonnees, via allerlei slinkse 
(vooral de "s" niet vergeten!) wegen, 
met dergelijke praktijleen opscheept, is 
ronduit ontoelaatbaar. De machinaties 
tegen Martin van Amerongen, die in 
een Tros-forum zitting zou hebben, en 
de "tegenkandidatuur" van Telegrnaf
reclacteu,r Goeman Borgesius, wat tot 
gevolg had dat programmaleider Rob 
F'unclce op staande voet werd ontsla
gen, tonen aan dat óf de Tros een soort 
weekendbijlage van "onze bladen" is, 
ój dat de elirectie van de Tros uit een 

stelletje zeldzame nullen bestaat, dat 
noor het eerste het beste dreigement in 
,:;ijn "neutrale" schulp kTuipt. 

ne rechtspositie van pTogrammamecle. 
IPerlcers is na de rellen rond Rob 
fi'uneke en F'rits van der Poel (bien 
donné ... ) duidelijk aan revisie toe. 
f,natstgenoemde mocht zich nog in de 
lln~jfelachtige eer verheugen een mar
l ti aarsrolletje te vervullen. 

Y.o, nu zullen ook wij wel, als dat nog 
11ict het geval was, tot de "pathologi
sdw Telegraafhaters" gerekewl wor
den. 

h'n ten slotte stellen w~j er pr~js op 
I•· verlelaren dat wij ons Helmaatschap 
l'lln de Tros hebben opqezegcl. We ::;ul
lnl het nu maar weer eens 'met de 
VPRO proberen. (PvH) 

D e Olympische Spelen 1968 in 
Mexico zijn voorbi). Een duide

lijker bew~js voor de stellinq dat sport 
,,,, politiek niet zijn te scheiden lcon 
11id gegeven worden. Het is te ve1·
"'uchten dat deze tendens zich verder 
,:cul voortzetten. Een klein voorproefje 
l'lli! wat ons bijv. in 1972 in München 
Ie wachten staat heeft men al lcunnrm 
i."rijqen. Zoals men weet heeft het IOC 
I/luns officieel het Olympisch Comité 
"" n de DDR, inclusief vlag en volks
lied, erkend. En dat betekent weer, 
rlat de Duitse president over een arm
lal jaren die symbolen dezelfde eer 
111oet bew~j::;en als die van eigen lanll en 
0111 maar wat te noemen, de F'ifi
ci/anden. Daar zitten ze ntt al mee in 
de maay. Vooral de conservatieve 
ODU en CSU, de partij van F'ranz

.f(Jsef Strauss, die zijn lwofdlcwartier I 
i11 ... München heeft! 

Tenvijl de oplossing om van alle 1/WC'Î
/ijkheden in één lclap verlost te Z'ijn, I 
I o("h zo voor de hand ligt: erkenning 
,·on de DDR! (GvclM) ' 

I r. K. van der Pols gaat de VVD 
als voorzitter verlaten. Geruchten 

("ircnleerllen al geruime tijll. Het was 
I" /;end dat Van der Pols meer tijd 
lwsteeclde aan z~jn bezigheden als 
wc rlcgever, men denlee b~ivoorbeelä 

oan de diverse fusies!, dan aan zijn 
fnllctie als voorzitter van zijn volks
JUl rtij. Hij wordt opgevolgd door mem-. 
Van Someren. En zie, het verheugt ! 
ons dat de band met het verleden in 
äc VVD nooit wordt doorgesneden. 
Van der Pols moet Haya maar eens 
.r;rwn vertellen hoe het met fusies nu 
precies gaat. Kan ze in ieder geval 
meepraten als de AVRO en de TROS 
(de STROT, zegt Rinus F'erdinanclus
se) gaan fuseren. En ze mag het, wat 
ons betreft, drulc met fusies honden. 
Misschien gaat ze nog eens praten met 
D"fj6 ... (GvclM) 
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MAANDBLAD VAN DE ONAFHANKELIJKE LIBERALE 
JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

een 
noodzakelijk 

kuraad 
DISCUSSIES OVER HET FUNCTIONEREN VAN 
de democratie als organisatiebeginsel bestaan al 
.zolang de democratie zelf bestaat, om de dood
eenvoudige reden, dat een democratie voortdurend 
correcties behoeft en dat haar ontwikkeling der
halve van tijd tot tijd kritisch en creatief begeleid 
dient te worden. 
Een heden ten dage nogal frequent voorkomend 
verschijnsel in onze parlementaire democratie is de 
buitenparlementaire actie, door de slechte ver
staanders ook wel anti-parlementaire actie ge
noemd. Een analyse van de huidige democratische 
besluitvorming kan aantonen, dat er vele factoren 
zijn, die het optreden van de buitenparlementaire 
actie stimuleren. 

OP HET NIVEAU VAN DE INTERNATIONALE 
samenwerkingsverbanden doet zich het merkwaar
dige verschijnsel voor, dat nationale bevoegdheden 
worden overgedragen aan een supranationaal or
gaan, zonder dat voor de tegelijkertijd afgestane 
nationale parlementaire controle een supranatio
nale parlementaire controle in de plaats komt. 
Vooral in de EEG is deze tendens ontegenzeggelijk 
te bespeuren. Maar omdat het hier doorgaans sterk 
technocratische aangelegenheden betreft is de 
reactie hierop nauwelijks merkbaar. De onvrede 
met soortgelijke procedures uit zich daarentegen 
sterker als het gaat over zaken, die na behandeling 
in het "supranationale orgaan" nog door de natio
nale parlementen geratificeerd moeten worden. 
Als voorbeeld willen we noemen de recente ver
hoging van de NATO-bijdrage en het wetsvoorstel 

BTW. In beide gevallen kreeg het parlement voor
stellen voorgeschoteld, welke in feite het uitvloei
sel waren van een supranationaal c.q. internatio
naal overleg. Alternatieven konden niet meer ge
boden worden. Het parlement móést beide voor
stellen goedkeuren. Buitenparlementaire acties 
kunnen dán niet uitblijven. 

BUITENPARLEMENTAIRE ACTIES LIJKEN ONS 
ook in de hand te worden gewerkt door de zwakke 
oppositie in het parlement. 
Daar komt dan nog bij het sluipend corporatisme, 
dat wrevel wekt: de regering ontmoet in het parle
ment de mensen met wie zij overleg pleegt over 
onderwijszaken, lonen en prijzen, omroepkwesties 
en defensie opnieuw. De discussies kunnen dan 
"min of meer voor de schijn" voortgezet worden. 
Is het dan niet begrijpelijk, dat grote groepen stu
denten b.v., wanneer het over universitaire zaken 
gaat, liever hun toevlucht zoeken tot buitenparle
mentaire acties dan tot het benaderen van deze 
kamerleden? 

BOVENDIEN BLIJKT DIT SOORT OPPOSITIE 
veelal effectiever te zijn dan het mobiliseren van 
een partij-apparaat. Het laatste kost minstens een 
jaar, het eerste - vooral door de grote response 
van de massacommunicatiemedia - hoogstens 
enige weken. 
In feite is het de roep om inspraak welke de buiten
parlementaire acties karakteriseren, En dat is voor 
de democratie een verheugend verschijnsel. 
Meer dan ooit bestaat de wens, dat participatie, 
openheid en mobiliteit de peilers van onze demo
cratie zullen zijn. 
Of zoals Egas (PvdA) het op ons congres in Dalfsen 
vertolkte: de representerende democratie moet 
vervangen worden door een participerende demo
cratie. 
Om dat te bereiken dienen de nodige correcties in 
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ons democratisch organisatiepatroon aangebracht 
te worden. 

welke hun nauw betreffen en een snellere besluit
vorming binnen de politieke partijen. 

We willen er enige noemen: invoering van het 
volksinitiatief, sterke uitbreiding van de incompta
biliteiten, geen besluitvorming zonder een controle 
door volksvertegenwoordigers (niet alleen op 
Europees niveau, maar vooral ook in provincies en 
gemeentes), medezeggenschap voor arbeiders, 
studenten, dienstplichtigen, scholieren etc. in zaken 

HET IS MAAR EEN GREEP UIT DE VELE MOGE
lijkheden, maar zolang soortgelijke correcties niet 
worden aangebracht, zullen de buitenparlementaire 
acties een noodzakelijk kwaad betekenen. 

post 
WEG MET HET STUDIELOON! 

Het rijksstudietoelagebeleid is reeds 
lang onderwerp van discussie; sinds 
haar oprichting (1963) heeft de Studen
ten Vakbeweging SVB zelfs als voor
naamste eis gehad de invoering van 
het zgn. studieloon. 
De redenering is dat iedereen de kans 
moet krijgen zijn aanleg te ontwik
kelen, onafhankelijk van de financiële 
positie van zijn ouders. Dit impliceert 
het verstrekken (van overheidswege) 
van 'n vergoeding voor de persoon
gebonden kosten van studie en levens
onderhoud. 
Het probleem is nu of deze vergoeding 
'n giftkarakter zal dragen of terug 
moet worden betaald in één of andere 
vorm. Studieioners bepleiten de vrije 
gift, omdat naar hun inzicht de student
als-intellektuele-werker recht heeft op 
loon als iedere andere werker! En 
daarmee houdt de studieloonargumen
tatie in feite op. 

Sociale rechtvaardigheid 
Anderen echter denken verder en 
menen dat de verhouding tussen stude
renden en niet-studerenden door 
studieloon in 't gedrang komt: "De 
sociale rechtvaardigheid t.o.v. de 
overige bevolking wordt daarbij meer 
gediend met kredietverlening door de 
gemeenschap dan door cadeaus."• 
Drees jr. echter houdt hier nog vast 
aan de juridische meerderjarigheids
grens van 21 jaar, waar beneden hij 
slechts studieleningen wil geven tot 
het bedrag van de geldende kinder
bijslag, -toelage en -aftrek (die overi
gens boven 21 jaar moet vervallen). 
Omdat meerderjarigheid 'n juridisch 
begrip is dat in onderwijszaken geen 
logische plaats inneemt, dient n.m.m. 
de leerplichtleeftijd het functionele 
criterium te zijn bij elk studietoelagen
systeem. (Ik zie niet in waarom juris
ten hier geen rechtsregel zouden kun-

nen opstellen, die 'n zekere vorm van 
"handlichting" introduceren voor stu
derende: voor zijn eigen toekomst mag 
de studerende best 'n eigen ver-ant
woordelijkheid aanvaarden m.b.t. de 
persoongebonden studiefinanciering, 
lijkt mij.) 

Integrale studieleningen 

Sinds het begin van mijn studie in de 
politiekologie (okt. '66) en daarmee 
samenvallende het lidmaaschap van 
JOVD en SVB, heb ik in woord en 
geschrift zelf 'n studietoelagensysteem 
voorgesteld en verdedigd, dat ik ISL 
noem, integrale studieleningen. Uit
gaande van de leerplichtleeftijdsgrens 
zou ik elke studerende - universitair 
zowel als niet-universitair- recht wil
len geven op ISL, een lening voor de 
persoongebonden kosten van studie en 
levensonderhoud, waarvan de conti
nuatie afhankelijk is van redelijke 
studieresultaten (vanwege de terug
betaling en daardoor het ontbreken 
van het toekenningsrisico bij failleren
de studie, is ruime toekenning moge
lijk!). De eveneens persoongebonden 
voordelen van het gestudeerd-hebben 
(werkgenoegen, inkomen, status) ver
schaffen de latere akademicus de meer
verdienste, waarvan hij 'n gedeelte 
weer af moet staan als extra percen
tage inkomstenbelasting om de geno
ten ISL af te lossen. 

In deze visie is studeren gelijk aan in
vesteren-in-je-eigen-toekomst. Onver
mijdelijk zal het evenwel voorkomen 
dat sommige studerenden niet slagen. 
En daaraan wordt het argument ont
leend dat ISL 'n studieschuld betekent, 
die reeds bij voorbaat 'n afschrikkings
effect zal uitoefenen, dat vooral poten
tiële studerenden uit de lagere in
komensgroepen zou treffen. (En dit 
moet ieder een gruwel zijn, die uitgaat 
van het beginsel van gelijke kansen 
voor iedereen. Een beginsel dat even
zeer liberaal, socialistisch als christe
lijk is.) De oplossing is evenwel een
voudig: ISL-aflossing zal pas ingaan 
boven 'n zeker inkomen (zeg: 15.000), 
waardoor de mislukte studerende even
min als de beginnende academicus in 
zijn directe bestaand wordt bedreigd; 
boven 'n redelijke welvaartsgrens be
gint eerst de terugbetaling. 

DICK DEES 

• Prof. dr. W. Drees jr. in: Fiscaal 
Economische Opstellen, 1966 (p. 66). 

(slot volgt) 

AMSTERDAM 

J. OSINGA JT. 

de V.V.D. 
nam 

revanche 

Als eerste partij heeft de VVD zich 
uitgesproken over een aantal belang
rijke kwesties van staatsrechtelijke 
aard. De vergadering zette met het 
oude liberale vuur zijn tanden in de 
vette kluif van de heer Geertsema; de 
discussies werden met verve en op een 
goed niveau gevoerd, hetgeen oudere 
VVD-ers nog bekend moet zijn uit hun 
kinderjaren. Natuurlijk behoeft men 
het niet met alle resoluties eens te zijn, 
daarvoor blijft deze materie teveel het 
werkterrein van de hobbyisten. Des
ondanks toch enige kanttekeningen. 

Formele kansen 
Het stelsel van E.V. bleek al spoedig 
heilig verklaard te worden. M.i. niet 
geheel ten onrechte. Helaas kreeg het 
"Duitse systeem", dat niet strijdig is 
met de E.V. geen reële kans. Toch wilde 
men een meer persoonlijk element in 
de verkiezingen brengen door meer 
waarde toe te laten kennen aan de 
voorkeurstemmen. Of dit werkelijk 
enige betekenis zal hebben laat zich 
raden. Want, men verwa::ht toch niet 
dat de kandidaten van één partij 
onderling wel zullen doen, wat zij in 
een district tegenover kandidaten van 
een andere partij vertikken, nl. het 
voeren van een persoonlijke verkie
zingscampagne. Formeel krijgt de kie
zer meer kansen. Niet meer en niet 
minder. 

(doorlezen pag. 4) 
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van de voorzitter 
Er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest over de extra NAVO-bijdrage die 
Nederland op zich heeft genomen. Enkele jongerengroepen waaronder de 
Arjos hebben zich hiertegen gekeerd, soms in nogal bewogen termen. Dit 
spreekt mij niet zo erg aan. Hoewel het een betrekkelijk klein bedrag is (225 
miljoen gulden over drie jaar uitgesmeerd), ben ik er natuurlijk ook niet erg blij 
mee dat wij meer geld moeten gaan besteden aan de defensie. Maar niet het 
wel of niet "enthousiast" zijn maar de noodzaak is relevant. Die noodzaak nu 
is naar mijn idee aanwezig; de argumentatie hiervoor echter van de zijde van 
de Nederlandse regering heeft mij bepaald niet ondubbelzinnig aangedaan. Er 
zijn goede gronden om aan te nemen dat door het Russische avontuur in 
Tsjecho-Siowakije het machtsevenwicht nauwelijks is verstoord (onder andere 
de cijfers van een zeer betrouwbaar instituut voor strategische studies). Er is 
echter ook reden om aan te nemen dat de NAVO de laatste jaren een nogal 
stevige verzwakking heeft ondergaan. Concluderend zou ik willen zeggen: wat 
de extra-bijdrage betreft okee, maar de argumentatie is gratuit en een "beetje" 
onoprecht. 
Ik heb deze maand, om naar een wat huiselijker onderwerp over te stappen, 
twee congressen meegemaakt, het JOVD- en het VVD-congres. 
Het eerste congres blonk de eerste dag helaas niet uit door levendigheid. 
Zonder nu aan te dringen op een stortvloed van kritiek zou ik er toch op aan 
willen dringen wat vrijer met kritiek naar voren te komen. Op die manier is het 
HB ook beter in staat de vinger aan de pols te houden. Gelukkig stond de 
discussie over het minimumprogramma de volgende dag op een zeer redelijk 
peil. 
Het doet mij genoegen dat ik ook over het VVD-congres "kiezer-gekozene" 
positieve geluiden kan laten horen. Voor het eerst op een VVD-vergadering 
ben ik getuige geweest van een discussie fris van de lever en met bereidheid 
alles te onderzoeken. De resultaten die er uit zijn gerold zijn niet spectaculair 
maar wel op goede wijze tot stand gekomen. Alleen was het spijtig dat de 
stemmen staakten bij het voorstel de kabinetsformateur door de tweede kamer 
te laten voordragen. 
De twee congressen tezamen geven aanleiding te veronderstellen dat ook de 
discussie in het Liberaal Beraad, dat op 2 december weer van start ging 
(eindelijk!), in goede sfeer kan verlopen, waarbij over de resultaten echter nog 

\weinig te voorspellen valt. HENK BOSMAf 

(vervolg van pag. 3) 

Ontnuchterende oppositie 
Over het minst belangrijke feit werden 
de felste discussies gevoerd. Want of 
de VVD zich nu voor of tegen de af
schaffing van de opkomstplicht zal 
uitspreken heeft na het advies van de 
Staatscommissie nauwelijks zin. Hoog
stens kan de VVD welbewust in de 
contramine gaan. Zowel voor- als 
tegenstander verwezen naar de liberale 
principia. Hans Wiegel pleitte voor af
schaffing, zich beroepend op de Vrij
heid en het Zelfvertrouwen; de heren 
Geertsema en Vonhoff lieten voor in
standhouding van de opkomstplicht de 
Verantwoordelijkheid en de Demo
cratie opdraven. Daarbij bakte de heer 
Vonhoff het wel heel erg bruin. Hij 
schilderde in schrille kleuren de gang 
van zaken bij de studentenverkiezin
gen, waar een links-radicale minder
heid de dienst zou uitmaken, hiermee 
voorspellend dat bij een afschaffing 
van de opkomstplicht de bolsjewisten 
het Catshuis binnenkort zouden ont
heiligen. 
In 1963 schreef de heer Vonhoff over 
een VVD-congres: 
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"Het is misschien wel plezierig om tot 
een succesvolle oppositiegroep ge
rekend te worden, maar de realiteit is 
ontnuchterder. ( ... ) Misschien werd 
de discussie op een gegeven ogenblik 
te geëmotioneerd. Maar dat zegt alleen 
iets over de persoonlijke geaardheid 
van de sprekers". 

Thans mocht hij ervaren hoe ontnuch
terend een onsuccesvolle oppositie 
(mede namens HB en partijraad) is, 
want de vergadering bleek gelukkig in 
dit geval immuun voor demagogische 
praatjes. 

Eigen leventje 
Deze hele discussic was een aardige 
illustratie van prof. Wemelsfelders 
onaardige opmerkingen over de traag
heid van instellingen en instituten, die 
hoewel overbodig, een autonoom leven 
gaan leiden uit zelfbehoud. Het ver
lossende, en naar ik dacht ook door
slaggevende, woord kwam van mr. Van 
Ommen Kloeke die eraan herinnerde 
dat de opkomstplicht destijds was in
gesteld om de werkgevers te kunnen 
verplichten hun personeel vrij te geven 
voor de stemmingen. Dit argument is 

nu archaïsch, Ptl daarmee tevens de 
opkomstplicht. 

Helaas was d<· vcrgadering niet zo 
consequent om <I<' Eerste Kamer dan 
ook maar af te schaffen. Deze immers, 
ooit bedoeld dIs een bolwerk des 
konings tegenov<'r de min of meer 
democratisch sd IIH'ngestelde Tweede 
Kamer, en pass<'JIII in een federatieve 
staat (1815 Belgii· wordt bij het Konink
rijk gevoegd). mdar tóch zijn eigen 
leventje blijvPn leiden. Maar, de 
koning heeft g<'<'ll politieke betekenis 
meer sedert 184B (resp. 1868), terwijl 
Nederland in 1 B40 een eenheidsstaat 
werd na de Afsch<'iding. Om toch maar 
iets met de seni!dl te doen heeft men 
hem daarom m<~d r getrapt laten ver
kiezen, en haar verder de rol van 
slaperdijk toebPd••cld, die zij dan ook 
met voortvarendlwid vervult. Ook de 
VVD heeft er nof! wat aan gesleuteld 
(o.a. verkiezing P''r vier jaar in zijn 
geheel). Maar ol dit ooit kracht van 
wet zal krijgen is in hoge mate dubieus, 
omdat de senaal 11iteindelijk over z'n 
eigen lot zal mo<'l<'ll beslissen. Vandaar 
dat dergelijke voorstellen in 1922 dan 
ook reeds werden verworpen. Dat deze 
achterdocht niet misplaatst is moge blij
ken uit het feit ddl senator De Wilde, 
het voor mr. Gc('rlsema niet erg vlei
ende voorstel d!'ed, om deze hele 
kwestie nog eens te laten bestuderen 
door een Commissie van "werkelijke" 
deskundigen, Wildf hij dan de Eerste 
Kamerleden zelf lo<' rekent. 

Langslapers 
Op de nog tanwlijk vroege zaterdag
morgen werd u i l voerig gedebateerd 
over de minister-president. De meerder
heid van de C "ommissie wilde de 
Tweede Kamer dt' formateur, tevens 
minister-president laten aanwijzen, op
dat het formatiebeleid zo ook voor een 
parlementaire controle zou worden 
opengesteld. De meerderheid van het 
HB en de partijraad vonden dit niet 
nodig. 
Dankzij het warme pleidooi van mr. 
Geertsema kreeg de resolutie een eer
lijke kans. Toch WilS de uitslag van de 
stemming in hoge mate merkwaardig 
en onbevredigend: de stemmen staak
ten. Deze hele gang van zaken toont de 
treurige omstandigheid dat het in de 
VVD nog steeds de langslapers zijn die 
er de dienst uitmaken. 

Ir. Van der Pols die vriendelijk wilde 
zijn met het voors i<' I om mettertijd deze 
resolutie nogmaals te behandelen werd 
fel afgestraft door mr. Toxopeus die, 
met een knipoogje naar Freud, nadruk
kelijk vaststelde dat deze revolutie ... 
eh resolutie reglementair verworpen 
was. Tijdens een persconferentie stelde 
hij dat de uitspraken natuurlijk bepaald 
geen bindend mandaat voor de kamer
fracties betekenen. Of deze mededeling 



bedoeld was als een strohalm zal moe
ten blijken. 

Revanche 
In 1963 schreef Nico van Hees S.J., 
thans redacteur van het Vrije Volk: 
"Meer dan in andere partijen laat de 
VVD zien, wat er in politiek Neder
land gaande is". Waren deze woorden 
de laatste tijd niet alleen een bittere 
ironie, maar zelf gedeeltelijk pertinent 
onwaar, thans is de hoop gerechtvaar
digd dat de VVD zich na haar Maas
trichtse inzinking heeft rehabiliteerd. 
En dat was hard nodig ook! 

PAUL VAN HAEFTEN 

in 1971 
zit 0'66 op 

de wip 
Oefeningen in politieke 

rekenkunde door 

A. J. 8. Hubert 

Allerwege wordt gesproken over het 
sluiten van stembusaceoorden vóór de 
verkiezingen. In 1971 zal nog geen 
partij ontploft zijn, dus worden het ac
coorden tussen de bestaande partijen. 

Twee combinaties tekenen zich al af: 
één tussen de huidige regeringspar
tijen, en een tussen de "progressie
ven", d.w.z. PvdA, PSP, PPR, D'66. Een 
combinatie PvdA-KVP lijkt na de 
recente vijandelijkheden in o.a. Von
delings boek wel uitgesloten. Wat be
treft de regeringscombinatie dreigt de 
ARP soms uit de boot te vallen, aan de 
andere kant staat D'66 nog steeds te 
aarzelen of ze überhaupt wel aan boord 
zal gaan. 
In het belang van de regeerbaarheid 
van het land na de volgende verkie
zingen is het van belang na te gaan 
wat de kansen zijn die de groepen 
maken. Met als aanwijzingen de recen
te verkiezingsonderzoeken (GPD, Ach
ter het Nieuws en Telegraaf/Veld
kamp) stel ik voor van de volgende 
cijfers uit te gaan: 

nu fictief '71 
KVP 39 32 
VVD 17 19 
CHU 13 12 
ARP 15 12 

84 75 
D'66 + 19 

94 

nu fictief '71 
PvdA 36 35 
D'66 7 19 
PSP 5 5 
PPR 3 4 

51 63 
ARP + 12 

75 
De fictieve cijfertjes zijn niet belang
rijk, de trend die er in tot uitdrukking 
komt is hechter gefundeerd. Die trend 
is dat men mag verwachten dat de 
huidige regeringscombinatie net niet 
de helft + 1 van de zetels haalt, of in 
ieder geval te weinig zetels om een 
bevredigende en veilige meerderheid 
te vormen. Het zou denkbaar, maar 
zeer onaantrekkelijk zijn om toèh in 
zo'n situatie een regering te vormen. 
Niemand mag dan afwijkend stemmen, 
en/of men moet steeds kunnen reke
nen op incidentele steun van leden van 
de oppositie of van minipartijen als 
BP en SGP. 

Wie zit op welke wip? 
De ARP komt niet op de wip. Verlaat 
die partij de regeringscombinatie, dan 
is die weliswaar ten dode opgeschre
ven, maar de "progressieven" komen 
dan in het gunstigste geval (voor hen!) 
in de situatie waarin eerst de "rege
ringscombinatie" zat. Het is echter te 
begrijpen dat De Uyl c.s. hun uiterste 
best doen de ARP los te weken, want 
het is de enige strohalm die zij hebben. 
Mét de ARP hebben ze een twijfelach
tige kans; zonder de ARP geen enkele. 
De politieke rekenkunde leert ons ook 
dat de "regeringscombinatie" op rozen 
zou zitten als D'66 mee doet. (Het is al 
heel onwaarschijnlijk dat D'66 en ARP 
van plaats zouden ruilen.) De combi
natie kan dan op meer dan 90 zetels 
rekenen, wat ruim voldoende is, en de 
progressieve combinatie biedt geen 
enkel alternatief meer. 
Het zou dus wel eens zo kunnen zijn 
dat de enige kans (behalve een heilloze 
terugkeer van de onwaarschijnlijke 
combinatie Cals) om een regerings
combinatie met een redelijke parle
mentaire basis te vormen, ligt in de 
uitbreiding van de huidige regerings
combinatie met D'66. 
Is dat wenselijk, is dat mogelijk, en zo 
ja, wanneer moet de combinatie ge
sloten worden? 

0'66 in het tweede 
kabinet-De Jong? 
Om met de laatste vraag te beginnen: 
we zouden terugvallen in het oude 
kiezersbedrog van de confessionelen 
als de regeringspartijen als blok de 
verkiezingen ingingen en dan na de 
verkiezingen het gemeenschappelijke 
hachje moest redden door toch met 
D'66 samen te gaan regeren. Bovendien 

is dan de kans groot dat D'66 dan te 
vast in ihet andere blok zit om nog te 
kunnen switchen, en bedankt voor de 
eer. 
Het resultaat zou dan noodzakelijk een 
minderheidsregering, of op z'n best 
een parlementair zeer zwakke regering 
zijn. Vóór de verkiezing moet dus al 
een accoord met D'66 bereikt zijn; op 
z'n minst moet afgesproken zijn dat de 
deur voor D'66 volkomen opengehou
den wordt. 
Dit geldt natuurlijk alleen als de wen
selijkheid en de mogelijkheid aan
wezig zijn. 
In het algemeen belang is het altijd 
wenselijk dat er een deugdelijke par
lementaire meerderheid is voor een 
kabinet. Velen zullen zich nog de 
chaotische verhalen herinneren uit het 
Engelse Lagerhuis in de tijd dat Labour 
over maar 3 zetels meerderheid be
schikte. 
In zo'n situatie wordt geregeerd bij de 
gratie van D'66 en daar zullen velen 
huiverig voor zijn. Echter: er wordt nu, 
zo kan men zeggen, geregeerd bij de 
gratie van de ARP, en is de regering 
De Jong er minder sterk om? Neen. 
Maar velen, vooral in de VVD, zullen 
vragen hoe het zit met de ideologische 
verschillen. D'66 leunt immers tegen 
het socialisme aan! In de regering zal 
D'66 het pragmatisme waar moeten 
maken: ze zijn nu in de oppositie, en 
steunen derhalve de oppositie, als ze 
regeringspartij zijn zullen ze de rege
ring moeten steunen. Juist voor een 
punt als dit is het zo nuttig en nodig 
vóór de verkiezingen een dialoog met 
D'66 te beginnen. 

Is de combinatie mogelijk? 
Zo te zien is dit (nog) niet het geval. 
1) De grote aversie van de VVD tegen 
D'66 is een feitelijk gegeven. Omge
keerd is dat veel minder het geval, als 
we tenminste enkele (op dit punt 
rabiate) figuren als oud-VVD'er Gruy
ters en oud-Nieuw-Linkser Van Moer
kerk buiten beschouwing laten. Wat 
zal echter bij een nuchtere beschou
wing zwaarder wegen: de aversie 
tegen D'66 of de aversie tegen de ge
rede kans op een praktisch onbestuur
baar land? 
2) D'66 heeft een paar - voor zichzelf 
- wezenlijk belangrijke programma
punten op staatsrechtelijk gebied die 
niet uitgevoerd zullen worden door 
een combinatie met de VVD en de 
confessionelen. Laat D'66 echter besef
fen dat de kans ook uiterst gering is 
dat de "progressieve" combinatie deze 
punten zal willen uitvoeren. D'66 scha~ 
kelt zichzelf waarschijnlijk voor on
bepaalde tijd voor beide combinaties 
uit als het star aan deze punten vast 
blijft houden. 

(doorlezen pag. 8) 
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DE ZWAARDEN POETSEN 

Het NA V O-de bat in de Tweede Kamer is op een stevige 
desillusie uitgelopen. Niet omdat een motie van de PSP 
om het lidmaatschap op te zeggen werd verworpen, 
wel omdat het parlement niet is toegekomen aan een 
grondige discussie over de vraag wat wij nu eigenlijk met 
de NAVO willen. Er is immers wel iets meer over te zeggen, 
dan de simpele vaststelling dat de NAVO ,.de hoeksteen 
van ons buitenlands beleid" vormt. Van een eigen 
buitenlands beleid toch is geen sprake, zo lang het 
parlement genoegen blijft nemen met een minister die zich 
zó met huid en haar overlevert aan de Amerikaanse 
buitenlandse politiek, dat zelfs van een ,.hinderlijk volgen" 
geen sprake kan zijn. Het is onthullend dat de kamer
meerderheid zelfs van de motie-Van der Stoel (PvdA), 
waarin aangedrongen werd op democratisering van de 
fascistische regimes van Portugal en Griekenland, heeft 
afgewezen- omdat zoiets een averechts resultaat zou 
hebben. Verwacht de meerderheid van ons parlement soms 
meer van de hervatting der Amerikaanse wapenleveranties 
aan het kolonelsbewind in Athene? De NAVO: hoeksteen 
van ons buitenlands beleid dus. Een bewering die stoelt 
op de taaie officiële leer dat het ,.agressieve Russische 
communisme" in toom gehouden moet worden; al staat het 
niet met zoveel woorden in het Atlantisch verdrag, het is 
duidelijk dat met dit doel voor ogen de NAVO is opgericht. 

Tot de verstandskiezen bewapend stonden de twee blokken, 
meer in het bijzonder de VS en de USSR tegenover elkaar, 
tot ze tot het inzicht kwamen, en vooral na de Cuba-crisis 
van 1963, dat de vraag hoe te overleven belangrijker is dan 
de wetenschap elkaar enige malen definitief en totaal 
te kunnen uitmoorden. De onmiskenbare belangengemeen
schap tussen de twee supermachten, men denke slechts aan 
het nonpreliferatieverdrag en het verdrag dat nucleaire 
wapens uit de ruimte bant, deed ook de cohesie binnen de 
blokken zèlf verminderen. Frankrijk ging zijn eigen weg, 
Rood China beschuldigde de grote machten van een mon
sterachtige samenzwering de wereld onderling te willen 
verdelen. 

Maar anderzijds was het ook duidelijk dat de feiten die 
dwongen tot ontspanning, of vreedzame coëxistentie, niet 
ieders instemming konden wegdragen. Dat was weliswaar 
jammer voor de feiten, maar belangrijker is dat de theorie 
klopt - vonden hier de haviken van het ,.militair
industrieel complex" (de benaming is van Eisenhower; 
McNamara ondervond dat je beter met de heren kunt gaan 
knikke,ren dan aan hun belangen raken); vonden dáár de 
oude revolutionairen, de ,.apparatscjiks", die nog steeds op 
de puinhopen van het kapitalisme de nieuwe maatschappij 
willen bouwen. 
Ondanks, of wellicht dankzij, deze tegenwerking mocht men 
zich afvragen of de taak van de NAVO in het tijdvak van de 
vreedzame coëxistentie nog wel dezelfde behoorde te zijn. 
Want het primaire doel: verdediging van de Westeuropese 
hele, halve en schijndemocratieën beschermen tegen de 
aldan niet vermeende agressie, was bereikt. Vooral in de VS 
zijn in de laatste jaren schatten aan informatie omtrent het 
ontstaan van de koude oorlog aangedragen, die de zaken 
heel wat genuanceerder voorstellen dan men in de jaren 
vijftig (de bolsjewist als de incarnatie van het kwaad; 

die oorlog had Adolf Hitier in ieder geval gewonnen) voor 
mogelijk mocht houden. Geen zinnig mens gelooft nog dat 
een aanval van de Sowjet Unie op West-Europa waar
schijnlijk, of zelfs mogelijk is. Dat wenl ook gesteld door de 
adviescommissie inzake vraagstukken van ontwapening en 
internationale veiligheid (voorzitter: prof. Van Panhuys), 
in een aan minister Luns uitgebracht interim-rapport, die 
haastig verklaarde de inhoud van het rapport niet voor zijn 
rekening te willen nemen. De commissie, waarin o.a. zitting 
heeft het oud-VVD kamerlid mevr. Corver-Van Haaften, 
bepleitte daarom een zekere vermindering van de con
ventionele strijdkrachten in Europa, ook als bijdrage 
onzerzijds tot verdere ontspanning. 
Welnu, de opvallend gematigde reactie van de VS op de 
inval in Tsjecho-Slowakije, gekoppeld aan de verzekering 
van Moskou dat West-Europa geen verdere agressie heeft te 
vrezen, deed de verwachting rijzen dat al het mogelijke 
in het werk gesteld zou worden om een escalatie van de 
koude-oorlog-psychose, onherroepelijk gepaard aan een 
hernieuwde bewapeningswedloop, te voorkomen. Helaas is 
dat niet gebeurd. Op de NAVO-conferentie in Brussel was 
weer ouderwets geharnaste taal te beluisteren. Men 
begrijpe mij goed: een duidelijke wadl'schuwing aan het 
adres van Moskou om smeulende vuurtjes in de potentiële 
brandhaarden in Europa en in de periferie, niet verder aan 
te wakkeren, kon geen kwaad, al was het alleen maar om de 
Joegoslaven en de Israëlis een hart onder de riem te steken. 

Maar wanneer de bondgenoten verder vaststellen dat het 
beginsel, dat iedere inmenging in de aangelegenheden van 
andere staten onrechtmatig is, door de SU en haar 
trawanten geschonden is, dan vraag je je toch af waar men 
het lef vandaan haalt om zo iets te zeggen. Want waar was 
dat beginsel tijdens de interventie in het Perzië van 
Mossadeq, in de Dominicaanse republiek, in Egypte, in 
Cuba, in (natuurlijk!) Vietnam? Het afleggen van dergelijke 
beginselverklaringen is een uitermate hypocriete bezigheid, 
vooral wanneer men bedenkt dat, zolang de internationale 
rechtsorde geen feit is, altijd bijzonder zorgeloos is om
gesprongen met de vrije zelfbeschikking der naties, als de 
uitkomst van dat recht niet strookt met allerlei, vaak 
vermeende, politieke of economische belangen. 
Maar in ieder geval is de cynische uitspraak dat ,.wanneer 
de politici over beginselen spreken, de generaals bezig zijn 
de zwaarden op te poetsen" bewaarheid. Nederland gaat 
een bedrag van 225 miljoen gulden op tafel leggen. 
Alsjeblieft. 
Verder dan dat is de Kamer helaas niet gekomen. De 
liberale woordvoerder mr. Cees Berkhouwer, die bij deze 
gelegenheden altijd net op tijd in ons land terug is om met 
de zwartgallige blik van een orthodox-gereformeerde 
dominee de duivelse bedoelingen van de Boze Buurman 
breed uit te gaan meten, had zelfs geen moeite gedaan zijn 
bestofte argumentatie wat op te poetsen. Van hem dus 
verder niets dan goeds. 
Van de minister hoefde men ook geen zinnige bijdrage tot 
de discussie te verwachten. Zelfs het Algemeen Handels 
blad, dat als nationaal georiënteerd orgaan toch niet on
sympathiek staat tegenover het kabinet, merkte in een 
hoofdartikel bitter op: ,.Zijn hameren op de uitsluitende 



verantwoordelijkheid van de Sowjet Unie voor het ontstaan 
van de koude oorlog riep meer de schim van John Foster 
Dulles op dan goed was." Men zou zich kunnen voorstellen 
dat de regering de ka:mer zou hebben ingelicht waarom de 
voorgestelde maatregelen noodzakelijk zijn. Maar een 
duidelijk antwoord op de vraag in hoeverre het machts
evenwicht tussen NAVO en Warschaupact is verstoord; of 
dat pas na Praag is gebleken; indien niet, waarom die 
maatregelen niet al veel eerder zijn getroffen; of men over 
inlichtingen beschikt dat de Russen nog verder zullen 
willen gaan, is niet gegeven. Men kan er zo nog wel enkele 
bedenken. 
Ik kan mij indenken, dat wanneer de regering op al deze 
vragen een duidelijk en overtuigend antwoord had gefor
muleerd, men vrede zou kunnen hebben met de voorgestelde 
vergrote militaire inspanning - w a n n e e r daar althans 
een teken van verzoening, een blijk van de wil om de ont
spanningspolitiek voort te zetten, tegenever had gestaan. 
Dan wil ik nog niet eens denken aan een erl•enning van de 
DDR, waar men trouwens op de lange duur toch niet onderuit 
zal kunnen komen. Maar een erkenning van de Oder
Neisselinie als westgrens van Polen was wel het minste 
waartoe de Kamer mocht komen. Maar een desbetreffende 
motie van Visser van D'66 werd verworpen. 
Zo heeft het er zeel veel van dat de huidige regering in naam 
wel de ontspanningspolitiek wil bedrijven maar er overigens 
niets voor voelt deze woorden door daden te laten ver
gezellen. Hetzelfde lot onderging helaas de motie van de 
heer Den Uyl (PvdA), die in ieder geval wel pleitte voor een 
defensieinspanning gericht op verhoging van de paraatheid 
en mobiliteit op korte termijn, conform aan de gedachten 
neergelegd in het al eerder gememoreerde rapport van de 
commissie-Van Panhuys. Dat rapport stelt immers dat de 
nucleaire afschrikking (de atoomparaplu) een exdusief
Amerikaanse zaak is, terwijl de NAVO als bondgenootschap 
zich vooral bezig moet houden met het voorkomen (of be
strijden) van crises, die kunnen ontstaan als gevolg van een 
escalatieproces, of, zoals de commissie het uitdrukt: Crisis 
management in de strategie van de ilexible response. 
Vooral op langere termijn gezien lijkt mij dat een zeer 
zinnige politiek. Voor het ogenblik kan men alleen maar 
constateren dat de regering al het mogelijke heeft nagelaten 
om een nieuwe bewapeningswedloop, een bron waaruit 
nieuwe spanningen kunnen ontstaan, te voorkomen. De 
wrevel over de NAVO als geheel zal slechts toenemen, en 
daar is niemand bij gebaat. Maar het lijkt nuttig om vast te 
stellen dat de regering dat dan geheel aan zichzelf te wijten 
heeft. 
Want de vraag hoe de NAVO omgebouwd kan worden, 
overtuigd van de noodzakelijkheid op dit moment van deze 
organisatie, tot een vredesinstrument is geen antwoord 
gegeven. Alle platonische liefdesverklaringen aan het adres 
van de ontspanningspolitiek ten spijt. 
Maar het kan ook zijn dat dit nu juist de bedoeling is van 
een kabinet, dat zijn conservatieve geaardheid deze dagen 
zonneklaar heeft gedemonstreerd. 

Gerard van der Meer 
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(vervolg van pag. 5) 

Conclusie 
Als de huidige trend in de stelling
name van verschillende partijen en hun 
aanhang onder de kiezers zich voort
zet, dan zit het er dik in dat: 

1) de "progressieve concentratie" geen 
regeringsgezinde combinatie in het 
parlement kan vinden; 

2) ook de Calsiaanse combinatie niet 
zal herleven; 

3) de combinatie van de huidige rege
ringspartijen geen meerderheid, al
thans geen voldoende aanhang zal krij
gen om een kabinet te formeren; 

4) als men een regering op te smalle 
basis wil vermijden, met D'66 samen
gewerkt moet worden door de huidige 
regeringspartijen. 

Deze logische trits van conclusies zal 
voor sommigen in de VVD op een 
nachtmerrie lijken. Daarom is het beter 
er nu - goed geargumenteerd, en met 
alle omzichtigheid- over te beginnen, 
opdat men aan de gedachte kan wen
nen. 

Voor dit laatste punt is het nodig dat 
meer gezocht wordt naar wat ons ver
bindt dan wat scheidt van D'66. Zeker 
moet voorkomen worden dat D'66 on
danks zichzelf, en ondanks het Leidse 
congres in de armen van Vondeling c.s. 
geperst wordt. 
Er rest nog een punt: is het juist, als 
de kiezers het beleid van het kabinet 
met zetels verlies voor de regerings
partijen belonen, toch weer een kabi
net in grote lijnen op de zelfde com
binatie te baseren? M.i. in de huidige 
situatie wel. Het verlies van de con
fessionele partijen is maar gedeeltelijk 
politiek, grootste verliespost is de 
structuurverandering van ons zuilen
systeem, waar D'66 juist zijn winst 
vandaan haalt. Operationeel in het af
meten van politieke winst en verlies 
zal de ontwikkeling t.a.v. VVD en 
PvdA zijn, en wat dat betreft is de 
trend ook zichtbaar: winst voor de 
VVD, verlies voor PvdA. 

gelijke start 
bij het 

onderwijs 

Wat het kleuter- en basisonderwijs be. 
treft, weten we weer waar we aan toe 
zijn. De Tweede Kamer zal de motie 
Den Uyl, waarin om een extra bedrag 
van plm. 25 miljoen gulden wordt ge
vraagd voor een meer versnelde ver-
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laging van de leerlingenschaal ver
werpen. 
De kleuter- en basisscholen zullen nog 
een tijd door moeten sukkelen met 
veel te grote klassen. Het gevolg hier
van is, mevrouw Van Someren-Downer 
heeft dit op op het JOVD-congres in 
Nijmegen zeer terecht gezegd, dat vele 
kinderen, die de aanleg hebben tot 
redelijk intellectuele prestaties te 
komen mits een goede begeleiding, in 
de kleuter- en basisscholen onvoldoen
de kunnen worden opgevangen en 
daardoor niet die prestatie kunnen 
leveren die zij met wat meer aandacht 
van de leidster of onderwijzer(es) zou
den kunnen leveren. Hier ligt de grote 
oorzaak dat zo vele kinderen uit vooral 
arbeidersmilieus niet de middelbare 
scholen en universiteiten kunnen be
zoeken. Het zijn namelijk vooral deze 
kinderen die op de kleuter- en basis
scholen komen met taalarmoede, aan
passingsmoeilijkheden e.d., die van de 
aanvang af extra hulp nodig hebben 
om hun achterstand bij de start, in te 
kunnen halen. Wanneer nu deze kin
deren in een klas van veertig leer
lingen belanden, zullen zij nooit de 
middelbare school halen daar de ge
meenschap hen niet in de gelegenheid 
stelt zich volledig te kunnen ont
plooiien. Deze kinderen zullen hun 
achterstand bij de start, nooit kunnen 
inhalen. 

Beschamend 
In alle takken van middelbaar en 
hoger onderwijs heeft men het over 
democratisering. Over alle mogelijke 
zaken wil men terecht of ten onrechte 
inspraak. Worden de verlangens vol
gens hen niet snel genoeg uitgevoerd, 
dan wordt geen ogenblik gedraald om 
de spandoeken met toebehoren te 
voorschijn te halen om al dan niet 
rumoerige demonstraties te gaan hou
den, hoewel ik hierbij niet wil zeggen 
dat de studenten niet opkomen voor 
een leerlingenschaalverlaging bij het 
kleuter- en basisonderwijs. 
Vele kinderen van de kleuter- en basis
scholen verkeren in verhouding tot 
vele studenten vaak in beroerdere toe
standen, doch deze kinderen hebben 
nog niet het vermogen om in te kun
nen zien welk een groot onrecht velen 
van hen voor het leven wordt aan
gedaan. Omdat deze kinderen echter 
niet naar de spandoeken grijpen en 
geen rumoerige demonstraties organi
seren en dus niet lastig zijn, komt het 
Nederlandse volk niet zo gauw onder 
de indruk van deze onrechtvaardige 
behandeling. 
Het is daarom beschamend te moeten 
constateren hoe weinig ouders in het 
geweer komen als het om de wezen
lijke belangen van hun kinderen gaat. 
Duidelijk bleek dit bij het onlangs ge
houden petitionnement van de Alge-

mene Nederlandse Onderwijzers Fede
ratie (ANOF). H<•l. orgaan van de 
Algemene Bond v.m Onderwijzend 
Personeel (ABOP) kan dan schrijven 
in een emotioneel artikel dat vele dui
zenden handtekenin).!en niet werden 
gehaald maar voor PPll groot deel wer
den gebracht, hel. was vooral het 
onderwijzend personeel dat de hand
tekeningen moest verzamelen en op
merkingen kon inc<~sseren als "Hebben 
jullie het nog niPI gemakkelijk ge
noeg?", alsof de onderwijzers(essen) 
voor hun eigen primaire belangen 
liepen. In een enk<•IP gemeente durfde 
men zelfs de kinderPil op pad te sturen, 
dan was pa mooi vrij! 

Onverdragelijk 
Nu is het een vorm van onzindelijk 
denken wanneer men de eventuele 
meerdere onderwijsuitgaven gaat ver
gelijken met de meerdere uitgaven 
voor de NAVO. De regeringsgezinde 
partijen worden niet moede dit te ver
klaren. Het is verre vun mij te beweren 
dat de extra NAVO-uitkering met zo'n 
veertig miljoen zou kunnen worden 
verlaagd ten bate vun het kleuter- en 
basisonderwijs, hoewel ik het niet 
vreemd vind dat men op een dergelijke 
gedachte komt. I-Iet is naar mijn 
mening onverdragclijk, te zien met 
welk een gemak ons land besluit de 
meerdere uitgaven aan de NAVO te 
betalen en tevens k zien met welk een 
schijnbaar even groot gemak men het 
(in vergelijking met de extra NAVO
uitgaven) luttele bedrag voor onder
wijs afwijst met het eveneens onver
dragelijke gevolg do~t van de democra
tisering van het onderwijs weer eens 
bitter weinig terecht komt! 

GR. ZIENGS 

~ mr. H. van Hiel 
tussen sexbonbons 

en herencrèmes 

Het weekblad DE LACH 69 ("het blad 
voor de man van nu") van 22 novem
ber j.l. had een zeer intrigerende titel
foto van een jongedame, slechts ge
kleed in een fraai gevormde Spaanse 
gitaar en verder hdcmaal niks. Naast 
deze blote toestandPn werd onze aan
dacht getrokken door het opvallende 
opschrift: Liberaal Van Riel over de 
pornografie. Onze nieuwsgierigheid 
werd dermate geprikkeld dat wij on
vervaard, zij het met rode koontjes van 
opwinding, de somma van een gulden 
op de toonbank legden om in het bezit 
te komen van het blad dat zoveel sex 
in zijn kolommen doet. 



Het weekblad loopt immers over van 
advertenties waarin afwisselend de 
Japanse wonderkroon en Yang Yang 
Po, can-can-lingerie, dia's met diepte
beeld ("het is alsof de meisjes op u 
afkomen"), Turkse slavengordels, een 
volmaakte buste, en schokkende nu
distenfilms (liefst dertig meter lang, à 
raison van f 77,50 te bekomen bij de 
Helio-service) worden aangeboden. 

Zedelijkheid 
Helaas bleek ons dat het niet de heer 
Van Riel zelf was, die een artikel ge
schreven had over zijn vraagstuk van 
de pornografie. De auteur bleek een 
zekere Jan P. van Helden te zijn. Deze 
wilde kennelijk speculeren op het feit 
dat de heer Van Riel nogal eens iets 
gezegd heeft dat aanstotelijk voor de 
openbare zedelijkheid mag worden 
geacht en suggereerde zijn lezers dat 
deze het ook in DE LACH wel eens 
wilde proberen. Maar dat deed de heer 
Van Riel natuurlijk niet. Wél had de 
liberaal op een vergadering van de 
VVD, ergens in Gelderland een tijdje 
geleden, gezegd dat hij niets tegen 
pornografie heeft. Zijn mededeling dat 
er de laatste dertig jaar op dit gebied 
in Nederland niets bijzonders versche
nen is doet ons vermoeden dat hij een 
kenner is, maar Van Riel is wel zo 
liberaal dat het hem niets zou kunnen 
schelen wanneer wij ons zelf daarvan 
zouden kunnen overtuigen, wat zoals 
ieder weet, totnutoe verboden is. 
Maar dan komt de heer Van Riel wel 
in conflict met die bladen die juist van 
het verboden-zijn van de pornografie 
moeten leven, zoals de LACH ("hoe 
maak je haar warm") en daarom hun 
lezers een slap aftreksel als real-por
nografy voorschotelen. Het hoeft 
daarom geen verbazing te wekken dat 
de journalist Van Helden er alles aan 
gelegen is Van Riel in een kwaad dag
licht te stellen. En daarvoor doet hij 
dan ook alles. Na een morsige bewijs-

voering, een paar citaten rommelig 
verzamelen is al voldoende, meent Jan 
van Helden dat revolutionaire kunst 
en "vies schilderen" hetzelfde is, en 
dat Van Riel gezegd zou hebben dat 
iedere overheidsdienaar met een bloot 
blaadje in zijn tas de laan uit zou vlie
gen! Als klap op de vuurpijl voegt 
Jan P. van Helden daar aan toe: Wie 
zich daarmee bezighoudt verliest zijn 
burgerrechten. 

Hypocrisie 
We geloven dat de heer Jan P. van 
Helden een essentiële gedachtenfout 
maakt. Een revolutionair kunstenaar 
valt in zijn kunst, we zeggen het nu 
maar in voor ieder begrijpelijke taal, 
de bestaande orde aan. Het blad waar
in de heer Jan P. van Helden zo flink 
tracht te doen, is er daarentegen op 
gericht de sexuele taboes in leven te 
houden en liefst te versterken. Want 
waren die taboes er niet, dan kon de 
hele redactie van de LACH wel op 
het dak gaan zitten filosoferen over 
het nut van herencrèmes en sexbon
bons. 
De hypocrisie van het blad kon niet 
duidelijker gedemonstreerd worden 
dan door een reportage in hetzelfde 
nummer over "het niet-Olympische 
Mexico", waarmee de LACH zijn eigen 
sociale bewogenheid en het snob
appeal van zijn lezers tracht te bevre
digen. Het Mexico notabene waar de 
gemiddelde arbeider minder verdient 
dan een LACH-lezer moet neertellen 
voor een "schokkende nudistenfilm" 
van dertig meter lengte. Wij beschou
wen daarom LACH 69 als de typische 
vertegenwoordiger van dat gedeelte 
van het establishment dat de kat 
slechts in het donker durft te knijpen 
en zijn oubollige naakten in een bui 
van repressieve tolerantie aan het pu
bliek vertoont. 
Dat het blad daarbij een hekel heeft 

aan Mr. Van Riel is slechts een ont
hullende bijkomstigheid. SPIONEUR 

minimum
programma 

Hierbij drukken wij de wijzigingen af, die 
zijn aangebracht in het gedeelte van het 
Minimumprogram dat nog in Bouvigne 
moeten worden behandeld. Als grond
tekst is genomen de publikatie in de 
Driemaster juli/ augustus. De geheel her
ziene tekst kan besteld worden bij de 
Algemeen Secretaris, tegen betaling van 
50 cent. 

Woningbouw en ruimtelijke 
ordening 
"b. strengere eisen voor geluidsisola
tie", vervangen door: "hogere kwali
teitseisen bij nieuwbouw". 
De hierna volgende alinea vervangen 
door: 
"De bouwverordeningen dienen zo
danig te worden aangepast dat o.a. 
experimenten in hoogbouw mogelijk 
worden. De overheid dient experimen
ten te bevorderen." 
De volgende alinea inlassen: 
"De ruimtelijke ordening moet bevor
derd worden door een doelmatige ge
meentelijke indeling. Het ruimtelijke 
ordeningsbeleid dient gericht te zijn 
op migratie naar relatief dun-bevolkte 
gebieden. De werkzaamheden van de 
ministeries, die zich met de ruim
telijke ordening bezig houden, dienen 
te worden gecoördineerd." 
De zin "Onteigening in het kader van 
bestemmingsplannen ... " luidt ver
volgens: 
"dient bij de bepaling van de schade-

(doorlezen pag. 11) 
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]OVb-]OURnaat 
samenstellmCJ aöa JUstman )acos 

januari 
4 Z.O. Drente, Nieuwjaarsborrel 't Hoes van Hol 'an te Aaiden. 

Breda, borrel in Dennenoord. 
6 RijVoDel, nieuwjaarsborrel, Generaal Spoorlaan 39, Rijswijk. 
7 Noord Groningen, Burgemeester Loopstra van Vlagtwedde. 

Den Haag, borrel in Tastevin, Prinsenstraat 84, 17.30 uur. 
9 Amsterdam, Nieuwjaarsborrel in café Molen de Victor (hoek Rozengracht· 

Marnixstraat, te bereiken vanaf het Centraal Station met lijn 13, 17 en 10) 
vanaf 19.30 uur. Om 21.00 uur afdelingsfeest. Tijdens de borrel gelegenheid 
tot discussie over het programma voor 1969. 

18 NPJCR-conferentie over de Buitenlandse politiek. 
Districtsdag Oost in Zwolle. 

19 Vergadering HB met districtsbesturen. 
23 Amsterdam, algemene Ledenvergadering in de Brakke Grond, Nes 53-55, 

20.00 uur. 
24 Amstelveen, huiskamerbijeenkomst Sex· en Politiek. 

Hoekse Waard, avond in samenwerking met de VVD. 
februari 

4 Afdelingsavond Amsterdam in de Brakke Grond over de Grondpolitiek. 

BR€Öa -1969 sen 9 ÇeBR. 
De afdeling Breda viert haar tweede lustrum door voor de hele JOVD de vroeger 
te Woudschoten gehouden conferentie op Kasteel Bouvigne te organiseren. Als 
spreker zal de heer Korthals Altes, algemeen secretaris van de VVD, optreden. 
Het HB stelt de volgende onderwerpen aan de orde: 
Vervolg van de eindbehandeling van het minimumprogramma en van de resolutie 
sex en politiek en voorbehandeling van de resolutie betreffende de grondpolitiek. 
In Nijmegen zijn de buitenlandse paragraaf en de binnenlandse paragraaf tot 
woningbouw en ruimtelijke ordening klaargekomen, zodat de redactiecommissie 
aan het werk kan. Het resterende gedeelte zal in Breda aan de orde komen. 
Het congres zal tussen 2 en 3 uur aanvangen; het complete programma wordt nog 
nader bekend gemaakt. 

Opgave voor 1 februari bij F. R. Meltzer, Hardenbroekstraat 27, Breda. 

Ook telefonische opgave is mogelijk: 01600-49858 (tot 17.30 uur). 01600-
30038 (na 17.30 uur en in het weekend). 
Kosten van het hele weekend - logies en maaltijden inbegrepen f 18,75 
Weekend zonder logies en ontbijt f 12,50 
alleen zondag f 7,50 
alleen zaterdag f 5,-
Deelnamegelden overmaken op giro 1 20 93 49, t.n.v. F. R. Meltzer, of te 
voldoen bij aankomst te Breda. 

sex en polJtJ€k 
Volgende maand zal de ontwerp-reso
lutie via de secretariaten, Driemaster 
en Politieke Vraagbaak te uwer be
schikking staan. Om de noodzakelijke 
discussie op plaatselijk niveau moge
lijk te maken, volgen hier de .,basis
uitspraken" van de Commissie, in aan
sluiting op de twee artikeltjes in de 
vorige Driemasters: 
1. Het artikel over de openbare schen
nis van de eerbaarheid dient onveran
derd te blijven; 
2. De pornografie, wat betreft afbeel-
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dingen, dient in principe toegestaan te 
zijn, doch niet openlijk tentoongesteld 
te worden; handelsmogelijkheden met 
de leeftijdsgrens van 16 jaar voor de 
afnemers dienen te zijn toegestaan; de 
pornografie wat betreft de geschriften, 
dient vrij te zijn; 

3. Het arti~l over de homofilie t.a.v. 
minderjarigen onder invloed van 
meerderjarigen dient in overeenstem
ming te worden gebracht met de alge
mene artikelen, met name door de leef
tijdsgrens te verlagen tot 16 jaar; 

4. Een vrije handel in anticonceptio-

nele middelen dient voor 16-jarig;en en 
ouder te zijn toc~<·staan, waarbij de 
verstrekking van d<> pil via de arts 
dient te geschieden; 
5. De abortus mopl ~clegaliseerd wor
den met aan man <'11 vrouw het laatste 
woord; alleen een "rts zal de abortus 
mogen vcrrichten Pn bij g;eschillen zal 
hij met een psycholoog; en een socio
loog een bcslissin~~ moeten nemen; de 
leeftijdsgrens zal lfi jaar moeten zijn; 
6. Prostitutie zal in een meer open 
sfeer gebracht mo<·l <'n worden; 
7. Andere criteria, b.v. geestelijke en 
lichamelijke wreC'dheden, zullen t.a.v. 
de echtscheiding ~~·hantecrd moeten 
worden. 

(jROnöpOlltJ€k 
Een dezer dagen ·1.<Li de uitgebreide, 
degelijke discussipnota in de Politieke 
Vraagbaak en bij d<' secretariaten ver
schijnen. 

hB-tL\~€l 
Het HB heeft besloten het lustrum
congres op 8 en 9 november 1969 te 
houden in Emmen, gezien de veel 
gunstigere mogelijkheden aldaar en de 
onoverkomelijke moeilijkheden, die de 
afdeling Amsterdam heeft bij het vin
den van organisatoren. Voorts heeft 
het H.B. de heer Cazemier bereid ge
vonden de administratie van de Drie
master te verzorg<"l; tevens zal hij de 
advertentie-aquisitiP ter hand nemen. 
Op 2 december is het Liberaal Beraad 
bijeen geweest om zich te bezinnen 
over de antwoorcl<•n van de commissie 
op de vragen 2 en :L 
De v.v.o. zal sam<~n met het 7e HB-lid 
op zondag 17 janudri in Zwolle alle 
districtsbesturen ontvangen. Het is de 
bedoeling dat de hele organisatie en 
het organisatiebPleid doorgesproken 
worden. Daarom is het wenselijk dat de 
districtsbesturen in Zwolle over de 
meest recente ge~evens over hun af
delingen en districten beschikken. De 
secretaris is vercl<~r bijzonder gesteld 
op het ontvang<~n van adreswijzi
gingen. 

a~öetmqen 
Ook Amstelveen vergaderde traditie 
getrouw; dit maal wisselde men van be
stuur. Voortaan is Willem van Ben
them voorzitter. 
Ons jongste district maakt het goed. 
Eindhoven werd op 22 november offi
cieel door Johan Meijer opgericht. Bij 
deze gelegenheid zetten de heren Kor
hals Altes en Sinijs (HE-leden van 
respectievelijk D'66 en VVD) hun 
visies over het liberalisme uiteen. Voor 
deze avond was veel belangstelling; 
een goed vooruitzicht! 
Tilburg telt voor de officiële oprich
ting al 25 leden. Breda is druk doende 
haar congres en lustrum voor te berei
den, maar vindt desondanks tijd voor 



het PJC-Breda. Hier werd een hearing 
over de gemeentebegroting en het on
rendabel investeringsplan van de ge
meente gehouden. 
In Zuidwest hebben RijVoDel en Den 
Haag samen een avond gehouden over 
het communisme. Spreker was de heer 
Mennes van het Oost West Instituut; 
Rijnmond kreeg zijn definitieve bestuur 
met mevrouw Ineke Franssen-Wieringa 
als voorzitter. Helaas was deze avond 
matig bezocht vanwege de te late con
vocatie. ln Hoekse Waard vcrtelde de 
heer Smit over zijn reis naar Afrika. 
Tot slot Noord en Merwede; hier hield 
men een bijeenkomst over sex en poli
tie. Ondanks de vreselijke weers
omstandigheden was de opkomst 
groot. De spreker van deze avond, de 
heer Hoefnagels, is beroepshalve zeer 
goed op de hoogte met dit onderwerp. 
Hij gaf een goede toelichting op de 
discussienota van de werkgroep, waar
bij bleek dat hij het lang niet overal 
mee eens was. 
Rest mij nog te vertellen dat dit de 
eerste afdeling was, die het over sex 
en politiek had. Hopelijk kan ik u de 
volgende maand meer van deze bijeen
komsten vermelden. 

A. J. J. 

(vervolg van pag. 9) 

vergoedingen geen rekening te wor
den gehouden met de waardestijging 
van de grond t.g.v. deze plannen." 
Na "milieuverontreinigingen .. . " in
voegen: 
"bij voorkeur in Europees verband." 

Onderwijs 
De eerste zin veTvangen door: 
"De doorstroming van het basisonder
wijs naar het voortgezet onderwijs en 
het wetenschappelijk onderwijs dient 
bevorderd te worden door: 1. betere 
voorlichting, 2. verdere verkleining 
van de leerlingenschaal, 3. individuali
sering van het onderwijs en 4. bij
scholing van onderwijskrachten." 
Invoegen na " ... maatschappelijke 
opleiding.": 
"waarvan de duur in het algemeen 
beperkt dient te worden tot 5 jaar". 
Invoegen vooT de laatste zin: 
"Overigens dient de efficiency van het 
universitair apparaat te worden ver-

Uitvoerders van warmte·, 
koude- en geluidsisolatie 
Kantoor: IPELO 15, ROTIER
DAM, Telefoon 17 55 07 

hoogd, o.a. door het gebruik van de 
universiteit in de vakantie." 

Cultuur 
Deze geheel nieuwe pamgmaf luidt 
als volgt: 
"Op het gebied van de cultuur kan het 
marktmechanisme niet als uitgangs
punt worden genomen: de overheid 
dient d.m.v. subsidies te zorgen dat de 
kunstenaars hun scheppende taak 
kunnen vcrrichten en dat zoveel moge
lijk individuen deel kunnen nemen 
aan het cultureel gebeuren. De film
censuur dient te worden afgeschaft; 
er dient alleen nog een advies te wor
den gegeven m.b.t. de toegangsleef
tijden. 

Staatsrecht 
De passage oveT de Eerste Kamer is 
als volgt gewijzigd: 
"De Eerste Kamer dient te worden 
opgeheven." 
De passages over de Opkomstplicht en 
de Archiefwet komen te vervallen. 

Krijgsmacht 
De geheel nieuwe paTagTaaj luidt als 
volgt: 
"De maatstaven voor het niet-oproe
pen van goedgekeurde dienstplich
tigen dienen openbaar te worden ge
maakt. De militairen dienen in 
vredeglijd te vallen onder het burger
lijk strafrecht. Aangezien de dienst
plicht zijn algemeen karakter heeft 
verloren, dient de soldij bij deze ont
wikkeling te worden aangepast." 

Diversen 
Hierin zijn ondergebTacht de para
g1·aven over de Pers en de Demon
stratievrijheid. 
Nieuwe veTsie van de alinea oveT het 
StakingsTecht: 
"Dit dient wettelijk erkend te worden, 
ook voor ambtenaren. Het recht tot 
uitsluiting dient m.n. aan dezelfde 
regels gebonden te zijn als het sta
kingsrecht." 
Nieuwe alinea's: 
"Landbouw. Om te komen tot efficien
ter bedrijfseenheden dienen de be
staande faciliteiten te worden ver
ruimd (rentesubsidies, investerings
aftrek)." 
"Jeugdbeleid. Aan jongeren dient men 
inspraak te geven bij het jeugdbeleid 
van hun gemeente." 

Isolatie· en 
Plaatwerkbedrijf 

ROTAMISOL 

ANNO e 1774 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
BANKIERS 

ROTTERDAM 
PARKLAAN 32-34 

* 
BIJKANTOREN: 

's-GRAVENHAGE 
RHENEN 

* CORRESPONDENTSCHAP: 
WIJK BIJ DUURSTEDE 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

PIET HEIN 
voorheen 

FIRMA W. SCHRAM & ZONEN 

WERVEN TE BOLNES 
EN PAPENDRECHT 

Twee dwarshellingen, elk 115 
meter lang. Overdekt droogdok 
116x30 meter, geschikt voor 

het zwaarste materiaal. 

Telefoonnummers 

Rotterdam 010 139275 
Ridderkerk 0 1896 3644-3409 

PaDendrecht 
01850 3774 8329-20466 

N. V. Lijm~ en 

Gelatinefabriek 

TWEE TORENS 
Telefoon 25242 Delft 
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Dr. A. Vondeling heeft een boek ge
schreven "Nasmaak en voor

proef". Eén opmerking heeft ons zeer 
getroffen. Vondeling bepleit een wijzi
ging van het kiesstelsel, die zal dwin
gen tot een samenwerking. Desnoods 
zullenKVPen PvdA hun meerderheid 
moeten gebruiken om een hervorm·ing 
door te voeren. 

Hoe men het ook wendt of Tceert, het 
zal er op neer komen dat iedere 
kleine(re) partij uit het parlement zal 
worden weggevaagd. Nieuw Links 
merkt op dat de partijvernieuwing in 
1971 niet afgelopen zal zijn, tenzij als 
gevolg van bedoelde wijziging bijv. de 
PSP en de PPR géén zetels meer zul
len hebben. Vandaar dat men zich in 
die hoek ten stelligste tegen de plan
netjes van Vondeling keert. Terecht 
geloven wij. Want het probleem ligt 
niet bij het kiesstelsel, maar bij de 
partijen. 

Ieder die het anders zegt bedondert 
de kiezers. (GvdM) 

De Tweede Kamer heeft de "huur
belasting" aanvaard. De PvdA 

stemde tegen. Dat ontlokte aan Hans 
Wiegel, die zich sterk heeft ingespan
nen het in beginsel juiste maar in de 
praktijk vele onbillijkheden oproepen
de wetsontwerp te verbeteren, de op
merking dat de socialisten "het belang 
van de jonggehuwden en de laagst
betaalden minder zwaar hebben geteld 
dan partijpolitieke overwegingen. Wij 
liberalen hebben daarvoor gepast". 

Minister Schut heeft echter het wets
ontwerp niet teruggenomen, ondanks 
een desbetreffend unaniem adres van 
de Eerste Kamer. De heer De Wilde, lid 
van de Eerste Kamer voor de VVD, 
mat in het Handelsblad zijn bezwaren 
tegen het wetsontwerp breed uit. 

Men kan zich thans afvragen: àf de 
liberalen in de Eerste Kamer laten het 
jonggehuwde en laagstbetaalde be
lang minder zwaar wegen dan partij
politieke overwegingen; óf er zitten in 
de Eerste Kamer geen liberalen. 

(GvdM) 

Meerdere malen hebben wij de lof
trompet gestoken over de kwali

teit van Liberaal Reveil. 

Het moet ons nu evenwel van het hart 
op te merken dat dit blad de ,laatste 
maanden domweg het niveau mist 
wat men gezien de kwantitatieve en 
kwalitatieve samenstelling van redac
tie en redactieraad zou mogen ver
wachten. 

De rubriek "ervaringen van nieuwe 
kamerleden", welke een niet onaan
zienlijke ruimte in de laatste vier 
nummers beslaat, lijlet ons meer ge
schikt voor een gerenommeerd dames
weekblad dan voor een blad waaraan 
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onder meer de Teldersstichting zijn 
medewerking verleent. 
Er zijn, dachten wij zo, nog politieke 
zaken genoeg, waaTop het liberalisme 
een antwoord kan geven. 

Zo horen wij Berkhouwer en Van Riel 
bij nagenoeg ieder buitenlands debat 
poneren, "dat wij er eigenlijk zo 
weinig over kunnen zeggen, omdat wij 
de historische, cult·urele, etnologische, 
sociologische en etnische achtergTOn
den nauwelijks kennen". 

Het is een hele mond vol, maar mis
schien kan Liberac!l Reveil daar dan 
eens wat meer aandacht aan besteden. 

(DD) 

Over Tsjechoslowakije kan men 
thans weer kort zijn. Dubeek is 

door de Russen volkomen ingepakt en 
heeft geen centimeter bewegingsvrij
heid meer. Het verzet dat hier en daar 
bij studenten en arbeiders nog leeft, 
zal zonder twijfel met harde hand de 
kop worden ingedrukt. Aan het ex
periment socialisme in vrijheid is een 
einde gemaakt. 

De Moskouse despoten, die vrijheid 
van meningsuiting schuwen als de 
pest, kunnen gerUI:t zijn. De voosheid 
van hun dictatuur zal in eigen kring 
niet langer gelaakt mogen worden. De 
vervreemding tussen het communis
tische establishment en zijn ondel·
danen zal er slechts door toenemen. 

(GvdM) 

De filmer Joris 1 vens is onlangs 70 

jaar gewordf'll. Hij is communist, 
cineast en Nederlander, in deze volg
orde. Zijn sociaal t:ngagement in zijn 
films, ook die well•e in Nederland ge
draaid werden, is niet onopgemerkt 
gebleven. Iedere officiële erkenning 
van overheidswe!f" is dan ook uitge
bleven. 
Dat is een van tlr: zaken waarin een 
klein land werkdi}ic echt klein Tmn 
zijn. (GvdM) 

De VVD is een I ronw verdediger van 
het kabinet-Ik Jong. Nóch de 

KVP, nóch de AJU' gaan daarin mee. 
Dat wij dit op .-:;ichzelf begrijpelijk 
vinden doet hier niet ter zake. Wel 
verbazen wij ons over de hardnekkig
heid waarmee mm1 in die partijen naar 
de PvdA lonkt. Want men zal in de 
confessionele partijen toch wel begrij
pen dat de PvdA zich niet nogmaals 
door de katholieken in de boot zal 
laten nemen? Dr: VVD blijft echter 
onbegrijpelijk lakoniek. Want ook de 
liberalen kunnen, wanneen het de con
fessionele uitkomt, uit de boot gezet 
worden. Wat liberale schoten voor de 
boeg, kunnen meeH'erken aan de pola
risatie in de Nedt:rlandse politiek. 

(GvdM) 

A l leek het er epen op dat de jaar
lijkse hoo gd m versprijs voor de 

demogagie zou worden toegekend aan 
NKV-voorzitter Mt"rtens (één van de 
tweehonde1·d), de ht"t:r Kloos heeft met 
zijn filippika tegt"u minister Roolvink 
aangetoond dat 111 en ook in de vak
bandswereld het uogal kapitalistisch 
klinkende adagium "baas boven baas" 
huldigt. 

De heer Kloos putte de inspiratie voor 
zijn uitspraken kennelijk uit een 
variant op het dellies van zijn beken
dere naamgenoot, namelijk, dat ook 
politiek moet zijn de allerindividueel
ste expressie van de allerindividueel
ste emotie. 

We mogen de heer Kloos er wel aan 
herinneren, dat deze spreuk dateert 
uit een tijd waarin de klassestrijd een 
reëele bestaandsgrond had. 
Die tijden zijn gelnlckig veranderd, de 
heer Kloos kennelijk niet. (DD) 

vloeibare stikstof vloeibare zuurstof 
machine-fabriek 
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E EN JAAR GELEDEN VERKLAARDE 
CABOT LODGE, AMERIKAANS AM

BASSADEUR IN SAIGON : DE COM
MUNISTEN KUNNEN GEEN ENKELE 
PLAATS DAG EN NACHT IN HANDEN 
HOUDEN. WIJ HEBBEN EEN GEWEL
DIGE VOORUITGAI.JG GEMI.AKT, VER-

Amerikaans transport doodkisten naar Hué 

Het zijn in Nederland, globaal genomen, 
de rechtse politici die een dergelijke on
toelaatbare en ook onhoudbare simplifi
cering begaan. Men kan er heel wat boze 
bedoelingen achter zoeken, de linkse poli
tici maken zich daaraan nogal eens schul
dig, maar een plausibele verklaring lijkt 
mij althans hun ontstellende denkluiheid. 
Wanneer in het laatste kamerdebat over 
Vietnam de liberale afgevaardigde mr. 
Cees Berkhouwer zonder blikken of blozen 
beweert dat wij zo weinig van Vietnam 
afweten, dan is dat een illustratie van 
zijn onwil om kennis te nemen van de Viet
namliteratuur, die de omvang van de ver
zamelde werken van Goethe reeds lang 
overtreft. Misschien dat hij eens een begin 
kan maken door kennis te nemen van het 
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KLAARDE OPPERBEVELHEBBER WEST
MORELAND IN 1967 TWEE MAAL. 
WELKE VOORUITGANG? 
ER STAAN THANS 525.000 AMERIKAAN
SE SOLDATEN IN ZUID VIETNAM. EIND 
FEBRUARI VRAAGT WESTMORELAND 
OM NOG EENS 100.000 MAN EXTRA. 

boekje "De bittere erfenis", geschreven 
door Schlesinger, eertijds de voornaamste 
adviseur van president Kennedy. 
Wij mogen Amerika niet kritiseren, omdat 
het voor de verdediging van de vrijheid en 
de democratie zoveel offers brengt: dat is 

BON 

DE ENIGE VOORUITGANG DIE DE AME
RIKANEN IN VIETNAM BOEKEN LIJKT 
KENNELIJK TE LIGG.EN IN HET AANTAL 
SOLDATEN DAT NAAR VIETNAM GE
STUURD WORDT. 

-i:r-

z OALS BEKEND IS DE OORLOG VAN 
de Verenigde Staten in Vietnam ge

baseerd op de stelling dat de soevereine 
staat Zuid Vietnam het slachtoffer is van 
agressie door het communistische Noord 
Vietnam. Het Nationale Bevrijdingsfront 
wordt in deze redenering gezien als ver
lengstuk van de regering in Hanoi, terwijl 
deze regering op haar beurt weer willoos 
uitvoerster is van de bevelen van de Chi
nese communisten in Peking. En aange
zien het communisme per definitie agres
sief is, voert Amerika een gerechtvaardig
de strijd die ten doel heeft "een dam op 
te werpen tegen het communistische ge
vaar". 
Helaas houdt deze redenering, die men 
hier en daar in Nederland ook nog wel 
eens hoort verdedigen, geen rekening met 
nuances, nol:;~· .ltt.i l1iSh1fib\.:;1") i.:i<eu. 

VlET 
NAM 
redden •..•• 

doorhet te 

vernietigen? 

de rechtvaardiging van het rechtse stand
punt. Een rechtvaardiging? Ook de Viet
namezen brengen offers, en het zou de 
moeite waard zijn eens te onderzoeken of 
de offers die zij brengen niet veel meer 
een rechtvaardige zaak dienen. 
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2 DRIEMASTER 

Maar goed, in dit artikel wil ik niet uitwei
den over de historie, maar enkele actuele 
kanttekeningen maken bij de Vietnamese 
tragedie, die, als de voortekenen niet be
driegen, nu toch wel de climax nadert. 

-'k-

D E FUT IS ER BIJ DE COMMUNIS
ten uit, zo verzekerde Westmoreland 

eind januari. Al vaker bleek zo'n uitlating 
de inleiding tot een verzoek om nóg meer 
soldaten, om nóg verdergaande escalatie. 
Zeker is wel dat het grootste deel van het 
Amerikaanse volk zich door deze en der
gelijke uitlatingen van de militaire en poli
tieke leiders zand in de ogen heeft laten 
strooien. De serieuze pers in de Verenigde 
Staten spreekt over een "credibile-gab" 
wanneer het gaat over officiële voorlich
ting van regeringszijde. 
Twee feiten, o.m., drukten de Amerikanen 
met de neus op de feiten: 

in zijn State of the Union-boodschap 
maakte Johnson duidelijk dat voor de 
oorlog in Vietnam financiële offers 
gebracht moeten worden, die het 
"Great Society"-program onuitvoer
baar maken. De oorlog kost meer dan 
100 miljard gulden per jaar; de Great 
Society maakt pas op de plaats, con-

door 

'-G. v. d. Meer 
stateert het Algemeen Handelsblad. 
de Vietcong-aanval op Saigon, in fe
bruari van dit jaar. 

Deze aanval op de tot dan veiligste stad 
van geheel Vietnam kwam als een volsla
gen verrassing. Misschien niet voor de mi
litaire en politieke leiders, zij behoren im
mers beter te weten!, maar wèl voor de 
publieke opinie. Deze publieke opinie 
wordt immers stelselmatig onjuist, c.q. on
voldoende voorgelicht over de werkelijke 
aard van de strijd in Zuid Vietnam. Over 
het karakter van het Nationale Bevrij
dingsfront, zijn bedoelingen en zijn samen
stelling, zijn de voorstellingen al evenzeer 
verwrongen en doordrenkt van emotionele 
complexen. Het is een groot deel van het 
Amerikaanse volk onbekend hoe groot de 
feitelijke aanhang van de Vietcong is; de 
verkiezingstaree van vorig jaar heeft aan 
één feit niets kunnen veranderen: het Zuid
Vietnamese volk staat niet achter de wet
tige regering. 
Beweringen van het tegendeel zijn dood
eenvoudig niet waar. 
Het marionettenregiem van Diem bestaat 
niet meer. In de plaats daarvan is geko
men het regiem van Thieu en Ky, dat zich 
ook slechts met de steun van de Amerika
nen kan handhaven. Vertrekken de Ameri
kanen, dan zijn de dagen van het regiem 
geteld. 

-*:-

W AARVOOR VECHTEN DE AMERI
kanen in Vietnam? Vechten zij vóór 

Vietnam, of. ..... tégen Vietnam! De John
sonadministration gelooft, officiëel, het 
eerste. Vandaar het groots opgezette pa
cificatieprogramma, de "andere oorlog": 
de strijd om de harten van de Vietname
zen. 

Militair zijn de Amerikanen natuurlijk niet 
te verslaan. Dat is duidelijk, hoe moeilijk 
zij er op dit ogenblik ook mogen voor
staan (Hué, Khe San). Wel is een steeds 
verdergaande escalatie noodzakelijk, om 
de zaken althans enigszins in evenwicht 
te houden. Maar deze escalatie staat in 
schrille tegenstelling tot het Amerikaanse 
beleid, dat de pacificatie van het Vietna
mese land als doel stelt. Dat is de tegen
strijdigheid tussen de feitelijke Ameri
kaanse politiek, die alleen verklaard kan 
worden uit de omstandigheid dat de VS 
geen rekening hebben gehouden met de 
taaie tegenstand van het Vietnamese volk. 
De enige manier om uit de fatale vicieuze 
cirkel te komen is dus de mogelijkheid om 
de "andere oorlog" te winnen, de strijd 
om de harten en de geesten van de Viet
namezen, Of men moet deze opvatting al 
hebben verworpen en uitgaan van het 
standpunt dat deze vraag niet belangrijk 
is, maar slechts deze opvatting: de Ameri
kanen werpen een dam op tegen het com
munisme. 
Dán echter dringt zich de vraag op of de 
VS het recht (moreel, juridisch) hebben 
om het Vietnamese volk te gebruiken als 
pion in een machtsspel. In Nederland be
antwoordt de VVD deze vraag bevesti
gend. Men zie daarvoor het verkiezings
manifest, dat de mening uitspreekt dat de 
strijd is "in het belang van de Vietname
zen zelf". Deze opvatting houdt geen re
kening met de hierboven gesignaleerde te
genstrijdigheid. 

-'k-

H ET PACIFICATIEPROGRAMMA DUS 
Dat program omvat o.m. wegenaan

leg, voedseldistributie, maar ook zulke 
nuttige zaken als het cadeau geven van 
tv-apparaten en transistorradio's. Maar 
van het program komt weinig of niets te
recht, enerzijds omdat de "wettige" Zuid
vietnamese regering volkomen corrupt is 
eregeringsambtenaren bv. verkopen ten 
eigen bate rijst), anderzijds omdat het 
grootste deel van Zuid Vietnam onder con
trole staat van de Vietcong. 
Het dagblad Trouw constateert dan ook: 
"De z.g. andere oorlog kan nooit door de 
Amerikanen gewonnen worden, hoeveel 
dollars, dwang en terreur er ook nog ge
bruikt zullen worden om de illusie van pa
cificatie te scheppen." 
De Noordvietnamese generaal Giap zegt: 
"De tegenstander kan tienmaal zo sterk 
zijn dan wij. Maar wanneer wij hem dwin
gen zijn troepen over het land te versprei
den, dan kunnen we daar, waar wij hem 
willen aanvallen, tienmaal zo sterk zijn 
dan hij". 
Het militaire dilemma waarin de Ameri
kanen verkeren formuleerde hij aldus: 
"Wanneer de vijand de troepen niet over 
het hele land kan verspreiden, kan hij 
nooit de gebieden bezetten die wij contro
leren. Doet de tegenstander dat echter wel, 
dan raakt hij zelf in moeilijkheden." 
Het juiste antwoord op de guerillastrate
gie, die alleen kan slagen wanneer de gue
rilla's of "rebellen" voldoende aanhang 
onder de bevolking bezitten, hebben de 
Amerikanen dan ook niet kunnen vinden. 
En ze zullen die ook niet kunnen vinden, 
omdat de Amerikanen niet gesteund wor
den, althans in volstrekt onvoldoende ma
te, door de bevolking. En het ziet er niet 
naar uit dat dat ooit zal veranderen. 
De strijd kán gewonnen worden, wanneer 
de VS tot het uiterste zullen willen gaan, 
inclusief het gebruik van atoomwapenen. 
Het is de vraag of Amerika die consequen
tie zal durven trekken. Het zou betekenen: 
de redding van Vietnam door het te ver
nietigen. 

Met andere woorden: in het atoomtijdperk 
heeft de grootste atoommogendheid ter 
wereld de grenzen van de macht leren ken
nen. 
Het is een harde en bittere les. 

-'k-

D AAROM OOK ZIJN DE BOMBARDE
menten op Noord Vietnam volkomen 

zinloos. Bedoeld als middel om de bevol
king te demoraliseren, werken de bombar
dementen psychologisch in het nadeel 
van de Amerikanen. De vastberadenheid 
om door te vechten wordt er slechts door 
vergroot. 
Noord Vietnam is door de bombardemen
ten intussen al zwaarder getroffen dan het 
Derde Rijk. De consequentie die de Viet
namezen zelf trekken is redelijk en logisch: 
zolang de Amerikanen in het land zijn, 
kan er geen vrede tot stand komen. 
~t_aat de oorlog militair gezien remise, po
litiek hadden de Amerikanen de oorlog al 
verloren toen ze er aan begonnen. 
De enige redelijke uitweg is dan ook: stop
pen en vertrekken. 
~e sleutel tot de beëindiging van het uit
Zichtloze conflict ligt daarom niet in Ha
noi en nog minder in Peking, maar in Was
hington. 
qefinitieve en onvoorwaardelijke stopzet
tmg van de bombardementen, die altijd al 
een onderdeel hebben uitgemaakt van de 
es_cala~iepolitiek, is de eerste stap; de be
reidheid tot terugtrekking uit Zuid-Viet
nam een tweede, al even noodzakelijke 
stap. 

(vervolg op pag. 3) 
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PRAKTISCH 1 

D '66 is een frisse jonge partij 
vol originele ideeën, met een 

groot enthousiasme en een geweldige 
interne communicatie. Althans 
zo moet het schijnen. 
Echter, momenteel wordt in de 
Haagse Post van 24·2 een geschil 
duidelijk tussen Mr. Van Lookeren 
Campagne en de voorzitter van de 
Commissie Wetenschappelijk 
Onderzoek van de afdeling 
Amsterdam. De partij-voorzitter 
had in de HP van 17-2 op basis van 
haar programma alle steun toege
zegd aan de nieuwe studentenpartij 
STUD '75. In het volgende nummer 
schrijft het bewuste partijlid, 
R. H. Ph. W. Kottman, echter dat 
het principeel onaanvaardbaar is dat 
STUD '75 gratis advertentieruimte 
in het D'66-orgaan krijgt. En voorts: 

veel praktischer. Of zien we hier 
wellicht een specimen van de zo 
vaak geroemde interne communicatie? 
Maar laat de Haagse Post zich 
in het vervolg dan wel officieel 
als een D'66-partijblad aandienen. 

A. Ph. P. van Haeften 

HET PAROOL 

E en juichende kop in Het 
Parool van 8 februari jl. 

vermeldt: "Oproep Viet-Cong 
(tot volksopstand, red.) vindt 
geen gehoor!" Wel, een hele 
opluchting blijkbaar. Gelukkig 
maar, dat negentig procent 
van de bevolking nog steeds 
niet warmloopt voor deze 
oorlog, want wat hadden 
de Amerikanen dan moeten 
doen? Onderhandelingen 
openen misschien? Voor het 

ondemocratische gang van zaken 
bij de kwestie Schiphol. Mettertijd 
zal zijn fractie derhalve komen 
met voorstellen tot instelling van 
een Parlementaire Enquête Commissie 
over de geluidshinder e.d. 
Mooie woorden, die echter uit de 
sfeer van de holle kreten moeten 
worden gehaald om ook maar 
enige indruk te maken. 
Enige maanden later, bij de 
behandeling van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat voert de heer 
Dijkstra namens D'66 het woord. 
Hij roert de kwestie Schiphol 
niet aan. Hans Wiegel echter, 
behandelt deze affaire diepgaand. 
De heer Dijkstra zegt er in tweede 
instantie nauwelijks iets meer over. 
Zodat Hans Wiegel in derde termijn 
kan zeggen: "Mijnheer de voorzitter, 
dan zou ik het nu eens willen hebben 
over datgene, waarover D'66 het 

DRIEMASTER 3 

muis uit de moederschoot 
geschoten. En ja hoor, zo gauw 
mogelijk wordt er een eigen 
kamertje in het Binnenhof voor 
de kleine Radicalski ingericht. 
Doch na de eerste opwinding, 
die bij ons al aardig gauw 
voorbij was, vragen we ons af 
of we daar nu zo lang op 
hebben zitten wachten. Den 
Uyl en Van Mierlo kennelijk 
wel, want deze heren zijn erg 
enthousiast, of in ieder geval 
doen alsof. Wij niet, voor ons 
is het hele geval hoogstens de 
zwaluw die nog geen zomer 
maakt. 

J. H. Lambers 

TELEURSTELLING 

"De heer Van Lookeren Campagne 
is kennelijk niet op de hoogte van 
zijn eigen onderwijs-programma, of 
van het programma van STUD '75, 
óf van beide", hetgeen de schrijver 
motiveert door er op te wijzen dat 
de ideeën van D'66 t.a.v. het 
studiebeurzenbeleid het meeste 
overeenkomst vertonen met die van 
de SVB, welke zeer beslist door 
STUD '75 worden afgewezen. 

MARGINALIA 

E indelijk is er antwoord gekomen. 
Eindelijk zijn wij verlost uit 

een slopende onzekerheid. De sfinxen 
hebben gesproken. Want zo lezen 
wij in Vrijheid en Democratie 
van 23-2: 

Aan het einde van zijn brief neemt 
de heer Kottman de functie van 
Mr. Van Lookeren Campagne tijdelijk 
waar door te schrijven: 
"Daar de heer Van Lookeren 
Campagne en het dagelijks bestuur 
van D'66 nalaten om deze zaken 
even recht te zetten, acht ik het 
mijn plicht de mening van D'66 
in deze duidelijk te maken. Om iedere 
onduidelijkheid uit de weg te ruimen 
deel ik u mede dat STUD '75 voor 
D'66 onaanvaardbaar is door haar 
programma en dat iedere steun 
aan deze studentenpartij door D'66 
beslist is af te keuren". 
Wij vinden het van een originele 
aanpak getuigen dat ook niet
bestuursleden de partij naar buiten 
representeren. Ongetwijfeld is dat 

laatste is nu in ieder geval 
geen aanleiding meer; ze 
kunnen nu tenminste nog 
blijven volhouden dat ze er 
voor de verdediging van 
Vrijheid en Demokratie van 
het Zuid- Vietnamese volk zijn 
en zich nog dieper in de 
modder van Vietnam 
vastbijten; de modder die 
straks onverbiddellijk 
ook henzelf meezuigt. 

J. H. Lambers 

PRAKTISCH 2 

N og een staaltje van practische 
politiek: 

De Democraat Van Mierlo is aan zijn 
standje verplicht elk ondemocratisch 
addertje in onze samenleving 
op te sporen. Vandaar dat hij bij 
de Algemene Beschouwingen, 
vorig jaar, hevig uitvaart tegen de 
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niet gehad heeft". 
Komt de heer Dijkstra nu in actie? 
Niets is minder waar; hij blijft 
met z'n mond vol tanden zitten. 
En dat was in zijn geval ongetwijfeld 
het meest praktische. 
We zijn benieuwd hoe de Haagse Post 
deze teleurstelling verwerkt. 
De laatste tijd pleegt Brugsma 
nl. diverse "D'66-zaken" te pushen, 
bv. de verkiezingen in Zwolle en 
Helmond, het partij-congres, de 
kwesties Kistemaker en Schiphol. 
Het zou mij niet verbazen als hij 
even praktisch bleek te zijn als 
de heer Dijkstra. 

A. Ph. P. van Haeften 

EEN MUIS 

D e berg heeft een muis 
gebaart. Met een klein 

knalletje (het knalletje van 
Van Mierlo) is de radicale 

"Ten aanzien van de open brief 
van de heren A. J. B. Hubert, 
ir. P. Carol en G. van der Meer 
besloot het hoofdbestuur zich geheel 
te stellen achter het "open 
antwoord" van de algemeen 
secretaris." 

De verwachting dat Van Riel 
publiekelijk gedesavoueerd zou 
worden was natuurlijk ijdel. Maar er 
klinkt in deze koele mededeling 
niet de minste verontrusting over 's 
heren Van Riels escapades in door. 

Het wordt nu toch wel te doorzichtig: 
de heer Van Riel wordt voor de 
zoveelste maal gedekt. Daarmee 
lijkt de eenheid verzekerd. Zelfs 
discussiëren over deze kwestie 
wordt van hoger hand verboden. 
De liberalen in de VVD zijn ditmaal 
nog door de knieën gegaan. Wie 
durft er nog een grote mond te 
hebben over anderen die het 
liberalisme verdacht proberen te 
maken? 

A. Ph. P. van Haeften 

SMIT I{INDERDIJii. 

SCHEEPSBOUW SIIIDS 1687 

(vervolg van pag. 2) 

Slechts de VS kunnen, door de escalatie, 
de mogelijkheid scheppen voor een vreed
zame regeling van het conflict. De VS 
hebben dan een nederlaag geleden, dat 
wel. Maar winnen kunnen ze al lang niet 
meer. 

Maar er ligt een punt waarop Amerika in 
gevaar komt. De Russen en de Chinezen 
kunnen op een gegeven ogenblik het ge
voel krijgen dat ze té zeer door de Ameri
kanen in het nauw worden gedreven." 

bonden aan de stelling dat de vijand in 
Vietnam China is, zou kennelijk niet over 
kunnen gaan op de-escalatie zonder aan
zienlijke interne omwenteling. In de VS zal 
het er in de komende maanden om gaan 
of president Johnsons leiderschap vol
doende veerkrachtig en verdraagzaam is 
om een politieke koerswijziging mogelijk 
te maken en datgene tot stilstand te bren
gen wat er hoe langer hoe meer gaat uit
zien als het steeds snellere afglijden naar 
een grote en onnodige ramp". 

Men hoeft werkelijk niet bevreesd te zijn 
voor "een tweede München". In een inter
view in Der Spiegel verklaarde de Engelse 
historicus Toynbee: "Men kan zeggen, dat 
de situatie nu omgekeerd is. Ik geloof dat 
de vraag verder is: Hoe ver kunnen de Rus
sen en de Chinezen in hun appeasement
politiek tegenover Amerika gaan als om
gekeerd. Niet dat Amerika een oorlog wil. 

-'k-

I K BESLUIT MET EEN CITAAT UIT HET 
reeds eerder genoemde boek van Arthur 

Schlesinger: "De de-escalatie zou kunnen 
slagen als de wil er was om deze politiek 
te volgen. Hier ligt de moeilijkheid. De re
gering, geneigd tot het ongenuanceerd ge
bruik van geweld, gevangen in de knarsen
de raderen van de escalatiemachine, ge-

Aan Amerika's bondgenoten vooral, en dus 
ook aan de Nederlandse regering, duidelij
ker èn opener dan tot dusverre, om bij de 
regering van Johnson op zo'n koerswijzi
ging te blijven aandringen. 



• 
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oud recbts 
De heer A. W. Abspoel, redacteur van Het Liberale Week
blad en een man die een internationale faam geniet als 
interpretator van verkiezingsuitslagen, heeft in zijn lijfblad 
V & D van 23/2 zijn Jicht laten schijnen over het NATO-tv
programma van de Vara. Terecht niet zonder leedvermaak 
geeft hij enige cijfers van het lntomart-onderzoek, vooral 
uiteraard aan het adres van degenen met de grote mond, 
wiens agitaties van de laatste tijd nauwelijks enig aanwijs
baar succes hebben gehad. 
Onder het kopje "Nieuw Links" worden enige Christenradi
calen en Han Lammers c.s. verweten de indruk te wekken 
alsof hun beweging een belangrijke aanhang in ons volk 
heeft. Onder hetzelfde kopje volgt dan nog een beschou
wing over de JOVD, die wij hier in extenso laten volgen: 
"Ondertussen verheugt mij eveneens (nl. naast het feit dat 
85°/o van de bevolking pro-NATO zou zijn, Red.) het bericht 
in het Vaderland van 12 febr. jl. dat op het jongste week
endcongres te Woudschoten van de JOVD de aanwezigen 
zich bij grote meerderheid van stemmen distantieerde van 
de adhesie, welke het dagelijks bestuur van de JOVD veer
tien dagen tevoren, in afwijking weer eens van de houding 
van de VVD-fractie, had betuigd met de motie van de KVP
radicaal drs. Aarden, die meer geld voor de ontwikkelings
hulp nog weer ten koste van de defensie wilde doen gaan." 
En de heer Abspoel besluit zijn artikel: 
"Het zijn allemaal verblijdende tekenen dat bij ouderen èn 
jongeren nog altijd het nuchtere inzicht en de bereidheid om 
zich positief op te stellen tegenover de nationale en de 
Atlantische verdediging, verreweg overheersen." 
Het in het vorige nummer van de Driemaster gesignaleerde 

RECTIFICATIE 

In uw rubriek Marginalia in De Drie
master van februari 1968 schrijft A. 
Ph. P. van Haeften over de opkomst
plicht. Ik deel zijn mening op de 2 
belangrijkste punten uit zijn stukje, 
nl. dat de opkomstplicht afgeschaft 
dient te worden en dat, nu de heer 
Korthals Altes steeds meer als woord
voerder van de partij naar buiten 
treedt, deze uiteraard niet het recht 
op een eigen mening verloren heeft, 
maar wel pijnlijk duidelijk had dienen 
te maken dat zijn mening, geuit in de 
Staatscommissie Berger, beslist geen 
VVD-mening vertegenwoordigt en 
niet kon vertegenwoordigen, omdat 
er nog geen uitspraak door de VVD 
gedaan is. In het algemeen, trouwens, 
dienen .,woordvoerders'', als zij die 
positie wensen, zich tot het uiterste 
te beperken in het bepalen van per
soonlijke meningen. Dat de voorzitter 
van de VVD, die naar gehoopt en ver
wacht wordt, zijn volgende termijn 
als voorzitter, eenmaal als zodanig 
gekozen in april a.s., niet zal uitdie
nen, niet als woordvoerder van de 
VVD optreedt, ach dat is iets waar
over VVD'ers, als ondergetekende, 
zich alleen maar kunnen verheugen. 
Een storende oneffenheid in het be
toog van de heer Van Haeften is, dat 
hij voor zijn bewijs teruggrijpt op de 
resolutie Demostaat. Echter, in de 
versie waarin deze resolutie aange
nomen is - zie bv. het boekje .,De 

JOVD is van mening dat .... ·· van 
1966 - staat .,dat de opkomstplicht 
gehandhaart dient te blijven". De De
mostaatcommissie stelde in de ont
werpresolutie wel voor de opkomst
plicht af te schaffen, maar die werd, 
als ik het goed heb, met 29 tegen 26 
stemmen verworpen. Mr. Korthals Al
tes is dus nu zover als de JOVD in 
1964 was, maar ik vertrouw dat de 
JOVD nu verder is dan toen. 
Een rechtzetting van een en ander in 
uw blad, of publicatie van deze brief, 
lijkt mij eerlijkheidshalve gewenst. 

Met vriendelijke groeten, 

Nieuwkoop. C. A. FRANKEN 

CONGRESREDE 

Na kennis genomen te hebben van de 
congresrede van de heer G. van der 
Meer, afgedrukt in uw decembernum
mer, meen ik enig commentaar te 
moeten geven op enkele facetten uit 
bovengenoemde rede. 
Wanneer de heer Van der Meer be
denkingen koestert jegens het stand
punt van de VVD als zou D '66 zonder 
het minste bezwaar bij het ,rooie 
blok" kunnen worden ingedeeld dan 
vraag ik mij af waarom de heer Van 
der Meer door bovengenoemd stand
punt wordt verontrust. 
Jongeren die de JOVD de rug hebben 
toegekeerd omdat ze hun liberalisme 
in de VVD niet meer kwijt konden of 
mochten (letterlijk citaat) zijn naar 
mijn volstrekte overtuiging niet waar
dig zich liberaal te noemen. 
De JOVD kan deze jongeren zeer wel 
missen! 
De heer Van der Meer zal met mij ge
voeglijk willen aannemen dat D '66 
wel degelijk in de .,rooie hoek" zit, 
getuige alleen maar de opstelling van 

artikel van Mr. Toxopeus in de Gids noemt als een van de 
oorzaken van onbehagen: de verabsolutering van de term, 
het etiketeren van tegenstanders met emolioneel zwaar ge
Jaden woorden, en het complimenteren van zichzelf met der
gelijke aanduidingen. Mr. Toxopeus ziet dit als een kwaal 
waar speciaal de "linksen" mee behept zijn. In dit geval is 
het echter onvoorwaardelijk ook van toepassing op de heer 
Abspoel. Zijn artikeltje moet met enige holle, modieuze kre
ten de JOVD, c.q. haar hoofdbestuur, in een kwaad daglicht 
stellen. Het kopje "Nieuw Links" en de mooie zin over het 
"nuchter inzicht" en het "positief opstellen" kunnen wij 
moeilijk anders zien dan een, zij het subtiele, "verabspoe/i
sering van de term". Om nog maar te zwijgen van de insi
nuatie dat het hoogst abnormaal is dat het hoofdbestuur van 
de JOVD zich anders wenst op te stellen dan de VVD-ka
merfractie. Volgens de heer Abspoel moeten wij conclude
ren dat het HB van de JOVD een dwarrelig, althans niet 
nuchter, inzicht zou hebben, en dat het zich negatief opstelt 
tegenover de nationale en de Atlantische verdediging. Het 
is te belachelijk om ook maar enigszins serieus te nemen. 
Met het zelfde recht kunnen wij de heer Abspoel verwijten 
dat hij zich bijzonder negatief opstelt in een kwestie die in 
toenemende mate de buitenlandse politiek zal gaan bepalen, 
nl. die van de ontwikkelingshulp. En, dat hij nota bene re
dacteur is van een blad waarin geredetwist wordt of het 
brood van de warme of dat van de koude bakker nou wel 
het lekkerste is, terwijl tweederde van de wereldbevolking 
momenteel krepeert van de honger. Wij zullen de heer Ab
spoel deze verwijten dan ook besparen. Toch blijven wij met 
een interessante vraag zitten: Wat bedoeld de heer Abspoel 
eigenlijk met "positief opstellen"? Enkel op basis van een 
diffuus anti-communisme slaafs te hoop lopen achter de 
NATO? Of de NATO problematisch benaderen, om zo na een 
kritisch onderzoek te kunnen concluderen dat de NATO een 
nuttige organisatie, geen heilige koe is, zoals de JOVD heeft 
gedaan? Indertijd schreef iemand in Liberaal Reveil eens dat 
de grootste bedreiging voor de monarchie de supermonar
chisten zijn. Mutatis mutandis geldt dat ook voor de NATO. 
Reeds enige weken probeert de redactie van Vrijheid en 
Democratie de heren van Het Vrije Volk de elementaire be
ginselen van het zindelijk denken bij te brengen. Enige mis
sie in eigen kring zou niet overbodig zijn. REDACTIE 

isoleiDent 
Naar verluid houdt het fractiesecretaria~t, van de VVD een lijstje .. bij om 

eens na te gaan met welke partiJen D 66 merendeels meestemt. BIJ voor
baat lijkt me de uitslag wel duidelijk. D '66 zal heel vaak met de PvdA en de 
PSP blijken te collaboreren. Ook lijkt mij duidelijk dat dit mettertijd in de 
propaganda als belastend materiaal aan het adres van de Van Mierlo-fanclub 
zal worden gepresenteerd. Echter het zou in dit verband aardig zijn om ook 
eens na te gaan hoe vaak de VVD-fractie tijdens het kabinet Cals, en ook wel 
bij deze regering, meegestemd heeft met de Boeren, de SGP en het GPV. Laat
stelijk nog bij de motie Van der Stoel over Vietnam, gelukkig behoudens een 
zestal fractieleden. 
Laat de VVD niet de fout maken dat zij zich nog meer vervreemdt van een 
partij, of groepen uit die partij door hem(n) te identificeren met haar (de VVDs) 
duidelijkste politieke tegenstander, nl. de PvdA; een tegenstelling waarvan het 
wenselijk is ook die nog eens op haar merites te t·Jetsen. 
Men kan een partij natuurlijk niet verwijten met wie zij meestemt. Ware dit zo, 
dan kan dit t.a.v. de VVD bedenkelijke conclusies rechtvaardigen. Wat men 
een partij wel zou kunnen verwijten is dat zij tegen het regerings(partijen)
standpunt, of een bepaald onderdeel, is. D '66 kan er per slot van rekening niets 
aan doen dat ook de PvdA en de PSP in de oppositie zijn. 
Het op deze wijze in de .,rooie" hoek drukken, in de hoop de rechtervleugel 
terug te winnen lijkt mij tactisch niet erg gelukkig. Degenen die, ongetwijfeld 
niet zonder redenen, uit de VVD naar D '66 zijn gegaan en daar gelijkgezinden 
(nl. liberalen) hebben ontmoet worden zo in hun vermoeden gesterkt dat de 
VVD on-, ja zelfs anti-liberaal is. Waardoor de vervreemding nog groter zal 
worden dan zij nu al is. En waardoor de kans niet gering is dat de verketterde 
D '66-liberalen als reactie inderdaad .,rood" zullen worden. Het stelselmatig 
afzetten tegen een partij met ongeveer dezelfde geestelijke achtergrond, is een 
fout die de twee ]Jrotestantse partijen destijds hebben weten te vermijden. On
danks het feit dat de AR bij het kabinet Cals regeringspartij was, terwijl de 
CHU opponeerde, heeft men elkaar zo bejegend dat er later geen onoverko
melijke kloof bleek te zijn gegroeid. De VVD zou zich hiervan, wil zij zich niet 
nog meer isoleren, ernstig rekenschap dienen te geven. 

de partij bij stemmingen en moties in 
de Tweede Kamer. 
Van Mierlo heeft immers bij herha
ling gezegd dat zijn partij slechts als 
katalysator wil fungeren, d.w.z. dat 
D '66 zichzelf wil opheffen, wanneer 
de .,progressieve krachten" in de 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

maatschappij hun doelstellingen heb
ben verwezenlijkt. Hieruit kan ik 
slechts afleiden dat Van Mierlo en de 
zijnen alleen een nog hechter .,links 
kamp" (lees: socialistisch) voor ogen 
staat. 

(vervolg op pag. 6) 



BIT DUITSB 
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]. H. Lambers vervolgt 
zijn verslag van 
het N.P.].C.R.-congres 

Uit de discussies bleek dat de Duitse jongeren in Scheveningen wel afstand 
wilden doen van de gebieden ten Oosten van de Oder-Neisse, maar niet door 
middel van een eenzijdige Westduitse verklaring; het zou alleen kunnen ge
beuren in een definitief Duits vredesverdrag. Het is dus een interessante vraag 
wie er nu verantwoordelijk is of zijn voor het nog maar steeds niet tot stand 
komen van zo'n verdrag. Wat de definitieve vaststelling van de grenzen be
treft, maken de Westduitsers het zichzelf trouwens ook wel erg moeilijk (of 
gemakkelijk, voor hen die de goede trouw van de Bondsregering in twijfel wil 
trekken). Men eist nl. (het officiële S.P.O.-standpunt) dat de grenzen van het 
herenigde Duitsland alleen in overleg met de dan ook ingestelde al-Duitse re
gering vastgesteld moeten worden. 
Het lijkt me in dit verband overigens wel juist er op te wijzen dat de eis, die 
onder Nederlandse jongeren zo langzamerhand algemeen gehoord wordt, om 
tegelijkertijd Oost-Duitsland als aparte staat te erkennen en de Oder-Neisse 
als grens van Duitsland tot op zekere hoogte onzin is. Erkent men nl. 
Oost-Duitsland dan is erkenning van de Oder-Neisse als grens overbodig ge
worden aangezien dit in Oost-Europa reeds als de officiële grens tussen de 
D.D.R. en de Poolse Volksrepubliek wordt beschouwd. West-Duitsland heeft 
na erkenning van de D.D.R. met die hele grens niets meer te maken, omdat de 
D.D.R. voor de Bondsrepubliek dan buitenland geworden is. Het is toch ook 
enigszins dwaas wanneer bv. Nederland de grens tussen Roemenië en de Sov
jet-Unie zou gaan erkennen? Dwaas zo lang er nog geen orgaan bestadt met 
supra-nationaal gezag in dit soort kwesties. 
Erkenning van de Oder-Neisse linie lijkt mij dan ook alleen zinvol, wanneer 
men van 'n herenigd Duitsland wil uitgaan. Maar dit laatste is momenteel geen 
realiteit terwijl de Oder-Neissegrens wel een realiteit is. Het willen wachten 
op een Duits vredesverdrag acht ik een onrealistische benadering, wat boven
dien een onnodige bottle-neck in het Europese ontspanningsproces oplevert. 
De Duitsers zijn echter wel bereid om van het gebied ten oosten van de Oder
Neisse afstand te doen, maar niet zonder een .. Gegenleistung", welke vermoe
delijk wel betrekking zal hebben op de status van de D.D.R. 
Op zichzelf bezien lijkt mij dit redelijk. Doch deze eis is onhaalbaar. En aan
gezien men in de politiek naar mijn mennig dient uit te gaan van datgene wat 
haalbaar is, onderschrijf ik het genoemde standpunt niet. Op een andere wijze 
valt er mijn inziens meer te bereiken. Met andere woorden, wil men beslist van 
een herenigd Duitsland uitgaan, wat de Duitsers doen, dan moet men de Oder
Neisse grens wel erkennen. 
Een voorlopig fundamenteler probleem acht ik de vraag of de D.D.R. erkend 
moet worden, ook met het oog op de eventuele Duitse hereniging. Voor de 
Duits1Hs is d1~ lwn•rriyinq nild l'l•ns 1~wr JHH11 V<lf1 di'>t'U""I'~ Ju!lr Ik !JI'IJHHkl. IJ1~ 
.,Wiedervereinigung" lijkt mij echter op zijn zachtst gezegd een verre van een
voudige zaak. Hoe wil men het communistische systeem en ons moderne kapi
talistische stelsel in één staat onderbrengen? Een van beide systemen zal dan 
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toch over boord geworpen moeten worden; een mengvorm is voorlopig nog 
niet haalbaar. Het is natuurlijk allemaal gemakkelijk genoeg wanneer in Oost
Duitsland vrije verkiezingen (volgens onze begrippen) over aansluiting zouden 
kunnen worden gehouden. De West-Duitsers zijn er heilig van overtuigd dat 
men in Oost-Duitsland dan massaal voor het Westduitse systeem zal kiezen. 
Of dat na 22 jaar communistische opvoeding en propaganda en bij een snel 
groeiende economie wel zo zeker is lijkt mij echter niet zonder meer voor de 
hand liggend. Maar goed, men wilde zich wel bij een eventuele negatieve uit-
slag neerleggen, althans dat werd gezegd. {lfi[OA lO[s) 

AN DE 
OORZITTER 

Een groep radicalen heeft zich van de KV P afgewend. Op het moment dat dit 
stukje gepubliceerd zal worden, zal dat al lang geen nieuws meer zijn. Maar in 
de discussie in de Tweede Kamer over deze zaak kwamen twee interessante 
dingen naar voren. 
De heer Aarden diende zijn groep aan als een niet-confessionele .,partij", hoe
wel de christelijke inspiratiebron natuurlijk de leidraad blijft voor hem en de 
zijnen. Hij riep anderen, die het program van zijn groep kunnen onderschrijven 
zij het ook uit andere levensbeschouwing, op om met de uitgetreden radicalen 
samen te werken. Kortom partijvernieuwing op programmatische basis, niet op 
basis van vage beginselen. Wat deze programmatische aanpak betreft ben ik 
het geheel eens met de heer Aarden. Partijvernieuwing heeft mijn inziens al
leen dan kans van slagen wanneer men elkaar op concrete punten probeert te 
vinden. Dus niet met de al te veel gemythologiseerde termen als confessioneel, 
liberaal en socialistisch omdat deze geen .,ideologische" slagboom vormen voor 
werkelijk gelijkgezinden om elkaar te vinden. 
Het tweede interessante gegeven in deze discussie is afkomstig van de heer 
Van Mierlo. Hij was het met de heer Aarden eens dat er gestreefd moest wor
den naar een progressieve concentratie op de manier zoals Aarden die had 
aangeduid. Nadat hij vervolgens nog eens de wenselijkheid had uitgesproken 
dat de oude partijen dienen te ontploffen, liet hij zijn gedachten gaan over de 
groepen die in deze concentratie zouden kunnen passen. Het opmerkelijke hier
bij was dat hij meende dat ook een deel van de VVD hierin zou pas
sen. Een gedurfde uitspraak. De PvdA en ook een deel van de radicalen zal 
dit noemen van de VVD in dit verband niet zo erg gelukkig hebben gevon
dl!fl, otn het l!ldllf mild uil 1.1! drukkcm, en ook de <.tchterb<.tn v<.tn de heer V<.tll 
Mierlo zal niet onverdeeld in een juichstemming hebben verkeerd. Ik wil hier 
nog aan toevoegen dat ik wel gelukkig ben met de uitspraak van de heer Van 
Mierlo. HENK BOSMA 

GEESTELIJKE VRIJHElD EN LIBERALISME A Ph. P. van HAEFTEN 

.,Liberalism in both its old and new marritestations has been a form 
of protest against established interests which balk the torces of pro
gress". 

(Harry K. Girvetz: The Evolution of Liberalism) 

Er is geen twijfel aan mogelijk: de geestelijke vrijheid komt in Nederland 
steects meer in het gedrilng. Het in de vorige Driemaster gesignaleerde 

artikel van Mr. Toxopeus in de Gids stelt dat onbehagen voor een belangrijk 
deel wordt veroorzaakt door het dogmatisme, en dus de onverdraagzaamheid, 
van zowel .,links" als .,rechts". Werden in het februari-nummer van de Drie
master de on-liberale futminaties van Van Riel tegen de publiciteitsmedia (Mr. 
Korthals Altes in Vrijheid en Democratie: .. Een eventueel conservatieve pre
sentiltie van het naar inhoud volstrekt liberale betoog", what ever that may 
be) kritisch gesignaleerd, thans willen wij trachten de affaire Van Riel in een 
groter verband nog eens nader op de keper te beschouwen. Daar komen nog 
bij de hoogst zonderlinge opmerkingen van prof. Tinbergen, die in het Vrije 
Volk nota bene een bepaalde vorm van censuur bepleit. Dat zijn krasse bewe
ringen nauwelijks enige publiciteit hebben gekregen is een feit waarover Mr. 
Korthals Altes zich terecht bijzonder mag verbazen. Wellicht kwam dat door 
een .,progressieve" presentiltie? 

Laten we, voor de overzichtelijkheid, eerst nog even de standpunten van de 
bovengenoemde heren kort samenvatten. Het verschil in de praktische politiek 
tussen (verengd) liberalisme en (verengd) socialisme heeft men wel eens om
schreven als een verschil in uitgangspunt. Het resultaat kan hetzelfde zijn. Zo 
ook in dit geval. 

Mr. Van Riel gaat uit van de vrijheid: geen overheidsingrijpen, maar de mo
gelijkheid om een omroep door toepassing van het gelalscriterium (eens door 
liberalen verfoeià!) onder druk te zetten, en bereikt zo dat .,uitwassen" wor
den gedrongen in het procrustusbed van het .. gesundenes Volksempfinden", 
dat traditioneel-normatief-nationaal zou (moeten) zijn. 

Prof. Tinbergen gaat uit van de ordening; hij stelt dat socialisten daar in de 
economie niet erg afkerig van zijn, en pleit derhalve ook voor een .,culturele 
ordening". Een commissie van .,wijze mannen en vrouwen" zou een censure
rende taak moeten krijgen. Het behoeft nauwelijks enig betoog dat deze ge-

dachten voor liberalen, en hopelijk ook voor zeer vele socialisten, volstrekt 
onaanvaardbaar zijn. Het is de geestelijke onvrijheid de jure. 
Echter, wat Van Riel voorstaat is de facto idem dito. Immers, de individuele 
geestelijke ontplooiing en expressie wordt door hem geniveleerd tot de groot
ste gemenedeler (.,de geestelijke achtergrond van AVRO, RTN en TROS"); het 
is een jacobijnendom in optima forma. 
In dergelijke zin heeft Van Riel al eerder mijn verbazing gewekt. Zo pleitte 
hij bij de algemene beschouwingen vorig jaar voor een enquête bij de bevol
king over de al dan niet wenselijkheid van uitbreiding der ontwikkelingshulp; 
de bekende Gaullistische referendumtactiek. Want Mr. Van Riels voorstel moet 
men heel duidelijk zien in de wetenschap dat het Nederlandse volk grosso mo
do nog niet zo erg warm loopt voor de .,gouden bedden" (VU-onderzoek: 8°/o 
van die kiezers zou een verhoging willen). Dergelijke volksvertegenwoordigers 
met een statistische moraal, die enkel de zetbazen van de grote horden willen 
zijn, kunnen wat mij betreft gemist worden als kiespijn. Zo speelt Van Riel 
Henry (.,Blindganger") Faas in de kaart als die schrijft: ...... de VVD ( .... ) 
lonkt naar het minst denkende deel van de natie: de slachtoffers van de riool
journalistiek". Dat Van Riel daar niet vies van is blijkt wel overduidelijk uit 
het in Marginalia van februari gereleveerde citaat uit Liberaal Reveil. 
Resumerend: de gedachten van Van Riel leiden tot de dictatuur vàn, die van 
Tinbergen tot dictatuur óver het proletariaat. Beiden hebben zich de leerstelling 
.. Concentreer wat onder de massa leeft, breng het weer onder de massa en 
houd het vast en voer het uit" (Mao Tse-toeng) eigen gemaakt. In dit opzicht 
zijn beide heren niet erg bevorderlijk voor een democratische samenleving. 
Want de censuur van prof. Tinbergen dient daar taboe te zijn, terwijl Mr. Van 
Riel kennelijk het verschil tussen democratie en ochlocratie is vergeten. 
Tussen beiden ligt het grote gebied van de democratie dat liberalen in de 
meest ruime zin van het woord ter harte gaat. In dit territoir moet het pro
bleem (sic.) van de geestelijke vrijheid dat zeer nauw verwant is aan dat van 
de tolerantie, opnieuw worden doordacht. 
Na deze min of meer actuele opmerkingen stel ik mij voor in enige volgende 
artikelen wat zaken aan te roeren die wellicht tot een oplossing bij zouden 
kunnen dragen. Ik dacht dat dat nodig was omdat we niet mogen blijven steken 
in de proclamatie: Wij zijn liberaal, ergo wij wensen een maximale geestelijke 
vrijheid. De factoren die ons liberale ideaal belemmeren dienen opgespoord 
en zo mogelijk weggenomen te worden. 

.. 
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Gr. Ziengs: 

1969 1• Dl P&POI&'S 
Jn art. XX van de overeenkomst tussen Nederland en Indonesië, inzake W.-

Nieuw-Guinea, gesloten te New York op 15 augustus 1962 staat: "De uitoe
fening van het zelfbeschikkingsrecht dient voor het einde van 1969 te zijn 
voltoond". Dit betekent dat voor het eind van het volgend jaar de Papoea's zich 
in vrijheid moeten uitspreken over de toekomstige status van hun land: zelf
standig onafhankelijk van Indonesië, verder gaan of aansluiting bij dat land. 
Het was reeds kort na de sluiting van het Akkoord dat vele begonnen te twij
felen aan de goede wil van de Indonesiërs: Soekarno en Soebandrio verklaar
den al spoedig dat de Papoea's geen vrije keuze zouden krijgen. Het leek er 
ook veel op dat aan Indonesië in plaats van het bestuur over Nieuw-Guinea, 
de souvereinHeit over dat gebied was overgedragen: Het werd verboden poli
tieke vergaderingen te houden of politieke partijen op te richten wanneer die 
partijen niet in Indonesië bestonden! Volgens het jaarverslag van de Herv. 
Zending over 1965 moest dit verbod worden verstaan tegen de achtergronden 
"van bv. de met geweld onderdrukte opstand tegen het Indonesisch gezag, die 
in juli 1965 te Mar10kwari plaats h3.d". Volgens het verslag zou Indonesië in 
een dergelijke opstand wel geen aanleiding hebben kunnen vinden voor ge
noemd verbod, "zij is op de hoogte van de algemene anti-Indonesische gezind
heid van de bevolking van W.-Irian", aldus de zending van de zelfde kerk die 
in 1961 het Nederlandse volk wilde overhalen N.-Guinea aan Indonesië over te 
dragen! 
Berichten over indoctrinatie, corruptie, mishandelingen en moorden op tegen-

(vervolg van pag. 4) 

Hopende dat de JOVD het zuivere 
liberalisme hoog zal blijven houden 
en haar moederpartij opbouwend en 
kritisch zal begeleiden, teken ik, 

K. SCHOONVELDE. 
NASCHRIFT: 
Hoe moeilijk het is over zaken als 
partijvernieuwing iets te zeggen, heeft 
deze brief weer eens bewezen. En 
wanneer dan nog met de Franse slag 
geciteerd wordt, dan is de discussie 
bijna helemaal een onbegonnen taak. 
Als de heer Schoonvelde mij goed 
heeft beluisterd, dan weet hij dat ik 
onder "links" iets anders versta dan 
"socialistisch". Nu noemt D '66 zich 
niet links, maar pragmatisch. Maar 
dat is kennelijk voor de heer Schoon
velde geen bezwaar om mee te doen 
aan het in onze liberale kringetje zo 
verfoeide spelletje van "etiketten
plakkerij". Dat D '66 socialistisch is, 
leidt de heer Schoonvelde af uit het 
stemgedrag van de D '66-kamerfractie. 
Dat is helaas geen maatstaf; het is 
wellicht de moeite waard eens uit te 
zoeken hoe vaak de VVD met GPV 
en SGP meestemt. Daarom is de VVD 
toch nog niet rechts? Of heeft de heer 
Schoonvelde meer behoefte aan zo'n 
rechts (lees conservatief) blok? Dan 
kan ik hem een kadercursus in de ele
mentaire beginselen van het liberalis
me aanbevelen. 
Overigens hoop ik met de heer 
Schoonvelde dat de JOVD het zuivere 
liberalisme zal blijven hooghouden. 
Het lijdt dan geen twijfel of ook vele 
(rooie) D '66'ers zullen zich dan in de 
JOVD, net als tot dusverre, blijven 
thuisvoelen. (GvdM). 

GEEN JOVVD 

In de januari-Driemaster wijdt Paul 
van Haeften enig "marginaal" com
mentaar aan de VVD-radiouitzending 
van 10 januari jl. 
Deze uitzending werd gedeeltelijk 
verzorgd door een drietal leden van 
de Jongerengespreksgroep 's-Graven
hage van de VVD, een instelling, 
waarvan het bestaan alleen al schijnt 
te werken als de bekende rode lap op 
de stier, gezien de koppeling, die ook 
elders in dezelfde Driemaster wordt 

gelegd met het weekend op 24 en 25 
februari te Woudschoten, waar een 
aantal jongere VVD-leden zich heeft 
bezonnen op de vraag "Wat bindt ons 
als jongeren aan de VVD" en de drei
ging die men hiervan voelt uitgaan, 
gezien een mogelijke institutionalise
ring tot een JOVVD, zoals bv. in 
Woerden wordt voorgestaan. Dat een 
aantal deelnemers aan de Haagse jon
gerengespreksgroep zitting had in 
het organisatiecomité heeft mogelij
kerwijs het bestaande gevoel van 
dreiging nog wat versterkt. 
Ik wil echter duidelijk stellen, dat de 
Haagse jongerengespreksgroep, op 
een enkele uitzondering na misschien, 
niets voelt voor een JOVVD. 
Gezien het feit, dat deze gespreks
groep min of meer gezien kan wor
den als het resultaat van de reeds ja
renlange goede contacten tussen de 
afdelingen 's-Gravenhage van VVD 
en JOVD is dit bepaald niet zo ver
wonderlijk. 
Paul van Haeften heeft zijn verwon
dering uitgesproken over de grote 
publiciteit, welke de Haagse jonge
rengespreksgroep d.m.v. deze radio
uitzending heeft gekregen. 
Afgezien van het feit, dat de luister
dichtheid bij uitzendingen "in het ka
der van" wel niet zo geweldig zal zijn, 
vind ik het nauwelijks verbazingwek
kend, dat men de schijnwerpers eens 
wilde richten op een nieuw stuk zelf
werkzaamheid in de partij. 
De door de gespreksgroep in samen· 
werking met de werkgroep 's-Gra· 
venhage van het DC geproduceerde 
nota aangaande de vier vragen uit 
het Liberaal Beraad en het vraagstuk 
Kiezer-Gekozene was in dit verband 
een geschikt stuk om die radiouitzen
ding omheen te bouwen. 
Of nu Paul van Haeften bij het schrij
ven van zijn commentaar de moeite 
heeft genomen de juiste tekst van het 
gesprokene, zoals gebruikelijk ver
krijgbaar bij het Algemeen Secreta
riaat van de VVD, in ogenschouw te 
nemen betwijfel ik. 
Een feit is, dat er in ieder geval spra
ke is van een misinterpretatie. Als 
voorbeeld moge dienen het volgende 
citaat: 
.,De uitlating, dat de VVD in open
bare congressen tot politieke stand-

standers van het regiem kwamen en komen regelmatig ons land binnen. Een 
voorbeeld: In februari 1967 stond in een missive van het hoofd van de Indone
sische politie in Vv.-Irian te lezen dat Papoea's, in dienst van de Indonesische 
politie of van haar leger, die met het volk zouden samenspannen tegen het 
Indonesische gezag zonder vorm van proces in het geheim ter dood zouden 
worden gebracht! Dit is een bericht uit een land dat bestuurd behoord te wor
den volgens de bepalingen van een overeenkomst die onder toezicht van de 
V.N. tot stand kwam, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende verplichtin
gen van de partners in deze overeenkomst. Jouwe's reactie was: "Georgani
seerde moord!" 
In 1966 stelde de Minister van Buitenlandse Zaken, Malik, dat Indonesië zich 
aan het verdrag zou houden, maar. . . . men zou Indonesië er niet op mogen 
aanzien wanneer de Papoea's een vrije keuze niet zouden begeren! Een bewe
ring van Malik die niet aan de orde is en waarover in het Akkoord met geen 
woord wordt gerept. Het congres van Papoea-leiders (geselecteerd door Indo
nesië) sprak zich in '66 uit tegen een volksstemming omdat "W.-Irian al bij In
donesië hoort". Hieruit ziet men aan welk een dun draadje de uitvoering van 
het Akkoord hangt! En nu spraken we nog enkel over art. XX. Maar in het 
Akkoord staat ook nog dat ieder jaar een VN-missie W.-Irian zal bezoeken, 
dat in W.-Irian vrijheid van meningsuiting en partijvorming zal zijn en dat In
donesië en de VN de stemming zullen voorbereiding, waar nog niets aan is 
gedaan. Ook het bewind onder Soeharto verzekert bij herhaling dat de volks
stemming zal doorgaan. Het gevaarlijke hiervan is dat velen nu mer.en dat het 
Akkoord van New York inderdaad zal worden nageleefd. Maar wanneer we 
zien dat Indonesië alle artikelen met de voeten treedt, wat moeten we dan 
verwachten van de uitvoering van art. XX? Juist doordat de Papoea's allerlei 
elementaire rechten worden ontnomen, terwijl het kader steeds tot zwijgen 
wordt gebracht, dreigt de stemming een wassen neus te worden. 
Wij hopen dat Nederland als verdragspartner en als VN-lid het recht. en de 
plicht gevoelt, stappen te ondernemen, die er toe leiden dat in 1969 de vrije 
keuze zal doorgaan, dat Nederland er voor zal waken àat de zich steeds verder 
uitbreidende goede betrekkingen met Indonesië nimmer een reden wordt om 
diplomatiek passief te blijven t.a.v. de door Indonesië gepleegde en te plegen 
verkrachting van het recht jegens de Papoea's. Reeds in 1962 stond de JOVD 
pal achter het Comité Zelfbeschikking N.-Guinea! 1969 staat voor de deur, stelt 
Nederland alles in het werk, dat tenminste art. XX van het Akkoord wordt 
uitgevoerd opdat wij onze belofte nakomen? 

punten komt, houd ik voor apocrief." 
Dit is dan de interpretatie van, ik 
citeer: 
"Het liberalisme stelt wel degelijk de 
voortdurende zorg om de mens in de 
maatschappij voorop. In dit verband 
achten wij het van groot belang, dat 
de VVD in openbare landelijke con
grPssen het partijstandpunt t.a.v. DE 
BRANDENDE POLITIEKE VRAAG
STUKKEN van het ogenblik bepalen. 
Hierin ligt de mogelijkheid te komen 
tot de afbakening van de werkelijke 
politieke scheidslijnen, waarmee we 
dan automatisch een basis voor de 
toekomstige politieke hergroepering 
hebben geschapen." 
De betekenis van deze uitspraak in 
een VVD radiouitzending is kenne
lijk volledig aan Van Haeften voorbij 
gegaan. 
Het zal dan ook niemand verbazen 
als ik de mening uitspreek, dat de 
ontwikkeling onder de Haagse Jong
Liberalen verre van verontrustend is, 
maar tot nu toe juist heeft bijgedra
gen tot een betere onderlinge ver
standhouding tussen ouderen en jon
geren, VVD, LDC en JOVD. 
Den Haag. P. A. CAROL 

NASCHRIFT 
Slechts een viertal korte opmerkin
gen wil ik over het schrijven van 
Piet Carol maken: 1. Wat betreft ons 
oordeel over een JOVVD is er dacht 
ik gelukkig weinig verschil van in
zicht. 2. De tekst van de bewuste 
radiouitzending heb ik wel gelezen. 3. 
Dat de Haagse gespreksgroep geen 
JOVVD in de dop is, is voor mij een 
geruststelling. Daar de JOVD mij ter 
harte gaat heb ik door een cumulatie 
van voorvallen de Haagse gespreks
kring niet geheel juist getaxeerd. 4. 
De zinssnede over de landelijke con
gressen heb ik destijds verstaan in 
relatie tot een vorige passage: "(een 
kritisch) zelfonderzoek is binnen de 
VVD al enige tijd aan de gang. We 
willen niet verhelen dat dit emoties 
oproept, meningsverschillen naar de 
oppervlakte brengt, heftige discussies 
uitlokt en misschien niet snel genoeg 
gaat." Nog steeds heb ik weinig ge
merkt van de heftige discussies. 
"Hoogstens" van min of meer heftige 
reacties. (PvH). 

BOEKBESPREKING 

.. Erfgenamen van een revolutie; 
vijftig jaar Sowjet-Unie" 

In de serie Tekst en Uitleg verscheen 
een pocket*) waarin zoals op de om
slag vermeld staat een .,journalistiek 
tijdsbeeld" wordt gegeven van de 
Sowjet-Unie. 

In 1967 bezocht een groep redacteu
ren van de New Vork Times dit onme
telijke land. De groep stond onder lei
ding van Harrison E. Salisbury, de 
man die al eerder faam verwierf doo• 
zijn reportages uit Noord Vietnam. 
Het is goed wanneer men zich de on
dertitel van het boek: Een journali
stiek tijdsbeeld, in gedachten houdt, 
want een wetenschappelijk werk is 
het natuurlijk niet geworden. De wij
zigingen in de opvattingen der Rus
sische economen worden in een tiental 
bladzijden behandeld. Voor gedetail
leerde onderzoekingen is men dan aan
gewezen op andere werken. 
Het is echter de vraag of men dan een 
beter beeld van de SU krijgt. Een ding 
is het team journalisten nl. opgeval
len, en in het boek vindt men die op
vatting dan ook bijna op iedere blad
zijde terug: veel van de achterdocht, 
de angst, het conservatisme van de 
Russische mens kan verklaard worden 
uit het schrikbewind van Josef Stalin. 
Het boek geeft een beeld van een land 
met een verschrikkelijke geschiedenis, 
maar met een bijzonder groot optimis
me voor de toekomst. Het heden is 
niet belangrijk. 

Als zodanig is het boek te beschou
wen als een waardevolle bijdrage tot 
de ontmythologisering van de SU. We 
leren het land kennen als een doodge
woon land, met doodgewone, zij het 
andere dan onze problemen. 
Voor die liberale lezers die hun we
reldbeeld wensen te reviseren is dit 
boek daarom van harte aanbevolen. 

G. V.d. M. 

1') uitgave Parool, 225 bldz., f 10.-
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Deze Driemaster wordt voorzien van een begeleidend schrij· 
ven van Hans Wiegel, verspreid tijdens het VVD-congres op 
5 en 6 april te Maastricht. 

DRIEMASTER 7 

UIT ONZE ORGANISATIE 

AMSTERDAM 

Op 25 januari hebben wij onze algemene ledenvergadering gehouden, naar 
aanleiding waarvan een afdelingsreglement en een gewijzigd bestuur uit de 
bus is komen rollen. 
De uitspraken van de heer Van Riel op het VVD-congres zijn voor de vergade
ring aanleiding geweest een motie in te dienen bij het HB. 
Op 6 februari werd er op een afdelingsbijeenkomst een felle discussie gevoerd 
over de positiebepaling van de JOVD en de niet formeel erkende .,praktische" 
band met de VVD. 
Op 18 maart zal de avond gewijd worden aan de Nota Jeugdzaken van het 
college van B. en W. 

PROGRAMMA van het CONGRES 
van het DISTRICT NOORD 
Op 20 en 21 april zal het District 
Noord in samenwerking met de Deut
sche Jungdemokraten uit Neder-Sak
sen een congres houden in de Kwart
jesberg te Drouwenerzand, over het 
onderwerp: De Europese Veiligheid. 
Sprekers: Dr. C. Berkhouwer (VVD), 
Mr. P. J. Teunissen (Polemologisch 
Inst.) en een nog niet bij name be
kende Duitser. Het Districtsbestuur 
zal een aantal terzake doende stellin
gen poneren. Belangstellenden gelie
ven zich nu reeds op te geven bij 
Mej. B. M. Verdegen, Steendijk 147, 
te Assen. 

PROGRAMMA van het WEEKEND 
van het DISTRICT ZUID-WEST 
Het weekend zal gehouden worden op 
30 en 31 maart in Kasteel Bouvigne 
(Bouvignelaan 5, Breda). De deelne
mers worden tussen half twee en half 
drie verwacht. De conferentie wordt 
besloten om ± half vijf. Op het pro
gramma staat: een discussie tussen 
Han Lammers en Mr. Ridder van Rap
pard (beiden gevraagd). een film en 
toelichting door Ir. Tuynman over Ge
volgen van de industriële vervuiling, 
een inleiding over Medici en Ethiek, 
en een ledenvergadering. Kosten voor 
het gehele weekend: ± f 17,50 (ook 
gedeeltelijke deelname mogelijk). Alle 
deelnemers ontvangen een program
ma en discussienota. Opgaven bij Mej. 
A. Gijsberts, L. v. N.O. Indië, Den 
Haag, tel. 070-864636 (kantoor). 

ZUID-OOST DRENTHE 
In samenwerking met de F.J.G. in de 
PvdA, afd. Valthermond, organiseerde 
deze afdeling een debat met als deba
ters de heren H. de Roos, alg. secr. 
van de F.J.G. en onze vice-voorz. po
litiek, de heer A. J. Evenhuis. Bespro
ken punten waren: werkloosheid, 
ambtenarenbeleid, partijvernieuwing. 

Duidelijk bleek dat de heer Evenhuis 
niet de zwakste partij was. 
N.P.J.C.R. 
De Documentatiecommissie van de 
Stichting NPJCR zal 6 à 8 maal per 
jaar een informatiebulletin uitgeven 
over actuele politieke issues (bv. 
Unctad, Vietnam, Zuid-Amerika). 
Afdelingen kunnen zich hierop abon
neren (kostprijs). Voor 25 exemplaren 
per uitgave wordt f 10,- in rekening 
gebracht. Opgaven bij de secretaris 
van de NPJCR, Charl. de Bourbon
strC~at 120 A, Den Haag. 
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VAN DE HB-TAFEL 
Het is ons gebleken, dat er in enkele 
Ie afdelingen problemen waren, waar 
men geen raad mee wist. Is dit bij u 
soms ook het geval, stel u dan in ver
binding met HE-leden. Het telefoon
nummer van de Algemeen Secretaris 
is: 020-172507, van de vvo: 03478-1925, 
7de hb-lid: 070- 548728. 
De afdelingen worden er op geatten
deerd per 1 april hun afdrachten te 
betalen: f 2.50 per lid op de leden
stand van 1 maart jl. 
Er zijn een paar nieuwe afdelingen 
opgericht: Veendam, Heerenveen en 
Ermelo. In oprichting is de afdeling 
Fivelingo. 
Bij de Alg. Secr. zijn er boekjes à 
f 1.50 over .,NAVO en Warschaupact" 
te verkrijgen. 

dAGENDAg 
maart 

20 afdeling Den Haag: debating-avond t.h.v. Mej. A. Gijsberts, Laan van Nw. 
Oost-Indië 274. 

21 afdeling Nijmegen: bijeenkomst; spreker de heer Van Riel. 
25 afdeling Leeuwarden: afdelingsbijeenkomst; spreker de heer De Goede 

(D'66). 
25 afdeling Amsterdam: afdelingsbijeenkomst in Hotel Polen. Aanvang 8 uur. 
27 afdeling Utrecht: discussie over de konsumentenaangelegenheden met H. 

J. L Vonhoff. 
30/31 Districtsweekend in kasteel De Bouvigne bij Breda. 

april 

2 afdeling Amsterdam: liberale borrel in de Oude Herberg, Handboogsteeg, 
vanaf 22.00 uur. 

2 afdeling Den Haag: liberale borrel in Tastevin, Prinsestraat 84. 
5 afdeling Amstelveen: liberale borrel in 't Dorstige Hert vanaf 20.15 uur. 
6 VVD-Congres in Maastricht. 
9 afdeling Den Haag: Haagse Jongeren Parlement, Stadhuis Javastraat 

19 afdeling Apeldoorn: afdelingsbijeenkomst in Orpheus. aanvang 20.00 uur. 
20 Districtsweekend Noord tezamen met de DJD op de Kwartjesberg. 
28 afdeling Leeuwarden: afdelingsbijeenkomst; spreker H. Wiegel, in de 

Klanderij. 
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D e storm rond de minister van justitie, Prof. Polak, is geluwd. Het dramatische be· 
sluit van president Johnson om zich voor een nieuwe ambtstermijn niet ter be

schikking te stellen is daar mede oorzaak van. Rond president Johnson en zijn, al dan 
niet vermeende, oorlogsmisdaden was een hele rel ontstaan. De minister heeft on
danks de buiten-parlementaire druk niet toegegeven. Aangenomen mag worden dat zijn 
opponent te dezer zake, de Groningse hoog leraar Delfgaauw, nog steeds met een onbe
zoedeld strafblad rondloopt. 
Wat is er gebeurd? 

D e discussie over de oorlog in Vietnam, 
waaraan wij in het vorige nummer 

van ons blad een bijdrage hebben gele
verd, dreigt op een hellend vlak te geraken. 
Ons standpunt is dat deze heilloze strijd, 
die de Verenigde Staten op onafzienbare 
termijn ernstig dreigt te compromiteren, 
liever vandaag dan morgen beëindigd 
dient te worden. Het is een taak ook van 
de Nederlandse regering, daarop aan te 
dringen. Helaas schijnt dat niet voor ieder
een voldoende te zijn. Voor sommige men
sen lijkt een militaire overwinning van de 
Vietcong en dus een ondubbelzinnige ne
derlaag van de Verenigde Staten, belang
rijker te zijn dan een spoedig einde van de 
strijd, aldus feitelijk aandringend op voort
zetting van de oorlog, ten koste van nog 
meer mensenlevens. 
Erg fris is dat allemaal niet. Minder dan 
bezorgdheid om Amerika's rol in de we· 
reldpolitiek, een reden waarom mensen als 
Eugene McCarthy en wijlen Luther King 
hun stem tegen de oorlog verhieven, lijkt 
de drijfveer voor het handelen van Delf
gaauw c.s. te zijn de wens om Johnson uit 
te laten maken voor oorlogsmisdadiger. 
Het is goed dat minster Polak aan dat 
streven weerstand heeft weten te bieden. 
Het kan immers de taak niet zijn van een 
Nederlandse rechtbank om te bepalen of 
LBJ, volgens de normen van Neurenberg 
en Tokio, al dan niet een oorlogsmisdadi
ger is. De actie van Delfgaauw c.s. kan 
moeilijk anders gezien worden als een po
ging om via een achterdeur het Vietnam
tribunaal binnen te smokkelen. De reeds 
gehouden Vietnamtribunalen zijn nu niet 
bepaald bekend om de zorgvuldigheid en 
objectiviteit waarmee het belastende be· 
wijsmateriaal werd geselecteerd. Totnutoe 
is er door geen Vietnamtribunaal een po
ging gedaan om vast te stellen welke de 
strijdmethoden zijn van het Nationaal Be
vrijdingsfront. 

Ö€ R€ÖaCtl€ Wil (ja.\Rn€ 

PRtnS€S maRGRt€t €n 

ffiR. pt€t€R van VOll€nhOV€ 

(j€lUkW€ns€n ffi€t Ö€ (j€BOORt€ 

van hun zoon 

maURJtS Wtll€m pt€t€R h€nÖRik 

polak 
delfgaauw & 

pythagoras 

door 

G. v.d. Meer 

Dit betekent overigens niet dat wij geen 
begrip zouden hebben voor de morele ver
ontrusting welke vele mensen beweegt. In
tegendeel, het valt ons niet moeilijk voor 
hen, ondanks onze bezwaren tegen hun 
strijdwijzen, meer achting te koesteren dan 
voor de verdedigers van het Amerikaanse 
Vietnambeleid door mensen van het slag 
Lunshof en Ulrici. 

-"'k-
Het is duidelijk dat minister Polak met de 
hele zaak nogal in de maag heeft gezeten. 
Zijn argumentatie ter verdediging van zijn 
standpunt deed moeizaam aan. Dat was 
jammer omdat de discussie nog eens kon 
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beginnen, waar wij de minister toch graag 
het laatste woord hadden gegund. Delf
gaauw voorzag zijn betoog (dat niet straf
baar was, aldus Polak) van een confusie 
(Johnson is een oorlogsmisdadiger; ook 
dat mocht van de minister- in het kader 
van het betoog was dat niet 'beledigend' 
in de zin van het beruchte artikel 117). 
Deze conclusie werd door een aantal stu
denten overgenomen - en dat mocht nu 
weer niet van de minister. Wie daarvan 
iets begrijpt mag zijn vinger opsteken. Men 
hoeft toch ook niet telken male de stelling 
van Pythagoras te bewijzen? Waarom is 
dan het overnemen van de essentie van het 
betoog van Delfgaauw (Johnson oorlogs
misdadiger) beledigend, en het betoog 
zelf niet? Op veel mensen zal de redene
ring van Polak de indruk hebben gewekt 
van een spitsvondige argumentatie, om te 
vervcfger: '!.-':,.. ~~n .,,.,;if. r:~ ~~~'--;~::::!:::--~:·:~~ 
is daarmee niet gediend en dat is een kwa
lijke zaak. Het zijn werkelijk niet de de
monstranten alleen die het woord 'klasse
justitie' dadelijk in de mond bestorven ligt. 
Het is dan ook te hopen dat het justitiële 
vervolgingsbeleid op een uiterst laag pitje 
komt te staan. Wie dat wil, moet maar kun
nen zeggen dat Johnson een oorlogsmis
dadiger is. Het is alleen naïef om te ver
onderstellen dat dergelijke uitingen een 
positieve bijdrage zijn in de discussie, die 
nog altijd broodnodig is. Nog afgezien of 
men niet een rechtse tegenreactie ('Ame
rika wint voor Europa op alle fronten') in 
het geweer roept. 

-"'k-
Het lijkt ons overigens niet verstandig om 
Delfgaauw pogingen tot het ondermijnen 
van de democratische rechtsstaat in de 
schoenen te schuiven. Soms krijgt men de 
indruk dat wij roomser zijn dan de paus
van de leuze Johnson War Crimina( wordt 
in Amerika niemand meer heet of koud. 
Het is tenslotte duidelijk dat het reeds ge
memoreerde artikel 117, dat het beledigen 
van hoofden van bevriende naties verbiedt, 
een anarchronisme is. Het wordt inderdaad 
tijd dat de Nederlandse wetgever in dit 
opzicht eens wat minder 'zimperlich' gaat 
worden. In een volwassen liberale natie 
moet iedereen maar het bevriende staats
hoofd opzoeken dat hem lief is. 
Het aangaan var. nauwe bond{ïenoot
schappelijke verplichtingen met welk land 
dan ook impliceert een directe betrokken
heid mèt en verantwoordelijkheid vóór de 
handelingen van dat land, alleen, of in die 
bondgenootschappelijke verplichtingen. 
En dat betekent dat het voeren van op
positie tegen dat beleid een volstrekt lega
le zaak behoort te zijn. 
Juist in een tijd waarin de fronten van de 
koude oorlog aan het wankelen zijn kan 
dat nog wel eens, vooral voor hen die dat 
proces met lede ogen gade slaan, grote 
verrassingen gaan opleveren. 

Datum: 

NRC 
één Yan de goede dingen 

in uw lenn 

DALFSEN 
zie pag. 7 



2 DRIEMASTER 

Ds. MARTIN LUlHER KING t 
Welbewust van het gevaar 
voor eigen leven heeft ds. 
Marten Luther King zich inge
zet voor de emancipatie van 
de negers en de armen in de 
Verenigde Staten. Reeds eerder 
was een aanslag op hem ge
pleegd. Ditmaal bracht een ia
taal schot een einde aan een 
leven vol strijd voor een recht
vaardige zaak, waarbij, en dat 
heeft ds. King terecht een 
groot aanzien in de wereld 
gegeven, het doel de middelen 
niet heiligde. 
Op ds. King zijn de woorden 

ONDOORDACHT 
Het ingezonden stukje van K. Schoon
velde in het overigens voortreffelijke 
maartnummer (pagina 4 en 6), een 
kwalifikatie die zowel inhoud als 
vormgeving betreft, noopt mij tot een 
opbouwend wederwoord. Schoonvel
de openbaart zich als één van die li
beralen, die alles en iedereen buiten 
de "moederpartij" in de niet-liberale, 
dus socialistische hoek trappen. Nu 
zijn er twee mogelijkheden: 

1. Er is hier sprake van demagogie. 
Dit moeten wij in onze studie-orga· 
nisatie toch zo veel mogelijk trachten 
te vermijden! Het zou immers omge
keerd hetzelfde zijn, als bijvoorbeeld 
ondergetekende de stelling zou lan· 
ceren, dat de héle VVD (die Schoon
velde blijkens zijn stukje de rol wil 
laten vervullen ~ of opdringen ~ 
van een soort politieke moederbuik 
van onze JOVD). een behoudende 
(' conservatieve) groepering is. En 
dit is niet het geval: Bijna iedereen 
weet toch wel, dat zich in de VVD 
nog betrekkelijk veel liberalen thuis 
(proberen te) voelen. 

,.Het is volbracht", onlangs 
weer vele malen gezongen in 
de Mattheus Passion, wel zeer 
van toepassing. Anderen zul
len nu zijn streven naar ge
rechtigheid voor de underdog 
moeten overnemen. Een stre
ven, waarvan gehoopt mag 
worden dat het in de geest van 
ds. King tot een goed einde zal 
worden gebracht. De zojuist 
achter ons liggende paasdagen 
herinneren ons er aan dat de 
dood nooit het laatste woord 
heeft. Ds. King heeft dat ge
weten; hij wist wat hij offerde. 

2. Er is hier sprake van een staaltje 
ongelofelijke onnadenkendheid. In dit 
geval is er hoop voor de toekomst. 
Door konsekwent en nauwgezet stu· 
deren zal Schoonvelde tot het inzicht 
kunnen komen, dat zijn denkbeelden 
op dit punt voor ingrijpende vernieu
wing vatbaar zijn. Want hij heeft 
doodgewoon ongelijk. 
Dit laatste zal ik aan de hand van 
een van Schoonvelde's uitspraken 
duidelijk trachten te maken. S. meent 
te hebben begrepen dat D '66 zich
zelf wil opheffen .,wanneer de 'pro
gressieve krachten' in de maatschap
pij hun doelstellingen hebben verwe· 
zenlij kt". Hieruit kan S. slechts aflei
den dat ,.Van Mierlo en de zijnen 
alleen een nog hechter 'links kamp' 
(lees: socialistisch) voor ogen staat." 
Als hij dit nog eens héél rustig door
leest zal Schoonvelde begrijpen dat 
hij in deze fatale alinea twee termen 
met elkaar heeft verward, te weten 
de begrippen 'progressief' en ,socia· 
listisch'. Nu betekent 'progressief 
niets anders dan 'vooruitstrevend'. 
Dat wil zeggen dat volgens S. alles 
buiten de socialistische en de zijns 
inziens geestverwante groeperingen 
niet vooruitstrevend is. 
Zijn redenatie konsekwent dóórtrek
kend komt men dan tot de konklusie, 
dat zich in de "moederpartij" geen 
vooruitstrevenden bevinden. 
Quod erat demonstrandurn (?) 
Zaandam. M. R. MARCUSE 

AN DE 
OORZITTER 

D itmaal slechts een toelichting op de twee verklaringen die het hoofdbe
stuur in het weekend van 30 en 31 maart jl. opstelde. 

Ten aanzien van de eerste HE-verklaring: 
De argumentatie van de werknemersorganisaties doet nogal onoprecht aan; de 
werktijdsverkorting zou niet zo erg zijn vanwege de produktiviteitsstijging in 
de bouwvak en gewenst ter bestrijding van de werkloosheid in deze be
drijfstak. Deze twee argumenten nu zijn regelrecht met elkaar in strijd, zoals 
toch voor een ieder duidelijk moet zijn. Bovendien blijkt uit deze c.a.o. dat de 
belangentegenstelling tussen werknemers en werkgevers sterk aan het ver
minderen is. Aldus wordt de taak van de minister om het algemeen belang te 
dienen en onze economie te beschermen in de vorm van een onverbindend
verklaring steeds meer een ondankbare taak. Het hoofdbestuur vindt het daar
om noodzakelijk dat er meer begrip wordt opgebracht voor het optreden van 
de minister in dergelijke situaties. 
Ten aanzien van de tweede HE-verklaring: 
Door genoemde overschakeling ontstaat er een meevaller van 700 miljoen gul
den. De vraag is dan hoe moet dit extraatje gebruikt worden. Gezien de enor
me taken waarvoor onze natie zich gesteld ziet, is het hoofdbestuur, dit kenne
lijk in tegenstelling tot de regering, van mening dat deze taken belangrijker 
zijn dan een belastingverlaging, temeer nu het gaat om een slechts eenmaal 
optredende meevaller. In de verklaring zijn slechts twee van deze taken ver
meld, omdat deze twee actueel zijn, maar er zouden nog meer te noemen zijn 
zoals bijvoorbeeld de bestrijding van de luchtverontreiniging. 
(Zie voor de verklaringen: pag. 6) HENK BOSMA 

J. H. Lamhers besluit zijn verslag van het NP JCR-congres 
HET DUITSE VRAAGSTUK 8 
Ik vind het niet van een realistische instelling getuigen dat men zich 
in West-Duitsland bij voortduring alleen rekenschap geeft van de al of niet 
terecht vermeende wensen van de Oostduitse bevolking, doch de machtheb
bers in deze staat niet of nauwelijks in zijn denkschema opneemt. Als men wat 
wil bereiken dan zal men toch met de leiders van de D.D.R. tot een akkoord 
moeten zien te komen? Het volk heeft in een communistische staat naar onze 
maatstaven nu eenmaal niets te vertellen. Hier ligt mijns inziens vooral het 
onredelijke van de houding der Westduitse regering en tevens die van de 
meeste jongeren; men klaagt dat de Oostduitse regeerders niet inschikkelijk 
zijn, maar wanneer men toch ook maar enig psychologisch inzicht heeft kan 
men toch weten dat men van iemand, die men als een minderwaardige behan
delt, nooit iets gedaan krijgt. Integendeel, deze zal zich, zolang hij kan, afzet
ten tegen de eerstgenoemde en al diens standpunten, zelfs als deze op zichzelf 
tamelijk redelijk zijn. Het gevolg is dat ook het binnenlandse beleid onnodig 
hard wordt. De liberalisatie gaat niet voor niets in Oost-Duitsland veel trager 
dan in alle andere Oost-Europese landen. Wanneer een staat niet erkend wordt, 
zullen de leiders van deze staat alles in het werk stellen om hun staat te pous
seren; door een scherpe grensbewaking, een sterk leger, een zware indoctrina
tie van de bevolking en een zelfbewuste harde houding in het buitenlandse 
beleid. 

Het is juist daarom dat men Oost-Duitsland als staat dient te erkennen. Het is 
zeer waarschijnlijk dat de toestand in de D.D.R. zich na erkenning zal norma
liseren, omdat het regime zich dan niet zo meer behoeft te laten gelden. De weg 
naar liberalisatie kan dan ingeslagen worden, net zo als in de andere Oost
Europese landen. En wanneer dan na een jaar of tien de bevolking vun beide 
landen nog een hereniging wenst, dan is de kans daartoe een stuk reëler dan 
thans. Want op de wijze waarop men tegenwoordig nog te werk gaat om tot 
een hereniging te komen lukt dit volgens mij nooit. 
Zonder erkenning van Oost-Duitsland door \<Vest-Duitsland is de Oost-Europese 
vrees voor de Bondsrepubliek ook zeker niet geheel ongemotiveerd en in ieder 
geval begrijpelijk. De Duitsers wekken evenwel niet direct de indruk dat zij 
rekening willen houden met de gevoelens van met name de bevolkingen van 
Polen en Tsjechoslowakije; zij maken zich er hoofdzakelijk bezorgd over of 
niet door erkenning de kans op een Duitse hereniging voorgoed verkeken zal 
zijn. Het eisen van vrije verkiezingen in Oost-Duitsland, waarin de bevolking 
zich zou kunnen uitspreken voor eventuele aansluiting bij West-Duitsland zou 
de jure dan neerkomen op inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van 
een andere staat. 
Er zit wat in natuurlijk, maar dit argument lijkt mij niet doorslaggevend. Uit
gaande van vrije verkiezingen, kan een bevolking toch altijd besluiten tot een 
Anschluss? Het zou niet de eerste keer zijn dat een duits-sprekend volk zich 
vriJWillig bij het .,Groot-Duitse" volk zou uansluiten. En wanneer we niet van 
de mogelijkheid van vrije verkiezingen zouden uitgaan, hetgeen momenteel van 
meer realisme zou getuigen dan het vorige, dan maakt het ook niets uit, want 
die verkiezingen zouden door erkenning van de D.D.R. in het geheel niet min
der onwaarschijnlijk worden. 

Een ander argument, dat op het Scheveningse kongres werd aangevoerd, was 
dat men de oppositie, die in Oost-Duitsland tegpn het regime bestaat, niet de 
grond onder de voeten weg wil slaan. Doch ook deze redenering lijkt mij niet 
steekhoudend; de grootste oppositie treft men juist daar aan, waar reeds een 
zekere liberalisering is opgetreden en ik heb zo juist betoogd dat de kans op 
een spoedige liberalisatie veel groter is wanneer tot erkenning wordt overge
gaan dan wanneer men dit niet doet. 
Een laatste argument dat ik hier zou willen aanhalen is er een dat vóór erken
ning pleit, maar dat door de Duitsers met een zekere hartstocht ontzenuwd 
wordt, nl. dat van het meten met twee maten. Waarom, zo luidt de redenering, 
zou men bv. Spanje wel, evenals sommige dictatoriaal geregeerde Afrikaanse 
staten, erkennen en de D.D.R. niet? De Duitsers antwoordden hier dan op dat 
in Spanje etc. wel een zeker nationaal bewustzijn bestaat en dat de regering er 
ook daadwerkelijk de nationale belangen naar buiten toe behartigt. Het Ul
brichtregime streeft volgens hen echter uitsluitend het belang van de commu
nistische kliek na en trekt zich van het landsbelang verder geen zier aan. 
Men kan over de juistheid van dit laatste tegenargument strijden, maar gesteld 
dat dit juist is. Hoeveel gewicht moet er dan aan toegekend worden, gezien de 
belangen die er met een en ander op het spel staan? 
Resumerend, door genoemd kongres ben ik nauwelijks van mening veranderd. 
Erkenning van Oost-Duitsland opent in mijn ogen perspectieven op een defini
tieve oplossing van het Duitse vraagstuk. Zonder dit laatste heeft het streven 
naar een veilig Europa weinig kans van slagen. Natuurlijk behoeft dit niet te 
betekenen dat het thans dan ook geen zin heeft een Europese veiligheidscon
ferentie te beleggen; men kan dit altijd proberen, of liever, men moet dat zelfs. 
Intussen behoeft erkenning van de D.D.R. ook niet geheel onvoorwaardelijk te 
geschieden. Aangezien de D.D.R.-regering er alle belang bij heeft dat dit ge
beurt, zou men als voorwaarde een liberalisatie van personen· en geldverkeer 
en toelating van Westelijke kranten (zoals in de andere Oost-Europese landen) 
eisen, als mede garanties van de Sovjet-Unie en de V.S. voor de naleving van 
deze condities en voor Berlijn. 
Als echter het Duitse vraagstuk niet opgelost wordt is het streven naar een 
collectief veiligheidsstelsel in Europa nauwelijks realistisch; men kan nu een
maal niet om het probleem heen. 
Over de Europese veiligheid en het standpunt van de Deutsche Jungdemokra
ten (de zusterorganisatie van de J.O.V.D.) die als enige met haar tijd blijkt 
mee te gaan en het standpunt van de overgrote meerderheid van de Neder
landse jongeren deelde, een volgende maal meer. 
Intussen laat ik thans gaarne het woord aan een tegenstander van erkenning 
van de D.D.R., hetzij binnen de J.O.V.D. (als die er is) hetzij er buiten. 



ORDE IN VRIJHEID 

I n Vrijheid en Democratie 
van 12 april schrijft een 

zekere W., die reeds meermalen 
verzekerd heeft geen kamerlid 
te zijn, in zijn vaste rubriek 
'Een week in Nederland': 
'Zaterdag 6 april hield het 
nationaal instituut Orde in 
Vrijheid een bijeenkomst om 
duidelijk te maken wat deze 
stichting tot gezagsherstel wil. 
Er waren slechts 64 belang
stellenden, hetgeen voorzitter 
ds. Graafstal tot de opmerking 
verleidde dat de mensen die 
achter Orde in Vrijheid staan, 
gezellige mensen zijn, die op 
zaterdagmiddag graag thuis 
blijven. Een andere conclusie 
zou kunnen zijn dat slechts 
64 mensen iets zien in deze 
nodeloze beweging'. 
Wat ons betreft zou een nog 
andere conclusie ook niet 
oninteressant zijn, want 
toevallig hield de VVD juist 
op 6 april haar congres 
in Maastricht. 

DEN UYL 

H et NTS-programma Moni
tor bewees onlangs weer 

eens dat het een verderfelijk 
links karakter heeft: men in
terviewde drs. Den Uyl heel 
lankmoedig. 
Gevraagd naar zijn mening 
over Mr. Toxopeus' bezorgd
heid over de handhaving van 
de rechtsstaat, zoals bleek uit 
diens Maastrichtse redevoe
ring, zei hij hier niets van te 
begrijpen. Hij deed Toxopeus' 
rede af met de kreet "Spengle
riaans". Een groeiend dieper 
democratisch besef meende hij 
juist te bespeuren. Op de vraag 
of hij dan helemaal niet be
zorgd was over de rechtsstaat 
zei hij: "Ja, in die conservatie
ve kringen is de zorg voor de 
democratie de zorg voor de 
gevestigde orde". Een enigs
zins krasse uitspraak. 
Het maakt duidelijk dat Den 
Uyl weinig besef heeft van het 
democratisch samenleven, en 
dat hij het verband niet ver
mag te zien tussen verschijnse
len als: kissebissende politici, 
het in discrediet gebrachte re
delijke gesprek, het speculeren 
op de sentimenten van de mas
sa, het mobiliseren van de pu
blieke opinie op straat, de ge
weldadige demonstraties en 
Jast en least de politieke moor
den. 
Het kan natuurlijk ook zijn dat 
Den Uyl weer eens een staal
tje van Nederlandse duidelijk
heid in de politiek gaf, hetgeen 
betekent dat een socialist het 
per definitie oneens dient te 
zijn met een liberaal (en omge
keerd), wat op zijn zachtst 
gezegd weinig sympathiek aan
doet. Laten we het er maar op 
houden dat toto-gast Den Uyl 
ditmaal daarom total-loss was! 

KOM OVER DE BRUG 

D e protestant christelijke 
I iefdad ig he idsactie 

'Kom over de brug' heeft zelfs 
het record van 'Open het dorp' 
geslagen. De inzameling werd 

den volke gepresenteerd als 
een stuk ontwikkelingshulp 
en dat is erg în -, terwijl 
het in feite een doodgewone, 
zij het modern opgezette, 
zendingsactie was. Want of 
men nu werkelijk in Azië en 
Afrika zit te springen om 
theologische scholen en 
liederenbundels mag men wel 
betwijfelen. De naam van de 
actie had daarom beter kunnen 
luiden: 'Kom in de tent'. 

MARGINALIA 

MARGINALIA 

door 

A. Ph. P. van Haeften 

SCHEIDING DER GEESTEN 

T ijdens de vergadering van 
deelnemers van het Li

beraal Democratisch Centrum 
op 30 maart heeft zich een 
scheiding der geesten voltrok
ken, die niet zonder belang is 
voor het voortbestaan van het 
huidige partijstelsel. Naar aan
leiding van een motie werd 
uitvoerig gediscussieerd of de 

HIER 
ZIJN 

ZE 
DAN 

MIJN
HEER 

VAN 
RI EL 

Uit een interview met Mr. H. van 
Riel in het Algemeen Dagblad 
(6/4): 
- Bent u nu, een paar maan
den later, tevreden over de re
actie op uw woorden, inclusief 
eventuele misverstanden? 
- Bijzonder. De reacties uit de 
bevolking waren zéér overwe
gend positief. Bovendien was 
het belangrijk begrip te krijgen 
van localisatie en aantal van 
ideologisch wat anders ingestel
de figuren in de partij. 
( ...... ) Wat al die mensen heb
ben, maar ook een aantal jong
liberalen en zich liberaal noe
menden die meest naar 0'66 
zijn overgegaan, dat is dat men 
de onderlinge samenhang tussen 
de relatieve economische vrij
heid en bepaalde traditionele 
bindingsvormen in de samenle
ving niet ziet. 

gebruikelijke toevoeging "en 
gaat over tot de orde van de 
dag" ditmaal maar niet afge
schaft moest worden. Bij stem
ming over dit essentiële punt 
van bespreking bleek duidelijk 
dat er enerzijds een groep is 
die het historisch gegroeide 
naar juiste waarde weet te 
schatten, dit i.t.t. de radicalen 
die hier weer eens duidelijk op 
de afbrekende toer waren. Ge
lukkig waren ze nog in de min
derheid. 

OIDIPUS-COMPLEX 

N ogmaals het LOC-congres. 
Een motie van Douwe 

Jansz., die de wens uitsprak 
dat het optreden van Van Riel 
publiekelijk door het LOC 
had moeten worden afgekeurd, 
dit i.t.t. de verzonden interne 
brief, en die voorts het bestuur 
vroeg in dergelijke omstan
digheden eveneens openlijk 
stelling te nemen, deed de 
heer Faber uit Soest opmerken 
dat het LOC toch een dochter
organisatie van de VVD is, 
en dat derhalve openbare 
kritiek niet door de beugel kan. 
Hierop repliceerde de heer 
Jansz.: 'Maar kijkt u dan wel 
uit voor moederbinding'. 
En hiermee sloeg hij de 
spijker precies op de kop. 
Het LOC gedraagt zich 
momenteel nog tamelijk 
onvolwassen. Toch meenden 
wij op het bewuste congres 
reeds enige puberale stuipjes 
op te mogen merken. Als 
uiterste consequentie moet 
dit voeren naar de 'Trennung' 
van de moederlijke borst 

BOEKBESPREKING 

EEN PARTIJTJE LIBRE DOOR 
HANS WIEGEL ') 

Tijdens het jongste kerstreces is 
Hans Wiegel bevallen van 

enige luchthartige opmerkingen over 
de Nederlandse politiek. Het is, hij 
geeft dat zelf volmondig toe, een pre
tentieloos pamflet. Aandacht wordt 
besteed aan ons ongeschreven en ons 
formele staatsrecht, het onbehagen 
in de politiek, de individuele vrijheid, 
het onderwijs, de onderneming, de 
woningbouw en de buitenlandse poli
tiek. 
Doel van het boekje is de VVD in 
zijn ware gedaante te tonen, d.w.z. 
het beruchte imago dat voornamelijk 
tot stand is gekomen door anti-pro
paganda te wijzigen, door te laten 
zien dat de VVD oprecht tracht van
uit haar beginselen een positieve 
bijdrage te leveren aan de Neder
landse politiek. Uiteraard krijgt men 
hierdoor wellicht een iets te ideaal 
beeld van de VVD, maar het moet 
gezegd worden dat Hans Wiegel ook 
de vinger legt op enige praktisch po
litieke wonden. Meermalen grijpt hij, 
hoe kan dat ook anders, terug op uit
spraken van de JOVD. 
De belangrijkste verdienste van dit 
beslist niet opruiende geschrift, ligt 
voornamelijk in het op populaire wij
ze vertolken van het liberalisme aan 
de hand van concrete politieke pro
blemen door iemand, die vanwege 
zijn functie tot de establishment ge
rekend zal worden. Op het gebied 
van de politieke publicaties schijnt 
het Nederlandse liberalisme, c.q. de 
VVD, aan een hoogst betreurens
waardig gebrek aan creativiteit te 
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en van het ouderlijke nest. 
Voor de grote liberale familie, 
en dus ook voor de VVD, 
zou dit wel eens een belangrijk 
winstpunt bij de sanering 
van ons politiek bestel 
kunnen zijn. 

ORNITHOLOGIE 

T ijdens het VVD-congres 
liet Frits Wagenmaker 

zich de uitdrukking "liberale 
havikken" ontvallen, toen hij 
kritiek leverde op een meer
derheid van de Tweede Kamer
fractie bij het Vietnam-debat. 
Voorzitter Van der Pols, die bij 
vorige gelegenheden al ge
toond had niet over bijster 
grote politieke en tactische 
gaven te beschikken, bevestig
de ditmaal het beeld dat men 
reeds van hem had. Jr. Wagen
maker moest zijn woorden te
rug nemen. Het resultaat van 
deze interventie was, dat de 
journalisten niet helemaal voor 
niets de verre reis naar Maas
tricht hadden ondernomen. 
ln de wandelgangen vernamen 
wij van de liberale havik 
Geertsema, dat hij zich door 
de bewuste uitdrukking be
paald niet gegriefd had ge
voeld. Mevrouw Van Someren 
zou het zelfs heel aardig vin
den een "liberaal duifje" ge
noemd te worden. En terecht. 
Een en ander heeft wel geleerd 
dat er in de VVD niet enkel 
havikken en duiven rondflad
deren, maar dat zij zich ook 
mag beroemen om haar ganzen 
en struisvogels. Overigens, 
heeft de VVD daar gelukkig 
niet het alleenrecht van. 

lijden. Moge dit Partijtje Libre van 
Hans Wiegel, dat wij u van harte 
kunnen aanbevelen, de inzet zijn 
voor een stroom liberale informatie, 
discussiestukken en wat dies meer 
zij. Wie volgt? v.H. 

') Nijgh en Van Ditmar, 88 pag., 
f 3,95. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 
IN NEDERLAND 

0 m te voorkomen dat de westerlingen in het jaar 2000 ver
stikken in de door verkeer en industrie verontreinigde 

lucht, nog meer chloor in hun drinkwater proeven, en uren nodig 
hebben om van hun huis naar hun werk te gaan, nog meer van 
hun vrije tijd op en om 't verkeersplein Ouderijn door te brengen, 
zijn bepaalde maatregelen nodig. Als de westerlingen blijven 
samenhokken, moeten ze gedwongen worden om zich te versprei
den, niet alleen in hun eigen belang, maar ook ten behoeve van 
overig Nederland. 
Dit is eenvoudig gezegd de kern van ruimtelijke ordening. Door 
de studeerkamergeleerden is in 1965 de "Tweede Nota over de 
Ruimtelijke Ordening in Nederland" opgesteld. Dit archiefstuk 
(nu al!), werkstuk van het kabinet-Cals, dat helaas niets verteld 
over de kosten, nauwelijks prioriteiten aangeeft, is een blauw
druk van Nederland in 2000. 

Bet vraagstuk van de ruimtelijke 
ordening, een politieke keuze, 

is een kwestie van lange termijn
planning. Nodig is een soepele visie, 
steeds moeten we de plannen herzien 
en aanvullen. Ruimtelijke ordening is 
een politiek probleem, want het nood
zaakt de overheid om een ekono
misch proces, vooral bepaald door 
vestigingsplaatsfaktoren, bij te stu
ren. 

door 

J. A. WEGGEMANS 

De noodzakelijke financiële offers 
moeten vooral buiten de Randstad 
de problemen van ,.nu" oplossen. Als 
teqenprestatie mag (en kan) de wes
telijk!' belastingbetaler dan huiten 
dt> Randstad ,,·otwn. Relatief qrote 
ui'gaven zijn te verwachtPil voor 
stadsrekonstrukties, openbaar ver
voer, verkeer, bestrijding van lucht
en waterverontreiniging. Een gedeel
te van deze uitgaven zal via prijsstij
gingen op de kansurnenten afgewen
teld worden, doch het leeuwendeel 
zal m.i uit de belastingen betaald 
moeten worden. Naast bezuinigingen 
en afstoting van bepaalde taken, zal 
de overheid hetzij door leningen, 
hetzij door belastingverhogingen de 
problemen moeten oplossen. Het lijkt 
mij daarom gewenst dat de plannen 
voor belastingverlaging, ook wel be
lastingkorrektie genoemd, voorlopig 
(het is echt jammer!) de ijskast in
gaan. In ieder geval is opvoering van 
de nationale besparingen noodzake
lijk, maar zolang Philips steeds maar 
nieuwe uitvindingen doet, zie ik dat 
wat somber in. De techniek is on
stuitbaar! 
In 't kader van de ruimtelijke ordening 
kan men de bevolkingsverdeling en 
de werkgelegenheidsverdeling als 
belangrijke taktoren zien. De bevol
kingsverdeling over Nederland is 
historisch bezien, altijd al scheef ge
weest. In onderstaande tabel, afkom
stig uit de 2e Nota R.O., is weerge
geven (in miljoenen inwoners) hoe in 
1965 onze bevolkingsverdeling was, 
met daarnaast geschatte verdelingen 
voor het magische jaar 2000: a. zon-

Landsdeel 1965 

Noord (Gr., Fr., Dr.) 1.3 
Oost (Ov., Gld.) 2.2 
West (ZH. NH, Ut.) 5.7 
Zuid (NBr., Lbg.) 2.6 
Zuidwest (Zeel.) 0.3 
Polders 

12.1 

der overheidsingrijpen; b. bij een 
spreidingsbeleid. 

In oktober 1967 heeft het CBS de ra
ming van 20 miljoen gekorrigeerd tot 
ongeveer 18 miljoen. Deze korrektie 
was, ondanks een stijging van het 
aantal eerstgeborenen, veroorzaakt 
door de naweeën van de geboortegolf 
van na 1945, en door een lagere 
trouwleeftijd, mogelijk door een da
ling van de gemiddelde gezinsom
vang, met name op het platteland en 
in het zuiden. De taakstelling voor 
het noorden, 3 miljoen, is gelukkig 
losgelaten. Te ambitieus! 

Behalve aan het noorden is aan Zee
land een opvangfunktie toegedacht. 
Zeeland krijgt door zijn ligging nabij 
redelijk diep vaarwater en dicht bij 
grote afzetgebieden, kans op een ont
wikkeling tot een prachtig woon- en 
werkgebied. 
De werkgelegenheidsverdeling over 
N<'dt>t·lilnd is twq 11\'t it'ts srhev·pr 
dan de bE~volk in9sverdel ing. Door een 
wat late bloei heeft Nederland in de 
kustgebieden een relatief gezien jon
ge levenskrachtige industrie. Oude 
Europese industriegebieden zoals het 
oude Ruhrgebied, Wallonië (taal
strijd!) raken in verval. Er ontstaan 
nieuwe industriegebieden, vaak aan 
de kust, waar ze bereikbaar zijn voor 
aardolietankers en met buitenlandse 
ertsen geladen schepen. Als in de ja
ren na 1975 Amsterdam en Rijnmond 
volgebouwd zijn, is het de taak van 
de Zeeuwen om te voorkomen dat 
buitenlandse industrieën weggelokt 
worden naar België. Hopelijk pikt 
Delfzijl-Eemshaven ook wat graan
tjes mee. 
Door dP opkomst van nieuwe laad
en vervoertechnieken (containers, 
rol! on-rol! off vervoer) worden veel 
havenfunkties overbodig, zodat daar 
werkloosheid dreigt. Het is heel goed 
mogelijk dat nu de handelscentra 
minder aan de kust gebonden wor
den, en een verschuiving naar het 
binnenland optreedt. 
In het kader van de mondiale ar
beidsverdeling zullen sommige ar
beidsintensieve industrieën geleide
lijk naar de ontwikkelingslanden 
moeten worden verplaatst. Daarbij 
komt nog de dreiging van mechani
sering en automatisering. 

2000 2000 
huidige tendens versterkte spreiding 

2.25 3.-
4.- 4.25 
8 ·5 )13.25 
4.75' 

11.5 

0.5 0.75 
0.05 0.5 

20.- 20.-

Verdeling van de bevolking over ons land, nu en in de toekomst 

Juist dit soort arbeidsintensieve in
dustrieën, dat aan het begin van deze 
eeuw is gekoncentreerd in gebieden 
met werkloosheid (landbouw, veen
graverij) loopt gevaar! 
We kunnen de ruimtelijke ordenings
problematiek zowel ekonomisch, als 
politiek benaderen. Als men ekono
misch redeneert vestigt men de in
dustrie daar waar het hoogste rende
ment behaald wordt. Als men tege
lijkertijd nog aan ruimtelijke ordening 
wil doen zou men, zoals het ,.Ruim
telijke Ordening"-nummer van het 
weekblad E.S.B. suggereert, industrie 
kunnen vestigen in bv. de streek 
Zwolle-Nijmegen, in West- en Mid
den-Brabant, en vooral in het Schel
degebied. Een dergelijk idee berust 
op de formule: afstand werkgelegen
heid-werkloosheid gedeeld door twee. 
Citaat: ,.Een reden hiervoor zou o.m. 
kunnen zijn dat deze gebieden op 
betrekkelijk korte afstand van de 
randstad zijn gelegen en als zodanig 
binnen de horizon van de randstad
ondernemer vallen. Emigratie uit het 
noorden en het oosten naar het eerst
genoemde gebied ligt voorts ook 
meer binnen de horizon van de 
noordelijke arbeider dan emigratie 
naar het westen." In een volgende 
fase zou men nu gemakkelijker ko
men tot uitbreiding van de industrie 
naar bv. het noorden. 
Naar mijn mening is dit een uit-de
tijdse suggestie, die sociaal gezien 
onaanvaardbaar is. Die ,.randstadon
dernemers" die niet noodzakelijk ge
bonden zijn aan het westen, en trou
wens ook de westerling in zijn al
gemeenheid, moeten de oogkleppen 
maar eens afdoen, zodat ze een rui
mere horizon krijgen. Bij bedrijfsver
plaatsingen gaat vaak het hoger per
soneel mee. Maakt het voor deze 
mensen wel wat uit waar ze (afgezien 

de Vietnamese kwestie 

van verschillen in leefklimaat) te
rechtkomen? 
Als alleen het hoger personeel ver
huist kunnen we met minder verhui
zingen volstaan voor herstel van de 
werkgelegenheid. Bovendien zijn 
huizenbouw, wegaanleg, etc. buiten 
de randstad goedkoper. Als men 
werkzoekenden vraagt naar het wes
ten te komen pleegt men een aan
slag op het leefklimaat in de door 
zo'n ontvolking bedreigde gebieden. 
In welke richting moet de oplossing 
gezocht worden? De grote basisin
dustrieën hebben diep vaarwater no
dig. Het zijn juist deze bedrijven die 
de bevolkingsconcentraties veroorza
ken, doordat ze toeleveringsbedrijven 
en de dienstensektor aantrekken. Die 
bedrijven, die niet zo afhankelijk zijn 
van bevolkingskoncentraties, en die 
niet sterk regionaal gebonden zijn, 
komen het eerst voor verhuizing in 
aanmerking. Allerlei fiscale facilitei
ten, mits niet te diskriminerend, kun
nen deze ontwikkeling bevorderen. 
Daarnaast denk ik aan de vestiging 
van energie-intensieve industrieën in 
b.v. het noorden (goedkoper aard
gas!). Nu al moet in de gebieden met 
werkloosheid gewerkt worden aan 
een sociaal-kultureel klimaat dat be
ter is dan dat in het westen. 
Er is een verschil tussen welzijn en 
welvaart. Welvaart betekent wat 
meer geld in de portemonnee van de 
gemiddelde burger. Welzijn is niet 
zozeer in geld uit te drukken; het is 
iets hogers. Men zou welzijn kunnen 
omschrijven met wat losse begrippen 
zoals frisse lucht, zingende vogeltjes, 
privacy in het woon- en leefmilieu. 
Ruimtelijke ordening moet welvaart 
en welzijn eerlijk verdelen over Ne
derland. En daar moet nu krachtig 
aan gewerkt worden, voor straks. 

VREDESONDERHANDELINGEN? 

E indelijk hebben de Amerikanen hun bombardementen op 
Noord-Vietnam dan gestaakt. En meer dan dat: President 

Johnson heeft officieel verklaard dat hij vredesonderhandelingen 
zoekt. Na enige dagen van angstige spanning kwam de verade
ming: Hannoi stemde toe. Verrassend snel voor een Aziatisch 
land moeten we zeggen. 
Toch was eigenlijk wel te verwachten dat Hanoi aan de Ameri
kaanse aandrang gehoor zou geven. Had zij immers niet reeds in 
januari j.L te kennen gegeven, zij het dan niet rechtstreeks tot de 
Amerikaanse regering (maar de rede van Johnson was evenmin 
rechtstreeks tot Noord-Vietnam gericht) dat besprekingen binnen 
weinige dagen zouden kunnen beginnen, wanneer de bombarde
menten zouden worden stopgezet? Oe Thant heeft het wekenlang 
volgehouden om deze boodschap te herhalen. 

'W' ashington vond het toen echter 
nodig om deze verklaringen 

uiterst voorzichtig te bestuderen. 
Wel, dat heeft dan ook wekenlang 
geduurd, zo lang zelfs dat Noord
Vietnam dacht dat er toch niet te 
praten viel, waarop het TET-offen
sief ingezet werd. 
Het is dan ook met het oog hierop, 
dat het interessant is zich af te vra
gen, waarom Johnson nu ineens op 
het idee gekomen is om onderhande
lingen aan te bieden c.q. te vragen. 
Vanuit humanitaire zienswijze gere
deneerd komen we niet ver. Mense
lijke overwegingen spelen in de in
ternationale politiek immers helaas 
nog maar steeds een bescheiden rol. 
Bovendien verklaart men hiermee 
nog niet het tijdstip van genoemd 
initiatief. 
Bij een poging om het te begrijpen 
springen twee gebeurtenissen uit de 
afgelopen zeer recente periode sterk 
naar voren: de verkiezingsuitslag in 
New-Hampshire en de dollarcrisis. 
Wat het relatief grote suces van pre-

sidentskandidaat (een demokraat) 
McCarthy, tegenstander van John
sons Vietnampolitiek betreft: nie
mand had deze kandidaat tot dan toe 
erg serieus genomen. Maar door de 
felle campagne van zijn jeugdige 
aanhang behaalde deze, zonder al te 
veel moeite zelfs, ongeveer 40°/o van 
de demokratische stemmen, een nog
al ongewoon verschijnsel als de pre
sident zelf ook kandidaat staat. Dat 
was dus de eerste klap voor Johnson 
en zijn Vietnampolitiek. Duidelijk 
bleek dat vooral jong Amerika deze 
oorlog moe was. 
De tweede klap kwam toen de dollar 
dreigde te devalueren. Het is wel al
tijd ontkend dat er verband bestond 
tussen de monetaire moeilijkheden 
van de Ver. Staten en de oorlog in 
Vietnam. Maar dat is natuurlijk on
zin. Natuurlijk betekent de 50 mil
jard dollar die de oorlog in Vietnam 
jaarlijks kost, een enorme belasting 
voor de Amerikaanse economie en 
daarmee voor de financiële positie 
van de Ver. Staten in de wereld. We 



klagen in ons land al, en terecht, over 
een begrotingstekort van bijna drie 
miljard gulden; wel, in de Ver. Sta
ten bedraagt dit tekort ruim twintig 
miljard dollar. Een inflatie is daar 
dan het gevolg van en vooral voor 
een land met een sleutelvaluta kan 
dit de ernstigste problemen opleve-

door 

J. H. LAMHERS 

ren, dat hebben we wel aan Engeland 
gezien, dat ook jaren boven zijn stand 
geleefd heeft. 
Behalve het genoemde zijn er na
tuurlijk nog wel een paar oorzaken 
voor de Amerikaanse koerswijziging 
aan te wijzen, al waren deze al langer 
werkzaam. In de eerste plaats het 
langzaam gerijpte besef, dat vooral 
tijdens en na het Tet-offensief door
brak, dat het daarginds militair toch 
een uitziehtsloze strijd is. En laatste 
oorzaak is wellicht ook de druk van 
de wereldopinie, al ben ik geneigd 
om deze factor niet al te zwaar aan 
te slaan. Wat trouwens niet wil zeg
gen dé!l alle demonstraties, Kamer
boodschappen e.d. voor niets geweest 
(zouden) zijn. Ze hebben min of meer 
de eigen oppositie in de V.S. wakker 
geschud, of althans moreel gesteund. 
Om dan nu op de hopelijk spoedig op 
handen zijnde vredesbesprekingen 

(11 april) terug te komen. Als men 
verneemt dat de Ver. Staten eerst 
aankondigen dat zij in elke plaats, 
waar ook ter wereld, bereid zijn met 
Hanoi te gaan praten, doch dat zij 
daarna PHNOM PENH (hoofdstad 
Cambodja) als onderhandelingsplaats 
verwerpen, vervolgens nota bene die 
plaats voorstellen, waarvan zij wis
ten dat Hanoi er om nogal begrijpe
lijke redenen weinig voor voelde, nl. 
Genève, en wanneer zij daarop ook 
Warschau nog als plaats van onder
handelingen afwijzen, is het dan ver
wonderlijk dat de scepcis ten aanzien 
van Amerika al direct opnieuw weer 
in je oplaait? Vooral als je dan ook 
nog moet lezen, dat er zo nodig nog 
weer 25000 reservisten opgeroepen 
moeten worden, gedeeltelijk bestemd 
voor Vietnam. Terwijl het beleg van 
Khe Sangh door Noord-Vietnam op
geheven is! 
Veel haast schijnt Johnson trouwens 
ook nog niet te hebben. Hij zal pas 
na Pasen op reis gaan, zo vermeldt 
de pers. .,De paasdagen brengt hij 
gewoontegetrouw door op zijn boer
dery in Texas··. 
Prettig idee te weten dat je troepen 
intussen de status quo van straks nu 
in je voordeel proberen te forceren! 
Kortom, Amerika is een flink deel 
van zijn laatstelijk herwonnen good
will al weer aardig aan het verspe
len. Maar we zullen blijven hopen dat 
het toch goed gaat met de vredes
besprekingen. 

D e Maastrichtse rede van de heer Toxopeus vormde een 
weerspiegeling van de situatie die momenteel kenmerkend 

is voor de VVD: rustig temidden van de woedende baren der 
partijpolitieke vernieuwingen. Volgens sommigen wat tè rustig. 
Maar als dat als een aanmerking zou moeten worden opgevat, 
dan had de heer Toxopeus daar zijn antwoord voor klaar: "Als 
iets zeker is, dan is het dat een onoverdachte, niet voldoende 
voorbereide actie alleen maar schaadt". 
Niemand zal de juistheid van die constatering betwisten. Meer 
interessant echter is de vraag, in hoeverre voorbereide acties op 
dit terrein de VVD ten goede zouden zijn gekomen in een tijd 
waarin vrijwel iedere partij in gisting is. Die vraag werd niet aan 
de orde gesteld, laat staan beantwoord. 

VVD-radicalen 
De algemene vergadering van de 

VVD heeft niets spectaculairs 
opgeleverd. De heer Van Ylierlo van 
D '66 had het onlangs op een verga
dering van zijn partij te Utrecht over 
de .,radicale vleugel in de VVD". Hij 
moet hersenschimmen hebben nage
jaagd, want een geluid dat ook maar 
iets zou benaderen van radicalisme 
binnen de VVD viel te Maastricht 
niet te beluisteren. 
De techniek van het vergaderen is 
nooit een van de sterkste kanten van 
de VVD geweest. De levendigheid die 
de politieke bijeenkomsten van vrij
wel alle politieke partijen de laatste 
tijd kenmerkt ontbrak dan ook ge
heel. Zo werd het meer een gezel
ligheids-bijeenkomst van zeer gelijk
gestemden, dan een samenspraak bin
nen een van onze grote politieke 
partijen. 

Beleid van de kamerfracties 
Een poging van Mr. Toxopeus om be
langrijke zaken als partijvernieuwing, 
ontwikkelingshulp, de democratische 
rechtsstaat, Vietnam e.d. aan de or
de te stellen, kortom, datgene wat 
politiek uitmaakt, verzande vrijwel 
meteen in onderling gekeuvel. 
Bij het bespreken van het beleid der 
kamerfracties waren leerzame zaken 
te vernemen over landbouwvergiften 
en olievervoer per tanker, maar erg 
veel verder kwam het niet. De vra
gen waren zo gering in getal dat en
kele kamerleden werden ingezet om 
een zo uitputtend mogelijke beant
woording te geven. Over Vietnam 
spraken drie kamerleden, over 

SENATOR LOUWES 

OVERHET 
V. V. 0.
coNGREs 
TE MAASTRICHT 
MOET IK VOOR 
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600 KM REIZEN? 

Nieuw-Guinea twee, over de om
budsman drie. 

Senator Van Riel 
Mr. Van Riel kreeg volledig genoeg
doening van deze algemene leden
vergadering voor zijn geruchtmaken
de rede op 20 januari in Amsterdam, 
waarin hij een scherpe aanval deed 
op enkele tv-commentatoren. 
De heer Wagenmaker, oud-redacteur 
van het liberale jongerenblad .,De 
Driemaster" had gevraagd of het 
hoofdbestuur de tekst van deze rede 
tevoren had ingezien en waarom er 
dan geen veranderingen in waren 

aangebracht. Hij zei dat de uitlatin
gen van Mr. Van Riel aanleiding wa
ren geweest de VVD conservatisme 
te verwijten. Partijvoorzitter Ir. K. 
van der Pols kreeg nauwelijks gele
genheid om zijn zin af te maken, 
waarin hij meedeelde dat het hoofd
bestuur .,een dergelijke censuur" niet 
aanbevelenswaardig vond. .,Want de 
voorzitter van onze Eerste Kamer
fractie is mans genoeg om zelf zijn 
rede op te stellen". De vergadering 
applaudiseerde zijn slotwoorden weg. 
Ir. van der Pols zei blij te zijn met 
deze instemming, waaruit bleek dat 
er niet veel gezegd meer behoefde 
te worden. Mr. Van Riel beperkte 
zich tot de opmerking dat de heer 
Wagenmaker .,een betoogje had ge
houden" en dat hij de vergadering 
misschien teleurstelde door er niet 
op in te gaan. 

Vietnam 
De heer Wagenmaker verweet een 
deel van de fractie dat zij tegen de 
motie v. d. Stoel had gestemd over 
de onvoorwaardelijke stopzetting van 
de bombardementen op Noord-Viet
nam. Hij noemde deze kamerleden 
.,liberale havikken". Er klonk een 
zwak "boeh" uit de zaal. Het zullen 
wel dezelfde mensen zijn geweest, die 
de vorige avond tijdens de misschien 
voor dit gezelschap wat te genuan
ceerde en wellicht te weinig perspec
tief biedende opmerkingen van Toxo
peus over onze rechtsstaat telkens 
dom klapten als de woorden "recht", 
"macht", "gezag" en "politie" vielen. 
De partij bleek helaas nog steeds le
den te hebben die niet begrijpen of 
willen begrijpen wat zich vandaag in 
binnen- en buitenland afspeelt. 
Partijvoorzitter Van der Pols schrok 
van het "boeh". Hij klopte Wagen
maker af. De uitlating "liberale ha
vikken" was ontoelaatbaar. Hoewel 
het hier ging om een, zeker in het 
Amerikaans, normaal toegepast 
spraakgebruik. 
Tevergeefs verweerde Wagenmaker 
zich. Van der Pols bleef, tot ergernis 
van velen, deze uitdrukking ontoe
laatbaar vinden. Het bleek weer eens 
dat deze scheepsbouwer de klinkha
mer beter in de hand ligt dan de ha
mer van een partijvoorzitter. 
Een opmerking uit de "wandelgan
gen" bleek gaandeweg steeds pijn
lijker juist: bij een volgende grote 
VVD-vergadering moet de VARA 
zendtijd geven, liefst vele uren: het 
zou de ergste anti-liberale propagan
de zijn die zich laat denken. 

Een vruchtbaar congres 
Van der Pols had in zijn slotwoord 
niet moeten zeggen hoe zeer "uit de
ze vruchtbare vergadering bleek dat 
onze partij een duidelijk en rustig 
baken in onze turbulente politiek is". 
Het was nl. niet zozeer een rustig 
als wel een mat congres, dat zich in 
het Maastrichtse Staargebouw af
speelde. 
En dat nadat de opening zo veelbelo
vend was geweest, Want de toe
spraak van de heer Toxopeus was 
beslist niet mat of mager van inhoud. 
Met name de passages die hij uit
sprak over de zorg om onze demo
cratische rechtsstaat waren het ap
plaus, dat hem na afloop ten deel 
viel, ten volle waard. Zijn oproep om 
zich als liberalen duidelijk en klaar 
uit te spreken voor de democratische 
rechtsstaat was een dynamische op
roep die boven elke partijpolitiek 
uitsteeg. Zijn rede had een dynami
scher congres verdiend dan er te 
Maastricht uitgekomen is. 
Wellicht biedt het najaar de leden 
een kans voor de revance. Wij hopen 
dat tenminste vurig, want anders 
zouden zekere zorgen over het dy
namische karakter van het heden
daagse liberalisme wel eens niet kun
nen uitblijven. 

DRIEMASTER S 

GEVRAAGD door de 
JOVD-enquête-commissie: 

EEN STATISTICUS 
of althans een JOVD-Iid, 
dat over enige kennis en/of 
ervaring met betrekking tot 
de statistiek beschikt, en 
die mee wil helpen de 
JOVD-enquête te verwer
ken. 

Aanmelden bij de secretaris van 
de commissie: 
C. D. van Es 
lna Boudier Bakkerlaan 15, 
Utrecht. 

De vergadering was veel vroeger 
klaar dan was gedacht. Het Eerste 
Kamerlid Ir. Louwes had gelijk toen 
hij teleurgesteld zijn tas dichtmaakte 
en zei: "Moet ik voor zoiets zeshon
derd kilometer reizen?" 

Besluit 
Wellicht wilt u dit artikeltje nog eens 
overlezen maar nu in de wetenschap 
dat het uitsluitend is samengesteld 
uit citaten en passages uit de versla
gen en commentaren van het Alge
meen Handelsblad, de Nieuwe Rot
terdamse Courant en het Algemeen 
Dagblad. Als u hier en daar de ver
goeilijkende toon weglaat, dan be
merkt u dat zelfs onze "nationaal in
gestelde pers", behoudens de rede
voering van Toxopeus, geen spaan 
van het Maastrichtse congres heel 
liet. 

Die vergoeilijkende toon kwam ons 
bijzonder van pas. Want wij zouden 
niet gaarne nogmaals de toorn van 

door 

A. Ph. P. van Haaften 

LDC-voorzitter Fred van Bremen op 
onze hals willen halen. Tijdens zijn 
rede op het LDC-congres noemde hij 
immers Van Riel en de Driemaster in 
één adem als voorbeelden van het 
toenemende extremisme binnen het 
liberale kamp. 

Moge bij velen nu de schellen van 
de ogen vallen. Het gaat niet goed 
met de VVD. Ondanks de stabiliteit 
van het kiezerscorps. Het wordt zo 
langzamerhand duidelijk dat de VVD 
(willens en wetens?) steeds meer af
drijft naar een statisch conservatis
me. In dit verband hebben Van Riels 
provocaties in Amsterdam een nieu
we dimensie gekregen door het in
terview dat het A.D. met hem had. 
Voorlopig heeft hij wederom succes 
gehad. Ook in Maastricht mocht hij 
met een gelukzalige blik een flink 
applaus incasseren. 

Concluderend moeten we stellen dat 
op dit ogenblik helaas wel een heel 
erg zwaar beroep wordt gedaan op 
het geloof (hopelijk niet: de goedge
lovigheid) dat vele liberalen nog in 
de VVD koesteren. Steeds duidelijker 
wordt voor ons dat Mr. Toxopeus 
wèl wil streven naar een moderne, 
open, liberale volkspartij; laatstelijk 
nog door het tv-interview op 5 maart. 
Het A.D. schreef terecht: "Het is een 
geluk voor de VVD dat ze in Toxo
peus nog steeds een duveltje in een 
doosje heeft". Wat ons betreft mag 
het duveltje er nu wel eens uitkomen. 
Als het ooit waar was, dan is het 
wel nu: de VVD kan Toxopeus be
paald niet missen! 
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Nieuws uit de organisatie 
verzameld door lneke Hubeek 

BREDA 
Op 15 en 19 maart j.l. organiseerde 
deze afdeling een cyclus van twee 
bijeenkomsten gewijd aan de Ruim
telijke Ordening in Nederland. Tij
dens de eerste bijeenkomst werd door 
de heer Th. Westerhout - oud-se
cretaris van binnenlandse zaken -
de Ruimtelijke Ordening in zijn alge
meenheid toegelicht, terwijl op de 
tweede gespreksavond meer de na
druk werd gelegd op de ordening 
van de ruimte in engere zin, met na
me de stadsplanning en stadsontwik
keling. Algemene indruk: naast zijn 
informatieve strekking leende het 
onderwerp zich ook uitstekend voor 
een diepgaande en alleszins interes
sante discussie. 
DEN HAAG 
Op 7 maart werd samen met de FJG 
een discussie-avond gehouden over 
de Haagse gemeenteproblematiek. 
FnkPlP !JPnlPPntPrandslf'df'n Viln rlf' 
VVD en de PvdA hielden een korte 
inleiding over de cultuurpolitiek en 
de ruimtelijke ordening. Tijdens de 
discussie die daarna ontstond bleek 
steeds weer, dat de gemeentelijke 
bestuursvorm tekort schiet bij het 
oplossen van allerlei gemeentelijke 
kwesties, daar men deze zelden los 
kan zien van de regionale samen
hang. De algemene conclusie was dan 
ook, dat de gemeente Den Haag met 
zijn randgemeenten tot een grotere 
eenheid zou moeten samensmelten. 
Op 15 maart hield vervolgens mr. 
Moens, verbonden aan de Ameri
kaanse ambassade, een uiteenzetting 
over de verkiezingscampagne voor 
het Amerikaanse presidentschap. In 
zijn boeiende betoog ging hij uitge
breid in op de procedures, die ge
volgd worden bij het kiezen van de 
democratische en republikeinse kan
didaat. Op deze avond was een groot 
aantal JOVD'ers aanwezig. 

ZUIDOOST -DRENTHE 
In samenwerking met de afdeling 
Emmen van de VVD organiseerde 
deze afdeling in Emmen een avond 
waarbij het kamerlid Rietkerk een 
zeer interessante inleiding hield over 
de sociale wetgeving. Hij kwam tot 
de conclusie dat de sociale wetgeving 
zeker wel sociaal is. 
(Helaas moesten een flink aantal ver
slagen blijven liggen tot het mei
nummer). 
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dAGENDAg 
mei 

7 afdeling Den Haag; liberale borrel in Tastevin vanaf 17.30 uur. 
9 afdeling Breda; Europees Jongeren Parlement in het Stadhuis. 

10 afdeling Rijvod el en Den Haag; gezamenlijke bijeenkomst in Clubgebouw 
Fjord, Zwartelaan Voorburg. Spreker: mr. E. H. Toxopeus over "actuele 
politieke zaken". 

18 NAVO-parlement in het gebouw van de Tweede Kamer (zie de adv.). 
19 afdeling in Drente; traditionele oriënteringsrit. Start: hotel Meursinge te 

Westerbork. 
20 afdeling Amsterdam; algemene ledenvergadering. Plaats: Brakke Grond. 

Aanvang: 20.30 uur. 
21 afdeling Den Haag; Jongeren Parlement, Stadhuis Javastraat; onderwerp: 

Zuid-Amerika. 
25 PJCR district Noord te Groningen: "De problematiek van het Noorden". 

toelichting op de 

HOOFDBESTUURSVERKLARINGEN 

0 
,.Het hoofdbestuur van de on
afhankelijke liberale Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Demo
cratie heeft kennis genomen 
van het feit dat de c.a.o. voor 
de bouwnijverheid door de mi
nister van sociale zaken on
verbindend is verklaard en van 
het feit dat de werknemersor
ganisaties hierover zeer ver
bolgen zijn en een protestde
monstratie op touw hebben 
gezet. 

Het hoofdbestuur van de JOVD 
is van mening dat minister 
Rooivink zich heeft gehouden 
aan de spelregels van de zoge
naamde vrije loonvorming, 
waarop de werknemersorgani
saties juist zo sterk hebben 
aangedrongen. Het hoofdbe
stuur is namelijk van mening 
dat minister Rooivink alleen 
maar gebruik heeft gemaakt 
van het door alle partijen er
kende recht om in te grijpen, 
wanneer een c.a.o. leidt tot 
loonstijgingen en werktijdver
kortingen boven een bepaald 
afgesproken percentage. 

Het hoofdbestuur is van me
ning dat een werktijdverkor
ting als opgenomen in de be
treffende c.a.o. niet een zo 
groot sociaal goed is op dit 
ogenblik, dat deze verkorting 
sociale onrust in de bouwvak 
waard is. Het hoofdbestuur is 
dan ook van mening dat bij de 
oordeelsvorming door de werk-

van de hb·tafel 

e Het HB zal in de Kader Commis
sie meer leden gaan benoemen, zo
dat er meer politieke nota's kunnen 
gaan verschijnen. Deze nota's zullen 
met de ontwerpresoluties en de daar
bijbehorende nota's en de eindresolu
ties, de inhoud vormen van een Po
litieke Vraagbaak. 
e De andere, Algemene Vraagbaak, 
zal als leidraad voor de kadercursus
sen worden gebruikt en naast alge
meen-organisatorische, ook algemeen
politieke gegevens gaan bevatten. 
e Opdat de afdelingen zo goed mo
gelijk aan het Minimum Program van 
de JOVD kunnen gaan meewerken, 
zullf'n de basis-discussiepunten kort 
in de Driemaster, en uitgewerkt in 
een HE-bulletin verschijnen. Na een 
voordiscussie in Dalfsen (juni) en een 
hearing in Utrecht (september), vindt 
de eindopstelling plaats tijdens de 
Algemene Ledenvergadering in Nij
megen (november). 

nemersorganisaties het alge
meen belang een grotere rol 
had dienen te spelen." 

• ,.Het hoofdbestuur van de on
afhankelijke liberale Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Demo
cratie heeft kennis genomen 
van de mededelingen van de 
regering, bij monde van staats
secretaris Grapperhaus, dat 
door de overschakeling op de 
omzetbelasting over de toege
voegde waarde een eenmalige 
meeropbrengst zal ontstaan van 
700 miljoen gulden en dat de 
regering overweegt deze meer
opbrengst te gebruiken voor 
een verhoging van de belas
tingvrije voet en voor een 
aanpassing van het tarief van 
de inkomstenbelasting over de 
gehele linie. 

Ook het hoofdbestuur van de 
JOVD is van mening dat een 
verhoging van de belasting
vrije voet een noodzakelijke en 
urgente zaak is. 
Het hoofdbestuur is echter van 
mening, dat een verlaging van 
de inkomstenbelasting geen 
voorrang verdient boven ver
hoging van de ontwikkelings
hulp en de bestrijding van de 
werkloosheid door middel van 
structurele maatregelen. Het 
hoofdbestuur dringt er dan ook 
bij de regering op aan deze 
meevaller voor bovengenoem
de zaken te gebruiken en niet 
voor een belastingverlaging." 

e De eindbehandeling van de reso
lutie Consumenten-aangelegenheden 
vindt evf'neens in Ddlfsen plaats. 

e Over de resolutie Politiek en Sex 
zal een voordiscussie in Nijmegen 
worden gehouden; de eindstemming 
Zd! in Breda (februari '69) plaatsvin
den. Het Voorjaarsweekend (voor
heen in Woudschoten) krijgt hier
door een ander karakter. 

e Het HB is verheugd over de snel
le resultaten van de Enquête/propa
gandd Commissie. De enquête voor de 
leden treft u in deze Driemaster aan. 
(Heeft u hem al ingevuld en opge
zonden?). Voor een verdere toelich
ting op één en and~r. zie deze pag. In 
Nijmegen zal het eindrapport worden 
gepresenteerd. 

e De Voorstellen tot wijziging van 
de JOVD-structuur zullen met de 
Basisdiscussiepunten voor het Mini
mum Program van de JOVD, voor 
Dalfsen op een losse pagina in de 
Driemaster worden afgedrukt. 

e De pers heeft redelijk aandacht 
geschonken adn de in dit nummer af
gedrukte HE-verklaringen. 

Net als enige jaren geleden 
heeft het hoofdbestuur van de 
JOVD besloten een enquête 
onder de leden te houden. 
Doel is het verzamelen van 
achtergrond informaties over 
het ledenbestand, o.a. ten be
hoeve van de ledenwerving, 
en het peilen van opinies over 
enige belangrijke interne 
JOVD-zaken. Hiertoe heeft het 
hoofdbestuur een enquête
commissie ingesteld, die u in 
dit nummer een vragenlijst 
doet toekomen. Aan de afde
lingen zal nog een speciaal for
mulier met vragen t.a.v. het 
afdelingsbeleid worden gezon-

JOVD-ENQUÊTE 1968 

maken. Uw vragenstrook dient 
u goed te bewaren, want deze 
dient tevens als reçu. 
Binnenkort kunt u een rapport
je met de resultaten van deze 
enquête verwachten. Op ons 
zomerweekend te Dalfsen zul
len reeds enige saillante bij
zonderheden bekend worden 
gemaakt. 

den. 
Uiteraard is het slagen van dit 
onderzoekje geheel afhankelijk 
van de medewerking die de le
den hieraan verlenen. Het 
spreekt vanzelf dat wij een 
dringend beroep op u doen het 
formulier vóór 31 mei te re
tourneren aan: C. D. van Es, 
Ina Bourdier Bakkerlaan 15, 
Utrecht. 
Op de vraag- en antwoordko-

lom treft u een nummer aan. 
U wordt verzocht alleen de 
antwoord strook in een brief 
(20 ct. porto) terug te zenden. 
Onder de binnen gekomen 
antwoordstroken zullen nl. een 
vijftiental exemplaren van 
Hans Wiegels boekje .,Een 
partijtje libre" worden verloot. 
In de volgende Driemaster ho
pen wij de nummers van de 
winnaars bekend te kunnen 

Laat ik besluiten met u nog
maals dringend te verzoeken 
uw medewerking in deze niet 
te onthouden, en met u te wij
zen op de advertentie op pag. 5 
van deze Driemaster. · 

Namens de JOVD-enquête
commissie, J. J. P. MEIJER, 



A 

N~ 1244 ENQUETE N~ 1244 

(Zie de toelichting op pagina 6) ( *) Doorhalen wat niet gewenst wordt) 

VRAGEN ANTWOORDEN 

1. Woonplaats? 1. 
-----

2. Lid van welke JOVD-afdeling? 2. 

3. Geboortejaar? 3. 19 
-

4. Geslacht? 4. man I vrouw *) 

5. Burgelijke staat? 5. ongehuwd I gehuwd *) 

6. Is uw echtgenoot(e) lid van de JOVD? 6. ja I nee *) 

7. Kerkelijk genootschap of levensbeschouwelijke organisatie? 7. (b.v. R.K., Hum. Verb. of GEEN) 

-

8. Dagelijkse bezigheden? 8. 
a. beroep, zo ja welk? a. 

-- ---- -------

b. school, zo ja welke? b. 
--- ------

c. studie, zo ja welke? c. 
--- ----------- -- - ---- --- -- --- --- - ------ ---- ------ ----

9. Welke opleiding na het lager onderwijs genoten? 9. 
--- ----- ---- ----- --- -

10. Zijn uw ouders lid van een politieke partij? 10. ja I nee *) 
Zo ja van welke? b. vader: 

------ -------- --- ---

c. moeder: 
- --------- ---- - ---~ 

11. Zo nee, op welke partij stemmen uw ouders? 11. niet I wel bekend *) 
b. vader: 

---

c. moeder: 

12. Bent u zelf lid van een politieke partij? Welke? 12. ja I nee *) 
lid van: 

13. Is uw echtgenoot lid van een politieke partij? Welke? 13. ja I nee *) 
Of, op welke partij stemt hij of zij? lid van: 

stemt op: 

14. Op welke partij zoudt u, als u op dit moment mocht stemmen, 14. 
uw stem uitbrengen? 

15. Welke krant( en) leest u regelmatig? 15. a. 
a. dagblad(en) 

b. opinieblad( en), b.v. Haagse Post, Vrij Nederland e.d., b. 
(niet: Panorama e.d.) 

c. omroepblad (en) c. 



ANTWOORDEN 

16. a. ouders I kennissen I propaganda-aktie van de JOVD I persberichten 
over de JOVD I via de VVD *) 

b. anders: 

17. altijd I vaak I soms I nooit *) 

18. altijd I vaak I soms I nooit *) 

19. altijd I vaak I soms I nooit *) 

20. studie- en kaderdagen I weekend Woudschoten I weekend Dalfsen I 
jaarlijkse Congres *) 

21. a. geen interesse I te duur *) 
b. andere reden: 

22. altijd I soms I nooit *) 

23. altijd I soms I nooit *) 

24. ja /nee *) 

25. a. kritisch commentaar I afdelingsnieuws I actuele politieke infor
matie I historische informatie *) 

b. andere: 

26. ja /nee *) 

27. a. afdelings I districts I hoofdbestuur*) 
b. landelijke commissie I politiek jongeren parlement ~·) 
c. redacteur van afdelings I districts I landelijk blad *) 

28. a. organisatie: 
--..,----c--"--------------- ------------------

b. functie: 
----------------------------------

29. ja I nee *) 

30. te links I goede koers I te rechts *) 

31. onafhankelijk van een politieke partij I VVD-jongerenorganisatie I 
D'66-jongerenorganisatie *) 

32. ja I nee *) 

33. 

34. 1. 

2. 

3. 

35. ja I nee *) 

36. a. dansavonden I borrels I excursies *) 
b. andere vorm: 

37. propaganda-avonden I forums I avonden met sprekers I avonden 
met andere jongerenorganisaties I huiskamerbijeenkomsten I kader
cursussen I behandeling JOVD-resoluties *) 

38. (eventueel antwoord op aparte genummerde bijlage) 

39. (eventueel antwoord op aparte genummerde bijlage) 

VRAGEN 

16. Hoe bent u met de JOVD in contact gekomen? 
Indien op andere wijze als hiernaast aangegeven, deze vermelden. 

17. Hoe vaak bezoekt u de afdelings-bijeenkomsten? 

18. Hoe vaak bezoekt u de districts-bijeenkomsten? 

19. Hoe vaak bezoekt u landelijke bijeenkomsten? 

20. Welke bijeenkomsten bezoekt u? 

21. Indien u deze bijeenkomsten niet bezoekt, waarom dan niet? 
Eventueel andere reden ook vermelden. 

:<2. Ontvangt u de Driemaster? 

23. Leest u de Driemaster? 

24. Voldoet de Driemaster als landelijk JOVD-blad? 
(Zo nee, liefst op apart papier de redenen geven; op dit papier het 
nummer van uw enquête-formulier overnemen). 

25. Welke rubrieken vindt u ondervertegenwoordigd? 
Een ander niet genoemde rubriek? 

26. Bekleedt u thans een functie in de JOVD? 

27. Zo ja, wat voor functie? 

28. Bekleedt u een functie in een andere politieke organisatie? 
Welke functie en organisatie? 

29. Bent u bereid een bepaalde functie in de JOVD te aanvaarden? 

30. Hoe vindt u de politieke opstelling van de JOVD? 
(Eventueel een korte toelichting op een genummerde bijlage). 

31. Hoe dient de positie van de JOVD te zijn? 

32. Acht u de huidige naam "Jongeren Organisatie Vrijheid en Demo
cratie" juist? 

33. Zo nee, welke naam wilt u suggereren? 

34. Welke politieke onderwerpen zoudt u in de JOVD behandeld wil
len zien? 

35. Vindt u naast politiek gezelligheid nodig op de bijeenkomsten? 

36. Zo ja, in welke vorm? 
Eventueel andere vorm ook vermelden. 

37. Welk soort bijeenkomsten mist u in uw afdeling? 

38. Wat lijkt u de beste wijze om jongeren te interesseren voor de 
JOVD? 

39. Op welke wijze meent u dat de ledenwerving. effectief kan zijn? 



dalisen JOVD- zomerweekend 

op 14, 15 en 16 iuni '68 

Hierbij enige mededelingen met betrekking tot ons weekend in Dalfsen. Het 
programma zal nog nader bekend gemaakt worden. De kosten voor het gehele 
weekend bedragen f 24,- per persoon. Zij die zaterdag komen worden verzocht 
rekening te houden met de volgende mogelijkheden: 
a. aankomst voor de lunch, kosten f 20,-; 
b. aankomst na de lunch, kosten f !6,-. 
Lakens en slopen zijn voor f !,75 per stel te huur. 
Het conferentie-oord .,De Vechtstroom" is vanuit Zwolle te bereiken met de 
bus, die over Oud-Leusden naar Ommen rijdt. Daar de bussen slechts om de 
twee uur rijden, is het van belang tijdig in Zwolle aanwezig te zijn. 
Aanmeldingen voor het weekend uiterlijk 8 juni bij Mej. M. C. Seevinck, Van 
Nijenrodeweg 731, Amsterdam-Z. 
Deelnemers die zich wel aanmelden, maar niet naar Dalfsen komen zullen 
aansprakelijk worden gesteld voor de kosten, die daaruit voortvloeien. Deel
name is gezien de hoge vaste kosten, alleen mogelijk volgens bovenstaande 
gedifferentieerde verdeling. 

VUL DEZE BON NU IN! 

r-------11()11-------
0ndergetekende: 

Adres: 

Lid van de afdeling: 

geeft zich op voor het JOVD-zomerweekend te Dalfsen 1968. 

0 a. het gehele weekend (vrijdag, zaterdag en zondag) ') 

0 b. zaterdag en zondag; aankomst voor de lunch op zaterdag') 

0 c. zaterdag en zondag; aankomst na de lunch op zaterdag') 

De betaling geschiedt: 

O a. bij aankomst in het conferentie-oord ') 

0 b. door overschrijving op giro-rekening 95 35 00, t.n.v. de Algemeen 
Penningmeester van de JOVD te Groningen.') 

') het gewenste rondje zwart maken. 

Man 
d 

van 
eze 
t""dl IJ . 

Kies uit vier SAIL-melanges 
uw eigen~ smaak 

SAIL Natoral (wit 
pakje). Speciaal voor 
pijprokers die gt:nie· 
ten van een 100 % 
natuurlijke tabak. 

SAIL Regular (geel SAIL Light Aromatic 
pakje). ln smaak en (rood pakje). Een tic 
geur heel licht ge- natuurzuivere honing 
kruid. Met een vage geeft deze tabak "a 
toetsvanverrelanden. taste of honey". 

SAILAromatic (groen 
pakje).Volle, rijk aro· 
inatische tabak. Een 
geur die mannen be 
grijpen. 

* 50 gram f 1.25 

Theodorus Niemeyer kent de pijproker sinds 1819 
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Isolatie- en 
Plaatwerkbedrijf 

~ "ROTAMISOL" 
Uitvoerders van warmte-, koude- en geluidsisolatie 

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

vloeibare stikstof vloeibare zuurstof 
machine-fabriek 

BOELE's 
Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

BOLNES 

Strijdt voor Vrijheid en Democratie voor iedereen, behalve 

voor Houtvernielers. Bestrijdt deze door Uw hout onder hoge 

druk te laten impregneren bij: 

v. d. SIJDE'S Houtbereiding N. V. 

Spui 40 STRIJEN Telefoon 0 1854-280 

N. V. Lijm- en 

Gelatinefabriek 

"CJ)eLft'' 

TWEE TORENS 
Telefoon 25242 Delft 

Op ZONDAG 19 MEI organi
seren de gezamenlijke Drentse 
afdelingen hun traditionele 

,,ORIENTERINGSRIT" 

Start om 13.30 uur in hotel 
Meursinge te Westerborg. In
schrijving vanaf 13.00 uur. 

's Avonds prijsuitreiking en ge
zellig dansen o.l.v . .,Group du 
Nord". 

NAVO-PARLEMENT 
Op 18 MEI a.s. zal er een 
NAVO-parlement worden ge
houden. Zij die belangstelling 
hebben om in de fractie zitting 
te willen nemen worden ver
zocht zich per omgaande op te 
geven bij de algemeen secreta
ris van de JOVD (Abenes
straat 22 11, Amsterdam, tele
foon 020-172507. 

ANNO e 1774 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
BANKIERS 

ROTTERDAM 
PARKLAAN 32-34 

* 
BIJKANTOREN: 

's-GRAVENHAGE 
RHENEN 

* 
CORRESPONDENTSCHAP: 

WIJK BIJ DUURSTEDE 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

PIET HEIN 
voorheen 

FIRMA W. SCHRAM & ZONEN 

WERVEN TE BOLNES 
EN PAPENDRECHT 

Twee dwarshellingen, elk 115 
meter lang. Overdekt droogdok 
116x30 meter, geschikt voor 

het zwaarste materiaal. 

Telefoonnummers 

Rotterdam 0 1 0 139275 
Ridderkerk 0 1896 3644-3409 

Papendrecht 
01850 3774 8329-20466 
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Voor belere en gezondere oogst= 

AA-BESTRIJDINGSMIDDELEN en ORIGINELE ZAAIZADEN 
WIERSUM GRONINGEN 

Hi"u1 
I 

I 
I 
I 

van alle mogelijkheden voor een sportieve en 
onbezorgde vakantie. Onbezorgd, omdat zij 
bij onze Reisafdeling de benodigde reisde-

l 
viezen aankochten, een reisbagage- en onge
vallenverzekering sloten en voor het veilig 
opbergen van hun waardepapieren en kostI baarheden gebruik maakten van onze safe. 

11 Ook voor U: de HBU I 

I 
I 

L.:OLLANDSCHE BANK-UNIE N:Jv. 
AMSTERDAM - DEN HAAG - ROTTERDAM -----

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK 1v1IJ N.V. 
LID RIJN-SCHELDE-GROEP 

ftrlE.E _ VLAARDINGEN N.V. 

STAALBOUW 
APPARATENBOUW 

SCHEEPSBOUW TANKS 
SCHEEPSREPARATIE PI.JPLEIDINGEN 
MOTORENREPARATIE WATERZUIVERINGSAPP. 

• FRIESCH-6RONIN6SCHE HYPOTHEEKBANK N.v. 

Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Enschede 
's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam 

Vlotte behandeling van hypotheekaanvragen 

N.V. Scheepsbouwwart - Machinefabriek 

"DE KLOP" 
Industrieweg 4 Sliedrecht 

Leeuwenslijn • Staalbouw 
Schiedam • Jan van Riebeeckweg 1 0 

Telefoon (01 0) 15 32 52- 5 32 63 

Staalconstruclies 
Zvare plaatwerken 

Steek-, spil- en o11ale trappen 
Pijpconstructies 
Hekverhen ens. 

Staalconstructies voor alle doeleinden 

Speciaalbedrijf voor zwaar 

Constructiewerkplaatsen 
plaatwerk W. HUIZER N.V. 

Capelle a/ d IJs se I 

telefoon 01804-2657 
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D E GEBEURTENISSEN IN WEST DUITSLAND HEBBEN OOK IN NEDERLAND 
aanleiding gegeven tot min of meer heftige reacties. Het tot vervelens toe aange

haalde woord van Heine dat in Nederland alles vijftig jaar later gebeurt is nu eens on
juist gebleken. Van de provo-provocaties van 1965 in Nederland vormen de onlusten in 
Duitsland een getrouwe afspiegeling, ervan uitgaande tenminste dat beide bewegingen 
uitingen waren van een opstand tegen het Establishment en de beschermers deszelven: 
het Gezag. De reacties zijn, het is geen wonder, nu dezelfde als die van toen: geëmotio
neerd en steriotiep. Maar daarover straks. 

H ET IS INTERESSANT DE GESCHIE
denis van de Duitse Bondsrepubliek 

eens globaal langs te gaan. Voor het be· 
grijpen van de jongste gebeurtenissen is 
dat zelfs zonder meer noodzakelijk. West 
Duitsland heeft zich in de Adenauer-Er
hard-era behaaglijk laten meedrijven op cie 
consumptiegolf van het Wirtschaftswun
der. Na de rampzalige tijd van het Derde 
Rijk verdiende het over het algemeen voor
keur de Duitsers niet lastig te vallen met 
vragen over die tijd, omdat - in het gun
stigste geval - geen antwoord werd ge
geven, in het ongunstigste geval gewezen 
werd op het feit dat men nu àf moest ver
geten àf dat men er toch niets van geweten 
had. Het mag daarom geen verbazing wek
ken dat de krachten van het behoud zich 
breeduit konden nestelen in de oude 
machtsposities. In Adenauer vonden de 
Duitsers een groot staatsman, maar met 
gebreken, waarvan autoritair optreden wel 
de onaangenaamste eigenschap vormde. 
Wèl was Adenauer een voorstander van 
morele herbewapening, dat mocht hem 
echter niet beletten een Globke, die een 
groot aandeel had in de totstandkoming 
van de Neurenbergse rassenwetten, jaren
lang en tegen alle protesten in op zijn post 
van staatssecretaris te handhaven. Het 
dieptepunt bereikte de naoorlogse politie
ke geschiedenis in 1962 ten tijde van de 
befaamde Spiegel-affaire. De op z'n 
z~chtst ~2zegd ui:e:-st dvbieu:e rol die 
minister Strauss toen speelde, betekende 
een slechts tijdelijke figurantenrol voor de 
conservatieve Bayer. Uitlatingen van mi
nisters voor het parlement "dat op sommi
ge punten misschien niet helemaal legaal 
gehandeld was", "omdat je tenslotte niet 
de hele dag (als minister van justitie n.b.
GM) met de grondwet onder de arm kan 
lopen", zouden in iedere enigermate gea
vanceerde democratie zo'n man de poli
tieke kop hebben gekost. Zo niet in Duits
land. 

knuppels 
of 
dialoog? 

D E SOCIALISTISCHE OPPOSITIE, 
te weinig fantasierijk om dergelijke 

situaties uit te buiten te hare gunste, leed 
onder de gedachte eeuwige tweede te 
moeten zijn, en schoof van de weerom
stuit steeds meer in de richting van de 
CDU. Aan de kiezers van links ontviel 
daarmee, ook al door het verbod van de 
KPD, ieder reeël alternatief. Tot ieders 
verbazing redde de SPD in 1966 de moe
geregeerde CDU van een smadelijke af
gang door de plaats van de liberalen in 
het kabinet over te nemen. De Grote Coali
tie was een feit. Behalve dat de steun van 
de socialisten de CDU electoraal gezien 
uitstekend van pas kwam, hadden de 
christen-democraten de SPD nodig voor 
het doordrijven van twee stokpaarden: de 
invoeriny van het Engeist kiesstelsel, dat 
in eerste instantie - het zij hier duidelijk 
gezegd - gericht was tegen de kleine 
maar lastige liberale partij. Daarnaast 
ijverden de christen-democraten voor de 
invoering van de wetgeving op de nood
toestand, alsof daarmee de redding van 
het Duitse vaderland bewerkstelligd kon · 
worden. -*:-

M ET ANDERE WOORDEN: VOOR DE 
absolute malaise in de Duitse poli

tiek zijn in de allereerste plaats de grote 

BON Naam:. 

Adres: .. 

Tot z1ens 1n D Noteer mij voor een 
proefabonnement op de 

Nieuwe Rotterdamse Courant Woonplaats: ... Datum:. 

"staatsdragende" partijen in Bonn zèlt 
verantwoordelijk. De beruchte Hallstein
doctrine verlamde iedere realistische Oost
politiek, de Duitse regering handhaafde 
tegen beter weten in? - haar aanspraken 
op het gebied van de DDR en het territo
rium achter de Oder-Neissegrens. Al dient 
gezegd dat onder invloed van de socialis
ten daarin enige verbetering is gekomen. 
De NPD heeft de latente onlustgevoelens 
en het onbewuste wantrouwen van een 
groot deel der Duitsers tegen de Ameri
kanen op briljante wijze weten uit te bui
ten. Ook in Duitsland zijn er vele mensen 
die zich "drukker" maken over rust en or
de en de Griekse gastarbeiders dan over, 
pakweg, de ontwikkelingshulp. Deze partij 
stelt tegenover het besluiteloze Bonner re
geringsbeleid een onverholen voorkeur 
voor een autoritair en conservatief staats-
gezag. -i;r-

H OEWEL VEEL VOORVALLEN IN EL
káár grijpen, lijkt het er veel op dat 

rechts de acties van links geprovoceerd 
heeft. Rudi Dutschke heeft zich opgesteld 
aan het hoofd van een beweging die aan
vankelijk kritiek oefende op de hopeloos 
verouderde universitaire structuur, later 
werden w~el fundam~nt-=>l~'>r rrote~ten aaP
getekend tegen de in vele opzichten in de 
allerkleinste maat kinderschoenen staan
de democratische orde in de Bondsrepu
bliek. Alles wat de gevestigde orde en de 
gevestigde meningen met hand en tand 
verdedigt, zag nu in burgerschrik Dutschke 
de schietschijf waarop alle pijlen konden 
worden afgeschoten, gesanctioneerd door 
de CDU en "socialisten" als de Berlijnse 
burgemeester Schütz. Erkend moet wor
den dat de Duitse radicalen het in hun ac
ties wel erg bont hebben gemaakt, de 
schock-therapie is niet altijd heilzaam!, 
hun kritiek was in de gegeven omstandig
heden rondweg noodzakelijk. In zo'n geval 
is het niet erg verstandig er dadelijk op 
los te slaan. Veel nuttiger en leerzamer is 
het de dialoog met de ontevredenen te be
ginnen, zoals Nieuw Links in de liberale 
FDP, belichaamd in prof. Dahrendorf, dat 
deed. De FDP leverde het bewijs dat libe
ralen in staat zijn tot het houden van een 
levendig congres, want de dicussie Dah
rendorf-Dutschke was het onbetwiste 
hoogtepunt van de vergadering. Het bleek 
dat Dutschke veeleer de incarnatie is van 
de ook in ons land tot uiting gekomen on
lustgevoelens, dan het type van de geboren 
revolutionair. Dat zal dan ook wel de re
den zijn dat het als altijd welingelichte 
blad Vrijheid en Democratie Rudi uitriep 
tot vóorzitter van de LSD, de liberale Duit
se studentenbond. Het verhaal, ook door 
de l\lar:l7~1anr:'<:''? rers aver2''"0'TI'O'~"', d?t hij 
de prediker van haat en geweld zou zijn is 
op zijn minst onnauwkeurig. Want Dutsch
ke is naast theoreticus ook teveel realist 
om niet in te zien dat hij de massa's van 
de gezapige welvaartstaat Duitsland niet 
op slag kan mobiliseren. Daarom berijdt 
hij liever marxistische stokpaardjes als 
"bewustmaking van de massa's" e.d., in 
de hoop daarmee aan invloed te winnen. 
De door de SOS georganiseerde Vietnam
betogingen haalden niet veel uit; integen
deel: de Berlijners, opgegroeid in blinde 

{ ' Heeft u Uw 
enquête-formu-

Dalfsen! 
vari drie weken voor f 1,25, welk s .• ·.p. invullen met hlokletlers, NRC lier al bedrag ik op uw girorekening 

nr. 40 zal overmaken; uiiknippen en als brief (postzegel 
van 20 ct.) zenden aan: Ahonne-D kwartaaiabonnement à mentenadministratie NIEUWE opgestuurd? f 15,50. Eerst krijg ik de ROTTERDAMSE COURANT, één van de goede dingen 

\._ _) 
.NRC TWEE WEKEN GRATIS Postbus 824, Rol/erdam, in uw leven 

'- ..) 
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communistenhaat toonden niet veel op te 
hebben met de critici van het Amerikaan
se beleid. De stemming tegen de radicalen 
ter linker zijde werd door de pers van 
Springer verder aangewakkerd door het 
uiten van hele en halve onwaarheden. In 
de koude-oorlog-sfeer gaat de waarheid 
het eerst verloren. Wie niet vóór mij is, is 
tegen mij -en de linksen hebben dat ge-
weten! -1:f-

door 

'-G. v. d. Meer 

re verandering in het maatschappelijk be
stel beschouwd als een aantasting ervan. 
Maar nu er beweging is, wordt geen mid
del geschuwd om de tegenstander in een 
kwaad daglicht te stellen: Dutschke en de 
zijnen zijn betaalde krachten van Moskou 
en Peking, men leze er maar De Telegraaf 
op na; alles wat niet links is wordt "fascis
tisch" genoemd. 

l NTUSSEN IS RUDI DUTSCHKE HET 
slachtoffer geworden van een moord

aanslag en hebben de neo-nazis van Adolf 
von Thadden hun zoveelste verkiezings
overwinning weten te boeken. De oprechte 
bezorgdheid tot het maken van meningen 
en het breken van mensen door de Sprin
ger-pers - een aanfluiting van de pers
vrijheid - houdt ook het buitenland bezig. 
Ook in de Nederlandse perswereld zijn 
ontwikkelingen aan de gang (al hebben 
deze nog niet zulke verontrustende afme
tingen aangenomen als daar) die nauwlet· 
tend gade geslagen behoren te worden. 
Wellicht hebben wij een andere maal gele
genheid daarop in deze kolommen nog te
rug te komen. Maar het zou bepaald on
juist zijn te doen alsof er helemaal niets 
aan de hand is. 

merkt, staan niet alleen. Dat er iets in be
weging is geraakt is op zichzelf een ver
blijdend verschijnsel, maar dat wil nog 
niet zeggen dat iedereen daarmee gelukkig 
is. Rust en orde zijn de eisen van rechts 
in de maatschappij van middenstand en 
middelmaat. ledere verstoring van de 
openbare orde wordt aangezien als een 
verandering van de bestaande machtsver
houdingen en daarom afgewezen. Dat is 
in Duitsland zo, maar niet alleen daar. 

Men zou van redelijke politici een wat ge
matigder oordeel hebben verwacht. Maar 
iedere politicus houdt er nu eenmaal een 
gesloten wereldbeeld op na, dat wil hij 
graag tenminste. Oneffenheden brengen 
hem in verwarring en zijn daarom een gru-
wel. -1:f-

B ET WORDT TIJD DAT POLITICI MET 
onzekerheden durven en leren leven, 

dat niet alles zo is omdat zij het zo graag 
willen. Een goede democratie gaat niet 
aan een paar opstootjes ten onder, wel 
aan ondergronds gewoel dat niet zichtbaar 
is en daarom geen aandacht trekt. De sa
menleving gaat wel kapot wanneer de vrij
heid van meningsuiting niet tot het uiterste 
(d.w.z. tot het gebruiken van geweld) be
nut mag worden. Daarom zijn Dutscrke en 
de provo's in feite een veel geringer ge
vaar voor de democratie dan wroeters als 
Springer en Van Rappard. Het wezen van 
de democratie is niet de mystieke eenheid, 
doch de reële verscheidenheid. 

-1:f-

Want natuurlijk is er wel iets aan de hand. 
De gebeurtenissen in Duitsland, de oplet
tende krantelezer zal het hebben opge-

o OK IN NEDERLAND, OOK IN DE 
VS, ook in Tsjecho-Siowakije mani

festeren zich de conservatieven op bijna 
identieke wijze: onder het mom van verde
diging van verworven waarden wordt iede-

VAN RIEL 
Met interesse heb ik de aanvallen 
van de Driemasterredactie op Mr. H. 
van Riel gelezen. Naar aanleiding 
van het artikel van de heer A. van 
Haeften zou ik een enigszins afwij
kend geluid willen laten horen. Voor
opgesteld zij, dat ik mij alleen baseer 
en reageer op dat gene wat over Mr. 
Van Riels optreden in de Driemaster 
is geschreven. 
Ik geloof dat we een einde moeten 
maken aan de spraakverwarring over 
het woord liberalisme. Uit uw tulmi
naties tegen Mr. Van Riel blijkt dat 
u onder liberalisme een bepaalde 
visie op de maatschappij verstaat en 
vanuit die visie veroordeelt u Mr. 
Van Riel als zijnde niet liberaal. 
Mr. Van Riels houding wordt dan 
ook aangemerkt ais zijnde verengd 
liberalisme. Toch hoeft het liberalis· 
me in de enge zin van het woord, 
niet, zoals in verschillende Driemas
ter-artikeltjes gesteld wordt, van 
twijfelachtige waarde te zijn. Als we 
liberalisme zien als een houding die 

tegenovergesteld is aan totalitarisme 
dan is dat weliswaar een beperkte 
betekenis, maar geenszins een nega
tieve of een niet zo erg belangrijke. 
Dat door het hanteren van boven
staande definitie niet alleen VVD-ers 
en D '66-ers liberaal genoemd kunnen 
worden, rechtvaardigt zelfs, naar ik 
meen, de conclusie dat we de defini
tie van liberalisme in de enge zin 
als de juiste aanvaarden en elke 
maatschappijvisie die men daaruit 
opbouwt een andere benaming ge
ven. Ik geloof dat Mr. Korthals Altes 
in ieder geval geen ongelijk had toen 
hij over de jubileumrede van Mr. 
Van Riel zei: ,.Een eventueel conser
vatieve presentatie van het naar in
houd volstrekt liberale betoog". 
De heer Van Haeften heeft zich, met 
diegenen die hem in de Driemaster 
voorgingen, nogal verontwaardigd 
getoond over de houding van Mr. 

Van Riel tegenover de Nederlandse 
publiciteitsmedia. Men verbaast zich 
er over dat Mr. Van Riel zich ergert 
aan Hoepla, aan riooljournalistiek, 
aan hatelijke grappen over president 
Johnson en men verbaast zich er nog 
meer over dat hij het .. gesundenes 
Volksempfinden" duidelijk steunt. 
Zonder mij met de volgende woorden 
te willen plaatsen achter alles wat 
Mr. Van Riel over deze zaak gezegd 
heeft in zijn jubileumrede, wil ik hier 
toch wel opmerken dat ik het met 
zijn belangrijkste gedachte eens ben. 
Waar Mr. Van Riel vooral stelling 
tegen genomen heeft, is de toenemen
de ongelijkheid in het hanteren van 
het begrip 'vrije meningsuiting'. Een 
minderheid begint steeds meer te 
menen dat haar mening zo ontzag
wekkend belangrijk is, dat het zaak 
is deze, doorgaans progressief of ra
dicaal genoemde mening, onder de 
aandacht van de burgerlijke massa 
te brengen door hen uit hun behage
lijke slaap wakker te schudden. Men 
maakt daarbij ijverig gebruik van de 
zgn. shock-therapie. Ik geloof dat het 
toepassen van dergelijke middelen 
met juist is; ik geloof dat het hier 
niet meer gaat om het naar voren 
brengen van een mening tegenover 
reeds bestaande meningen, maar dat 
het hier gaat om een soort geestelijk 
terrorisme. Deze toestand is onge
zond en een beperking van de gees
telijke vrijheid van anderen. 

Mijns inziens is er behoefte aan 
een duidelijke en gezonde reactie op 
deze toestanden. Er is behoefte aan 
genuanceerd denkende politici die 
zich, zonder zich te laten leiden door 
een snorkende burgermansmoraal, 
duidelijk verzetten tegen een be
lachelijk maken en verketteren van 
deze moraal door middel van de 
shock-therapie. Nog duidelijker die
nen zij zich te verzetten tegen be
paalde consequenties van het toepas
sen van dit middel: het verstoren 
van de openbare orde. Ik geloof dat 
een dergelijke houding juist is, maar 
ook noodzakelijk. Zij namelijk die de 
shock-therapie toepassen, en vooral 
zij die daaruit de uiterste consequen
ties trekken, nemen ernstige risico's 
met betrekking tot het voortbestaan 
van de vrijheid van meningsuiting. 
Door een gebrek aan vruchtbare ge-

volgen van de shock-therapie zou 
men de voorkeur kunnen gaan geven 
aan een totalitair klimaat en/of een 
reactie aanwakkeren die zich ver
bindt met anti-progressieve totalitaire 
krachten die met dezelfde rigoreus
heid, waarmee de wakkerschudders 
orde, burgerlijk fatsoen en burger
lijke moraal verketteren, bereid zijn 
deze ,.nationale waarden" in ere te 
herstellen. 
BREDA. R. LANTIN 

NASCHRIFT 

Als ik mijn waardering voor de heer 
Lantins schrijven uitspreek (hij heeft 
tenminste de moeite genomen om te 
laten blijken dat hij niet alles voor 
zoete koek slikt en schuwt geen za
kelijke discussie) dan wil dat nog 
niet zeggen dat die ook op de inhoud 
slaat. Helaas is het gebrek aan 
plaatsruimte en tijd er de oorzaak 
van dat ik ditmaal niet op een en an
der in zal gaan. Enige verheldering 
kan mijn artikeltje op pag. 4 wellicht 
voorlopig geven. (PvH). 

OPEN BRIEF AAN HET 
HOOFDBESTUUR VAN DE 
J.O.V.D., DE REDACTIE VAN 
DE DRIEMASTER, MET NAME 
DE HEREN VAN DER MEER, 
LAMBERSEN VAN HAEFTEN. 

Langs deze weg wil ik mijn grote 
verontrusting uitspreken over de 
.,duidelijke" JOVD-politiek. Als jonge 
JOVD-er kan ik er met mijn kop niet 
bij dat de huidige Driemaster-redac
tie representatief voor de JOVD zou 
zijn. 

1. Besefte de redactie het leed dat 
op de foto op de voorpagina (Drie
master, maart '68) was afgebeeld? Ik 
dacht dat de verontschuldigingen 
van de heer Van der Meer wel op 
zijn plaats waren. 

2. De redactie wenst de liberale be
ginselen hoog te houden. Maar de 
uitlatingen van de redactie waren op 
zijn zachtst gezegd on-liberaal. Ook 
de termen die gespuid werden, wa
ren bepaald onparlementair. 

3. Vermeldt de redactie werkelijk 
alle meningen die in de JOVD leven? 

Heeft de redactie ( en de voorgaan
de redactie) er geen hobby van ge
maakt om de Driemaster tot een 
spreekbuis van zichzelf te maken. 

Langzamerhand weet ik niet meer 
waar ik terechtgekomen ben; Links?! 
Tot alle JOVD-ers richt ik de volgen
de vraag. Bent u het eens met de 
huidige koers van de Driemaster? Ik 
dacht dat we vóór Dalfsen hier nog 
goed over moeten nadenken! 

We zullen van deze ,.zelfde koers"
streken af moeten, die naar mijn ge
voel alleen onduidelijk zijn geweest. 

De motie van de heer Meijer heeft 
dus geen suces gehad. Jammer, (Waar 
is de heer Meijer, in de redactie, uit 
de redactie?). Misschien komt de ruk 
naar het werkelijk representatieve 
blad van ons liberale jongeren in 
Dalfsen. Wie weet?! 

HILVERSUM. 

M. MICHIEL VAN DER MEIJ 

REDACTIONEEL COMMENTAAR 

De open brief van de heer Miehiel 
van der Meij is op zijn zachtst ge
zegd hoogst merkwaardig. Hij roept 
de JOVD op tegen (enige leden van) 
de Driemasterredactie, maar zijn ver
wijten zijn zulke vage gemeenplaat
sen dat het ons onmogelijk is hier 
zakelijk op in te gaan, en dat nota 
bene terwijl de schrijver het HB en 
de Redactie onduidelijkheid verwijt. 
Iemand die de behoefte gevoelt een 
scherpe aanval te doen op de Drie
master, maar geen enkel, maar dan 
ook helemaal geen enkel, argument 
noemt voor zijn verontrusting is Of 

(vervolg op pag. 7) 

Van hier en gunter 

* Vrij Nederland neemt, on
kritisch, de grootste onzin op, 
maar enfin, dat hoort nu een
maal bij de vrije wereld, en 
het stimuleert althans bij som
migen de kritische geest. (Prof. 
Pen in het Hollands Maandblad 
van maart '68). 



RADICAAL 

O ok in de afgelopen 
maand waren er weer 

duiven in het nieuws. 
Radicaal Westerterp (ja, die 
zo'n moeite heeft om wakker 
te blijven) toonde duidelijk 
aan dat het hem ernst is om 
het beleid van de KVP alsnog 
om te buigen in de konsekwent 
vooruitstrevende richting. 
Derhalve vroeg hij minister 
Polak, naar aanleiding van 
het volksoproer in Sint 
Willebrord, of het hem 
bekend was dat er postduiven 
waren overleden ten gevolge 
van het destijds gebruikte 
tmangas. En zo ja, of de 
bewindsman in deze bereid 
was de nodige maatregelen 
te treffen. Op zich is dit 
geen onaardig idee. Het 
verdient stellig voortgezet 
te worden. Mag ik hem hier 
dan een paar tips aan de 
hand doen? 
De kanariepiet van mijn 
buurvrouw is na het weekend 
helemaal van de kook door 
het drukke autoverkeer dat 
dan langs mast. Daarvoor 
moet minister Bakker maar 
eens op het matje komen. 
En wat te denken van de hond 
van onze melkboer die bij het 
maandelijks proefdraaien 
van de sirene altijd de stuipen 
krijgt. Eindelijk eens een 
goed argument om de BB 
af te schaffen. Om dan nog 
maar te zwijgen van de 
angorapoes (Je prijs op de 
tentoonstelling te Lochum) 
van mijn oud-tante Truus, die 
tevergeefs trachtte zich het 
vege lijf te redden toen er 
een militaire kolonne 
passeerde. Een motie van 
wantrouwen tegen minister 
Den Toom is hier toch zeker 
op zijn plaats. 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

ZWIJNDRECHT 
H et VVD-bestuur van 

Zwijndrecht zal gedacht 
hebben: kom, laten wij ook 
eens wat aan Vietnam gaan 
doen. Op zichzelf al jammer 
dat wij op deze manier de 
andere partijen achterna 
Jopen, maar enfin, we zijn 
tenslotte liberaal, en dan mag 
je eenmaal in de twintig jaar 
toch wel eens iets aan het 
buitenland doen. Nou goed 
dan, wie nodigen we uit? 
Natuurlijk, Mr. Van Riel, na 
Lankhorst de beste Vietnam
deskundige van Nederland. 
En dus heeft de heer Van Riel 
een uitvoerig betoog 
gehouden over het electra
cardiogram (zouden ze in 
Zwijndrecht wel weten wat 
dat is?), de wintertenen en de 
haaruitval van president 
Johnson, over de mazelen 
van het jongste kleinkind 
(hebben de Zwijndrechters 
ook allemaal gehad, zo zie 
je maar, politiek is een
voudiger dan je denkt) en de 
loopse hond van Lady Bird. 
Tja, dat is zo de manier 

waarop je in de VVD over 
politiek praat en waardoor 
deze partij zich zo gunstig 
onderscheidt van andere 
partijen. Natuurlijk moet je 
wel bescheiden blijven en niet 
zo maar iedereen binnenlaten 
en daarom bepaalt het bestuur 
dat alleen VVD' ers naar 
binnen mogen. Niet iedereen 
heeft de capaciteiten om het 
duizelingwekkende hoge 
discussieniveau te bereiken; 
daarvoor moet je lid wezen. 
Zo zie je maar, dat het ware 
liberalisme vooral een kwestie 
van maathouden is; openheid 
is goed, maar je kunt niet 
maar iedereen binnenlaten 
en net doen of hij je gelijke is? 
Daarom liberalen, sluit de 
rijen en de deuren! 

G. VAN DER MEER 

MARGINALIA 

MARGINALIA 

TOTO 
D e hoofdprijs van toto en 

staatsloterij is ver
hoogd van één tot vijf ton 
maximaal. Hiermee is wat 
betreft de staatsloterij een 
archaïsche toestand bij
geschaafd. De staatsloterij 
had immers bij haar instelling, 
zo'n twee honderd jaar 
geleden, ook al een hoofdprijs 
van honderdduizend gulden. 
Vele confessionelen zijn nog 
steeds principieel bezwaard. 
Als concessie zijn ze de 
"kanalisatie-gedachte" gaan 
aanhangen, hetgeen een 
enigszins merkwaardige vorm 
van politiek opportunisme is. 
Als ik principieel tegen bv. 
moord en doodslag ben (ter 
geruststelling: ik ben dat 
inderdaad) dan zou ik mezelf 
niet erg serieus nemen als 
ik deze ontoelaatbare agressie, 
gekanaliseerd, niet bezwaar
lijk zou vinden, door mijn fiat 
te geven aan het plegen van 
een vergrijp van dezelfde 
orde, maar iets minder 
verafschuwd, als bv. de 
mishandeling. 
Eén en ander wordt nog eens 
zo belachelijk als duidelijk 
wordt dat de principiële 
bezwaren niet bij één ton, 
maar wel bij vijf ton door
slaggevend blijken te zijn. 
Gelukkig bleken in de Kamer 
de liberalen in dit opzicht 
in de meerderheid, waarmee 
ze bewezen onmisbaar te 
zijn zolang er nog steeds 
politici zijn die de staat de 
rol van censor morum 
wensen toe te bedelen. 

A Ph. P. VAN HAEFTEN 

CLUBBLAD 
D e hoofdredacteur van 

"Vrijheid en Demo
cratie", het onvolprezen 
clubblad van de VVD, sprak 
op het laatste VVD-congres 
aldus: 
"Als wij het blad willen 
maken tot een voortdurende 
bron van discussie binnen 
de partij, doet dit de zaak 
van de VVD niet goed". 
"Discussie is nodig, maar wat 
gezegd wordt, kan door de 
politieke tegenstanders 
worden aangegrepen: je zegt 
het toch in je eigen blad". 
Een bedroevende uitspraak, 
zeker in deze tijd van 
politieke heroriëntatie. 
De uitspraak gaat volledig 
voorbij aan de essentiële taak 
van een politieke partij om 
als medium te fungeren tussen 
kiezer en gekozene. Een 
partijblad moet daarbij 
onverbrekelijk dienst doen 
om enerzijds zo veel mogelijk 
informaties aan de kiezers 
door te spelen, maar 
anderzijds dient de kiezer alle 
gelegenheid geboden te 
worden commentaar te 
leveren op de standpunten 
van hun volksvertegenwoor
digers en partijbestuurders. 
Het vermeende gevaar, dat 
politieke tegenstanders van 
een en ander misbruik 
kunnen maken, mag èn kan 
daar niets aan veranderen. 

D. J. D. DEES 

OLYMPISCHE SPELEN 
D e manoeuvres van het 

IOC zijn een aanfluiting 
van de olympische gedachte: 
verbroedering van de volkeren. 
Eerst besluiten zij Zuid-
Afrika, dat ondanks zijn 
apartheidspolitiek een 
gemengde ploeg zou zenden, 
uit te nodigen. Echter, na 
het dreigement tot boycot 
van een kleine veertigtal 
staten is het IOC door de 
knieën gegaan. 
Ik vind dit een hoogst 
merkwaardige gang van 
zaken, omdat in de eerste 
plaats politiek-psychologische 
motieven doorslaggevend 
worden voor de organisatie 
van dit internationale sport
festijn. Vervolgens omdat 
deze boycot niet de minste 
invloed zal uitoefenen op 
de gewenste koerswijziging in 
Zuid-Afrika. Nog steeds 
bevordert een isolement juist 
de orthodoxie. Ook ik ben 
bepaald een tegenstander 
van zowel de idee als de 
praktijk van de segregatie
politiek. In dit geval zie ik 
echter niet de minste 
aanleiding om deze te 
betrekken op de olympische 
spelen. 
Het zou interessant zijn eens 
na te gaan hoeveel van de 
deelnemende Janden werkelijk 
ernst maken met het 
hooghouden van de menselijke 
waardigheid. Het grote aantal 
dictaturen, oligargieën 
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e.d. staatsvormen zou dan 
ook uitgesloten moeten 
worden. Dit komt echter 
nooit in het geding. 
Maar ja, Zuid-Afrika is 
dan ook een uniek, eenzaam 
en dus gemakkelijk uit te 
schakelen tegenstander. 

A Ph. P. VAN HAEFTEN 

BRAUTIGAM 
D e bekende journaliste 

mevr. Gerda Brautigam, 
navraag bij de Kiesraad 
leerde ons dat zij ook nog 
Tweede Kamerlid is, heeft 
bepaald dat het schrijven van 
brieven aan ondernemers een 
conservatieve bezigheid is. 
Schrijf je daarentegen een 
brief, op HEMA-papier 
natuurlijk, aan een arbeider, 
dan ben je progressief. 
Jammer genoeg zei Gerda er 
niet bij waarom dat allemaal 
wel zo is. Als zij tot 
zelfkritiek in staat zou zijn, 
gaf ze misschien wel 
ruiterlijk toe dat haar 
bewering nergens, maar dan 
ook letterlijk nergens op 
slaat. Zeker lijkt ons dat 
mevr. Brautigam lijdt aan 
dwangmatig-dogmatische 
voorstellingen omtrent de 
relatie welstand en conser
vatisme, c.q. progressiviteit. 
Het is mogelijk dat mevr. 
Brautigam bijv. haar mening 
door de reacties van de 
Londense havenarbeiders op 
de geruchtmakende uitlatingen 
van de conservatieve 
schaduwminister Powell 
gewijzigd heeft. 
Wij zijn daar dan ieder geval 
zeer benieuwd naar. 

G. VAN DER MEER 

Van hier en gunter 

* Er moeten weer méér en 
duidelijker scheidslijnen wor
den getrokken dan de laatste 
jaren veelal gebeurd is. Juist 
de VVD zal dat moeten doen. 
Helaas betekent dat. . . . voor 
de VVD een moeilijke en in 
vele opzichten tragische rol. 
Tragisch, omdat de VVD, door 
het zich moeten afzetten tegen 
het socialisme, het verwijt van 
conservatisme op zich zal moe
ten laden en misschien inder
daad op bepaalde punten wel 
eens conservatiever zal moeten 
zijn dan strikt genomen nodig 
is. Dat is echter een offer dat 
door het politieke rollenspel 
ter wille van het algemeen be
lang (de duidelijkheid) wordt 
verlangd. Dit ter overdenking 
aan de misschien niet geheel 
ten onrechte ontevreden .,radi
cale" jongeren, die echter met 
hun openlijke kritiek (in om
vang vaak omgekeerd evenre
dig aan hun getalssterkte) de 
positie van het liberalisme 
geen goed doen. (J. Groenen
daal in Liberaal Reveil van 
april '68). 
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D e Engelse aartsconserva
tief Enoch Powell is door 

Ted Heath ontslagen uit zijn 
schaduwkabinet. Reden: zijn 
felle emotionele redevoering 
tegen de immigratie van kleur
lingen. Zijn gehoor werd in 
schrille kleuren een in dé toe
komst mogelijk zwarte over
heersing voorgespiegeld. 
Hoewel dit naar racisme riekt, 
kan ik toch wel enig begrip 
opbrengen voor Powells appèl, 
in zoverre dat ik het gevoel 
van bedreiging van de Engelse 
"way of life" mogelijk acht. Of 
men zich hier erg ongerust 
over moet maken, en dan d.m.v. 
wettelijke maatregelen het ont
staan van een mobiele mon
diale samenleving moet trach
ten op te schorten is vers twee. 
Het verschijnsel op zich is in
teressant, en verdient dus onze 
aandacht. 

De Culturele Elite wisselt 
Steects heeft cte establishment een 
verschuiving van een cultuurpa
troon als een gevaarlijke aanslag 
gevoeld, die de ondergang van dit 
ondermaans bestaan ten gevolge zou 
hebben. Men denke in dit verband 
aan het secularisatie-proces na de 
kerkelijke Middeleeuwen; aan de 
burgerlijke cultuur die voor de 
(semi-) aristocratische leefwijze in de 
plaats kwam; aan de overgang naar 
de moderne massale welvaartssamen
leving; eerst op nationaal, thans ook 
op internationaal niveau. 
Zij, met een heimelijk verlangen naar 
de .,goede oude tijd", die, daar helpt 
geen moedertje-lief aan, voorbij is, 
noemt men reactionair; een klassifi
catie die momenteel ook een kwalifi
l'<llie is uewunlen. 

Reetionair Fascisme 
liet meest illustratieve voorbeeld 
van reactionaire politiek zijn fascis
me en nazisme. Beide waren sympto
men van een krisis in de post-Franse 
Revolutiemaatschappij. Deze moder
ne wereld van democratie en in
dustriële welvaart kenmerkt zich 
door een constant en toenemend 
streven naar gelijkheid en gelijkwaar
digheid, hetgeen een bevrijdende on
afhankelijkheid ten gevolge moet 
hebben. En omgekeerd: alle afhan
kelijkheidsrelaties moeten zoveel 
mogelijk verbroken worden op
dat de mens aan de ander gelijkwaar
dig kan zijn. Zo wordt de samenle
ving opgedeeld in de kleinste 
atomen: de individuen (~ ondeeluu
ren). Een proces van vele eeuwen 
zet zich snel voort: de segregatie 
van de mens van zijn omgeving, zijn 
tijd, zijn milieu, maar ook de verde
ling tussen kerk en staat, werken en 
wonen, ouders en kinderen, e.d. 
Het fascisme en het nazisme herstel
den de verloren eenheid in een or
ganisch stamverband, hetgeen in on
ze Moderne Wereld, en met geweld 
gepaard gaande, niet ongestraft kon 
geschieden. 

Nederlands conservatisme 
Ook in onze vaderlandse politiek 
treft men reactionaire krachten aan 
als men denkt aan degenen die een 
verdwenen zaak willen terugroepen, 
en conservatieven als zij hun huidige 
leefwijze willen behouden, ook al 
zijn zij de laatsten der Mohikanen. 
Men denke aan de BP, de SGP en het 
GPV, de CPN en PSP en delen van 
de vijf grote partijen. 
De Boeren kunnen maar niet geloven 
dat de agrarische samenleving passé 
is, en schoppen derhalve tegen de 
uitwassen van de geordende tech
nisch-industriële wereld: de PBO's 
en dergelijke. 

Over het 
conservatisme 
A. Ph. P. van Haeften 

De SGP en het GPV zien met lede 
ogen dat Nederland steeds verder af
drijft van Calvijns theocratie in 
Genève; een ideaal dat in de vorige 
eeuw welhaast bereikt scheen. 
De CPN wil ons terugvoeren naar 
haar oude utopie: de klasseloze 
maatschappij; een oer-verlangen naar 
het paradijs. Overigens, Marx was 
een typisch voorbeeld van het pro
test tegen de Industriële Revolutie 
en haar .,Entfremdung". 
De PSP verschilt in wezen weinig 
van de CPN. Zij is daarnaast nog zo 
naïef te geloven dat haar eschatolo
gie langs de weg van de geweldloos
heid te bereiken zou zijn; ook dat is 
een paradijselijk trekje. 
In de grote partijen zijn de reactio
nairen en conservatieven voorname
lijk de bewakers en herstellers van 
de (klein-)burgerlijke levensstijl. 

Burgers en middenstanders 
Bij de VVD ligt het conservatieve 
accent grotendeels op het sfeertje van 
de .,notabelen" of hun nazaten, zoals 
ondernemers, intellectuelen en amb
tenaren. Hun opvoedingsideaal is 
voornamelijk gericht op het maken 
van een carrière en het verwerven 
van een respectabele sociale status. 
Ook zal een niet gering deel van de 
VVD bestaan uit representanten van 
de meer bescheiden .. huiselijke" cul
tuur, b.v. van middenstanders en 
agrariërs. Hun levensfilosofie laat 
zich het gemakkelijkste samenvatten 
met .,Zorg dat je altijd baas in eigen 
huis blijft". 

Arbeiders 
Bij de PvdA zal het merendeel van 
de conservatieven bestaan uit de 
.,eenvoudige" arbeidersgezinnen, die 
zich zeer snel hebben geïdentificeerd 
met de welvaartsideologie (en deze 
niet af zullen laten nemen). De raad 
die zij hun kinderen voorhouden 
komt neer op: .,Zorg dat je eerlijk 
(= met je handen) je brood kunt 
verdienen". Dat juist dit een van de 
moeilijkst te overwinnen barrières bij 
het doen slagen van de onderwijsde
muualisering b, is inmiddels genoeg
zaam bekend. 

Confessionelen en Nationalen 
In de confessionele partijen zullen 
alle drie de groeperingen wel in 
meerdere of mindere mate aanwezig 
zijn. Hier speelt vaak ook nog de 
beschutting van het eigen kerkelijke 
milieu mee. Juist de stormachtige 
ontwikkelingen in het theologische 
denken zullen kunnen bijdragen tot 
een zekere nostalgie naar de oude 
vertrouwde waarden en gebruiken. 
Tenslotte zijn er in vele partijen nog 
mensen die het rr.aar niet kunnen 
verkroppen dat de Gouden Eeuw der 
Nederlandse Natie voorbij is. Enige 
kenmerken: het gevoel van stamver
wantschap met Zuid-Afrika; een aan 
het mythische grenzende verering 
van de nationale symbolen: vorsten
huis, leger en vlag; wrok vanwege 
de dekolonisatie (.,Indië verloren, 
rampspoed geboren"). 
Ik hoop aldus iets van het ontstaan 
van het conservatisme verklaard te 
hebben, en voorts een min of meer 
verantwoorde inventarisatie van de 
conservatieven binnen onze politieke 
partijen te hebben gegeven. 

Een conservatieve partij 
mogelijk? 

Het feit dat ik meen dat er in Ne
derland wel degelijk conservatieven 
zijn, wijkt af van hetgeen Mr. Van 
Riel meermalen betoogd heeft (zie 
interviews met de HP en het AD). Hij 
ziet in Nederland geen plaats weg
gelegd voor een conservatieve partij, 
omdat de twee belangrijkste compo
nenten ontbreken. Deze zouden z.i. 
zijn: een grote groep agrariërs en 
een orthodoxe RK-kerk. Daar er ech
ter wel degelijk conservatieven zijn, 
zoals ik trachtte uiteen te zetten, 
moet het ontstaan van een conser
vatieve partij toch zeker tot de mo
gelijkheden behoren. 
Uiteraard zijn hier de curiosa CPN, 
PSP, GPV en SGP van weinig impor
tantie. Belangrijker zijn de hoeders 
van de (klein-)burgerlijke levensstijl 
in de grote partijen en de BP. 
Overigens, de .,rechtse" partij in Mr. 
Van Riels tweepartijenstelselconcep
tie kan wel degelijk aanspraak maken 
op het predieaal .,conservatief" (Ik 
schreef dat reeds in Rielaria in ons 
februari-nummer). Dit ondanks het 
feit dat men in de economische en de 
sociale politiek beslist niet verstard 
wil zijn. Maar dat geldt voor de 
meeste bestaande conservatieve par
tijen; het bphoudende manifesteert 
zirh juist in het ideologische vlak. 

Van Riels verwijt aan de 
jonge liberalen 

Dit noopt mij tot nog een korte op
merking. In de passage van het in
terview dat het AD met Mr. Van 
Riel had (afgedrukt in ons aprilnum
mer) verwijt deze .,enige" jonge libe
ralen de samenhang tussen verlicht 
kapitalisme (waar ze vóór zijn) en 
traditionele bindingsvormen als vor
stenhuis en krijgsmacht (waar zij 
niet zo erg warm meer voor lopen) 
niet te onderkennen. Dit is naar het 
mij voorkomt typisch de ondergangs
filosofie van een laatste der Mohi
kanen. Een bepaalde levensstijl wordt 
gekoppeld aan een economische 
structuur. Natuurlijk is er een ver
band. Maar niet onlosmakelijk; het is 
niet zo dat de voorkeur voor een be
paald economisch stelsel de dekman
tel mag zijn voor het streven naar 
het behoud van de privé levensstijl. 
De economie is vast wel opgewassen 
tegen bepaalde veranderingen in ons 
cultuurpatroon. 
Ja, men zou zelfs kunnen stellen dat 
de Europese .,bourgeoi-mentaliteit'' er 
de oorzaak van is dat Servan-Schrei
her zich moest melden met zijn .,Defi 
Americain"; een appèl dat duidelijk 
weerklank heeft gevonden. 

Een oude koe 
Om een beter begrip te krijgen van 
de door Mr. Van Riel overmatig ge
accentueerde samenhang als zojuist 
omschreven, is het wellicht goed er 
nog eens aan te herinneren dat hij 
zich op een dergelijke wijze al eens 
eerder vergallopeerde. Immers, toen 
Henk Neuman (KRO-tv-programma 
Silhouet) Mr. Van Riel vroeg welke 
zijn houding tijdens de Tweede We
reldoorlog was, deelde deze mede, 
toen uiterst passief te zijn geweest; 
hij was tegen, althans bepaald niet 

voor, het ondergrondse verzet. Zijn 
argumentatie was dat hij vreesde dat 
het verzet een opstandige geest los 
zou maken, die na beëindiging van 
de oorlog een enorme gezagscrisis 
ten gevolge zou hebben, en waarvan 
de communisten dan misbruik zou
den maken. Mr. Van Riel gaf eerlijk 
toe dat hij de situatie destijds ver
keerd getaxeerd had. 
Het is misschien niet prettig oude 
koeien als deze uit de sloot te halen; 
ik deed het toch om te verduidelijken 
dat Mr. Van Riels angst voor het 
staatssocialisme ongegrond groot is, 
en omdat hij ook destijds een corre
latie, van dezelfde orde als in het 
AD-interview genoemd, meende te 
bespeuren, die slechts een fata mor
gana bleek te zijn. 

Een vergelijking 
Dit dan allemaal n.a.v. het ontslag 
van Enoch Powell. 
Het is in deze opmerkelijk dat Po
wells appèl volstrekt legitiem was 
(hij stelde immers een sociale kwes
tie aan de orde, die, en dat maakt de 
hele zaak zo vervelend, nauw ver
weven is met het kleurlingen-vraag
stuk), maar dal het vooral de tooa 
was, die grote verontwaardiging te 
weeg bracht. Aan enige analogie 
met de beruchte redevoering van Mr. 
Van Riel kan ik mij dan ook niet 
onttrekken. 
Zowel Powell als Van Riel strijden 
voor een voorbije époque (het En
gelse en Nederlandse .,nationale" 
dat bedreigd wordt). Beiden signale
ren hoogst belangrijke problemen die 
men niet met een paar kreten af kan 
doen, en waarover het laatste woord 
nog niet gezegd mag zijn. Beiden 
verliezen zich echter in een hoogst 
emotionele en ongenuanceerde bena
dering. Beiden vinden bij een flinke 
groep doorsnee-mensen response. 
Het enige verschil, behoudens de on
derhavige problematiek (die in dit 
geval extra belangrijk is - wij zou
den de heer Van Riel bepaald niet 
van racisme durven te verdenken!), 
is, dat Powell z'n ontslag krijgt van 
Heath, terwijl Van Riel op VVD-ver
gaderingen grote applausen mag in
casseren en door voorzitter Van der 
Pols bedankt wordt, omdat hij de 
gevoelens van de vergadering zo 
juist onder woorden heeft gebracht. 

Van hier en gunter 

* Over het werkbezoek van 
de VVD-fractie in Limburg: 
Ook in de Limburgse kranten 
was over het werkbezoek niets 
te lezen. Wel verhalen over 
VVD-ers met vesten en horlo
gekettingen. Voor zover mij 
bekend droeg - der traditie 
getrouw (?) - alleen de voor
zitter van de JOVD een hor
logeketting; hij is echter geen 
lid van de VVD. (Mr. Korthals 
Alles in Vrijheid en Democra
tie van 19 april jl.). 

* In Parlementaria van 30 
maart schrijft W andelganger 
onder "Pretentieloos" een zeer 
juiste opmerking door te stel
len dat in het boekje "Een Par
tijtje Libre" van Hans Wiegel 
een grotere vooruitstrevend
heid wordt beproefd dan bij de 
oudere VVD-ers, hiermee dus 
eindelijk eens toegevend dat 
de VVD-ers vooruitstrevend 
zijn. (Ingez. stuk in de Volks
krant van 20 april). 



H et Liberaal Beraad, be
staande uit de dagelijkse 

besturen van de VVD, 't LDC, 
de JOVD en de Liberale Stu
dentenfederatie, bijgestaan 
door een aantal vooraanstaan
de liberalen, heeft vorig jaar 
aan de leden van de betrokken 
organisaties een aantal vraag
punten ter discussie voor ge
legd. 

Het eerste rapport van het 

liberaal beraad 

Ook mede aan de hand van uit
komsten uit deze discussies 
kwam in het begin van dit jaar 
het antwoord van het Beraad 
af op het eerste vraagpunt: 

Waardoor functioneert de huidige 
partijstructuur in ons land onvol
doende? 

Waardoor functioneert de hui
dige partijstructuur in ons land 
onvoldoende? 
Het Liberaal Beraad komt niet 
met een definitieve conclusie 
over de hervorming van het 
partijstelsel; men heeft zich 
willen bepalen tot het noemen 
van enige oorzaken die hebben 
kunnen leiden tot de onvol
doende functionering van de 
huidige partijstructuur. 

Men duikt dan eerst in de ge-
schiedenis om de oorzaken 

aan te geven die hebben geleid tot 
de vorming van de voornaamste po
litieke partijen in ons land. Achter
eenvolgens wordt dan besproken de 

1: DE STAATSBURGERLIJKE 
EMANCIPATIE 

Hierbij zien we de paradox dat het 
invoeren van een democratische 
maatregel in overeenstemming met 
het liberaal beginsel (het algemeen 
kiesrecht) een verzwakking van het 
politiek liberalisme ten gevolge had. 

Het algemeen kiesrecht werd verkre
gen in 1917 met de volledige gelijk
stelling van het openbaar en het bij
zonder onderwijs. De heftige school
strijd, waarbij ook de liberalen on
voldoende begrip toonden voor dat
gene wat Roomsen en Orthodox
Protestanten in hun diepste geloofs
en gevoelsleven op het stuk van het 
onderwijs beroerde (hoewel de Room
sen zich ook zelf van het liberalisme 
afkeerden), leidde tot het voornaam
ste aangrijpingspunt voor de vereni
ging van Roomse en Protestantse 
politieke groeperingen. Zo kregen 
we in ons land de tegenstelling 
Rechts (RKSP, ARP en CHU)-Links 
(liberalen en socialisten) een tegen
stelling die in 1917 vervlakte. 

AN DE 

OORZITTER 
De fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, de heer 
Toxopeus, heeft voor een politieke verrassing gezorgd. Had 
hij op het VVD-congres in Maastricht nog gezegd dat de 
VVD en de PvdA voor duidelijkheid hadden gezorgd door 
voor de verkiezingen te zeggen dat zij in geen geval met 
elkaar zouden willen samenwerken in één regering en had 
hij bij diezelfde gelegenheid ook nog gezegd, dat dit dè 
politieke scheidslijn tussen socialisme en liberalisme was, 
nadien heeft hij dit geschetste beeld aangevuld met de op
merking dat het niet willen samenwerken met de socialisten 
alleen voor de huidige toestand gold maar dat het onder 
andere omstandigheden mogelijk zou kunnen zijn om met 
de PvdA in één regering te gaan zitten. 
De reaktie van de heer Den Uyl was nogal bot; hij verweet 
Toxopeus het oude spelletje van verdeel en heers te spelen 
en niet bij te dragen aan een duidelijk alternatief voor de 
kiezers. 
Wat dereaktie van Den Uyl betreft het volgende. Mijns in
ziens is de duidelijkheid genoegzaam gediend door voor de 
verkiezingen te zeggen met wie men wèl en met wie men 
niet wil samenwerken. In de huidige situatie, waarin men 
immers aan alle kanten bezig is aan de partijformatie te 
sleutelen, heeft het weinig zin zich nu al op te gaan stel
len in vast omlijnde blokken. 
Over de uitlatingen van Toxopeus zelf het volgende. Een 
zekere tegenstrijdigheid hierin valt niet te ontkennen. Bo
vendien is het jammer dat niet naar voren is gekomen 
welke punten Toxopeus zag als raakpunten met de PvdA. 
Dit alles neemt niet weg dat ik toch wel gelukkig ben met 
wat Toxopeus heeft gezegd. Het kan ertoe bijdragen dat 
men eens gaat onderzoeken wat nu precies de verschillen 
zijn tussen de VVD en de PvdA, welke verschillen eigen
lijk helemaal niet bestaan, welke verschillen niet essen
tiëel zijn en welke dat wel zijn. Bovendien is het een schot 
voor de boeg van diegenen, die de VVD in conservatief 
vaarwater willen brengen. 

HENK BOSMA 

2: DE SOCIALE EMANCIPATIE 
De slechte sociale toestanden in de 
vorige eeuw worden besproken. We 
zien hier weer dat, hoewel het voor
al de liberalen waren, die de eerste 
stappen hebben gezet tot de sociale 
vooruitgang, zij er niet in slaagden 
vat op de arbeiders te krijgen. De ar
beiders verenigden zich in 1894 in de 
SDAP en de liberalen konden enkel 
de .,burgerij" tot zich trekken. 

3: DE SOCIAAL-PSYCHOLOGISCHE 
EMANCIPATIE 

We zien dat ook na 1920 de confes
sionelen behoefte bleven gevoelen 
aan het georganiseerd zijn, terwijl de 
SDAP zich ging richten op een prin
cipiële wijziging in de maatschappe
lijke structuur waarvoor het libera
lisme geen alternatief had. De ge
noemde partijen bleven dus bestaan. 
In de naoorlogse periode zien we 
het ontstaan van de PvdA uit de 
SDAP wat zou moeten leiden tot de 
doorbraak, een doorbraak die op een 
mislukking uitliep. Toch verschilde 
de PvdA van karakter met de SDAP, 
vooral door het feit dat ze leden uit 
andere partijen heeft aangetrokken 
(CHU en VDB) en doordat ze rege
ringsverantwoordelijkheid kreeg te 
drageiL Het Beraad merkt op dat in 
de periode dat de PvdA in de oppo
sitie is, steeds weer vooroorlogse 
ideeën van de SDAP opgeld doen 
(Nieuw Links, Tien over Rood). 
Binnen de confessionele partijen ont
staat al gauw een ontwikkeling van 
tweeslachtigheid daar men er niet in 
slaagde tot een heroriëntering te ko
men op basis van nieuw opkomende 
politieke strijdpunten, waardoor een 
duidelijk verstarringsproces ontstaat. 
Het Beraad is van mening dat voor 
een juiste functionering van de par
tijstructuur nodig is het bestaan van 
politieke partijen die parallel lopen 
met de politieke verschillen die ons 
volk verdelen: politieke partijen 
moeten politiek-homogene groepen 
zijn! 

B et Beraad komt dan tot de con
clusie dat er tussen de bestaan

de politieke partijen te geringe po
litieke verschilpunten bestaan die 
aanleiding kunnen geven tot een hef
tige strijd zoals we in de vorige eeuw 
zagen. Vooral na 1920 veranderde de 
onderlinge tegenstellingen tussen 
liberalen, socialisten en confessione
len sterk van karakter. 
Het Beraad is verder van mening dat 
de bevolking wel mondiger is ge
worden doch staatsburgerlijk slecht 
gevormd is. Mede door de pers en de 
t.v. zou de bevolking een beeld van 
politici krijgen dat onvolledig is zo
dat deze mensen vaak niet als ware 
volksvertegenwoordigers worden ge
zien. 
Een zeer negatief punt vindt het Be
raad het feit dat de partijen, die door 
de genoemde verstarring reeds een 
onduidelijk gezicht hebben, zich niet 
voor de verkiezingen willen uitspre
ken over de meest gewenste rege
ringscoalitie en kabinetssamenstel
ling, waardoor die kiezers niet waar
lijk kunnen kiezen terwijl van die 
zelfde partijen (volgens het Beraad 
vaak terecht) wordt geklaagd over de 
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onvoldoende invloed op het partij
beleid en op de kandidaatstelling. 
Tenslotte vindt het Beraad dat de 
partijen van gisteren en vandaag niet 
meer passen op de problemen van 
vandaag en morgen: ging het tot on
geveer 1920 om de rechten van de 
staatsburger en daarna om de ver
dere emancipatie van de confessio
neel geöriënteerde en de arbeider, 
thans gaat het om de zo volledig mo
gelijke ontplooiing van ieder mens in 
alle facetten van het mens-zijn. 
Het Beraad wenst kritisch beschouwd 
te zien of de door de huidige partij
formatie, die zij laat uiteen vallen in 
confessioneel geöriënteerde partijen, 
socialistisch geöriënteerde partijen 
en een liberale partij (D '66 wordt he
laas ook door het Beraad in de so
cialistische hoek geschoven) in het 
leven gehouden tegenstellingen tus
sen confessionele, socialistische . en 
liberale kiezers nog bestaan, dan wel 
in hoeverre deze kunstmatig door 
die partij-indeling in het leven wor
den gehouden. De verklaring van Mr. 
Toxopeus over de verhouding VVD
PvdA in Rotterdam op 26 april geeft 
wat dit punt betreft veel hoop. 
Het Beraad eindigt met te zeggen dat 
in het gesprek over politieke vernieu
wing de vraag zal zijn: Hoe zien we de 
plaats van de mens in de maatschap
pij, hoe willen wij optimale ont
plooiingskansen voor iedereen als 
een zelfstandig verantwoordelijkheid 
dragend individu realiseren? Waar
bij het vraagstuk van de verdraag
zaamheid essentieel zal zijn. 

Samenvatting 

door 

Gr. Ziengs 

N a dit eerste antwoord, dat 
ons heeft willen aanwij

zen waar de manco's liggen, 
kijken we hoopvol uit naar die 
op de andere vraagpunten die 
ons zullen zeggen hoe, volgens 
het Beraad, een goede partij
structuur zal moeten zijn en 
welke functie de liberalen bij 
dit proces kunnen vervullen. 
Jammer is het dat de Politieke 
Partij Radicalen ontstond na de 
uitkomst van dit antwoord, 
daar we dan ook de mening 
van het Beraad hadden kunnen 
vernemen over een dergelijk 
verschijnsel. Over D '66 ont
breekt helaas elk commentaar. 
Gaarne hadden we ook willen 
vernemen of het Beraad deze 
partij kan passen in haar ziens
wijze over partijformatie. 
In de volgende antwoorden zal 
hierover misschien meer wor
den gezegd. 

Van hier en gunter 

* Over het oprichtingscan
gres van de Radikalen: 
De partij is nu wel geboren, 
maar hoe zal zij nu definitief 
heten1 Het is en blijft: Politie
ke Partij Radikalen, maar we
gens de frisheid, zal men radi
caal niet met een .,c", zoals 
Van Dale het wil, maar met 
een .,k", zoals Van Dale des
noods gedoogt, spellen. De 
oorspronkelijkheid zit in een 
klein hoekje. Zij zit in het 
hoekje waar ook tieners haar 
zoeken. (Verslag in De Tijd 
van 29 april). 
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basis-discussiepunten voor het 

JOVD-Minimumprogram 
voorbehandeling In Dalfsen 
eindbehandeling in Nijmegen 

Zoals reeds medegedeeld werd tij
dens het weekend te Woudschoten, 
wordt er binnen het hoofdbestuur ge
werkt aan het opstellen van een po
litiek programma. Dit gezien tegen de 
achtergrond van de plaatsbepaling 
- het leveren van een actieve bij
drage -, die de JOVD zich in het 
kader van de discussie rond een 
eventuele partijvernieuwing heeft 
toegedacht. In diverse Hberale ge
lederen is de discussie op gang ge
komen. Hier en daar zijn werkgroe
pen ingesteld. 
Een inventarisatie van de problemen 
in de wereld en het Nederland van 
thans is alleszins gewenst. Nog be
langrijker is welke mogelijke oplos
singen men daarbij vindt en welke 
prioriteiten daarbij gesteld moeten 
worden. Dit zal mede bepalend zijn 
- zo de partijvernieuwing in Neder
land een totaal karakter mocht krij
gen - voor partijvorming in de na
bije toekomst. 
Het is de bedoeling, dat het geheel 
van voorstellen vervat zal worden 
in een discussienota, welke op het 
weekend te Dalfsen in voorlopige be
handeling zal worden genomen. Deze 
discussienota zal in de tweede helft 
van mei aan de afdelingen worden 
gezonden. Een definitieve behande-

INTERNATIONALE POLITIEK: 

BINNENLANDSE POLITIEK: 

ling zal plaatsvinden te Nijmegen. 
Ten behoeve van een zo uitvoerig 
mogelijke discussie en een zo breed 
mogelijke opzet van dit programma 
is het gewenst, dat zoveel mogelijk 
afdelingen/leden zich ook reeds gaan 
bezighouden met het opstellen van 
mogelijke voorstellen. 
Als zaken die in deze discussienota 
o.a. naar voren zouden moeten ko
men, zie men bijgaand staatje. 
Deze lijst is geenszins volledig. Voor 
u wil het noemen van een aantal za
ken slechts een richtingwijzen zijn. 
Voor een aantal zaken bestaan er te
vens goede resoluties. De uitspraken 
hierin gedaan zullen terug te vinden 
moeten zijn in dit programma. 
Nogmaals, belangrijk is, bij het op
stellen van de punten voor een toe
komstig beleid, zich te realiseren, 
waaraan we onze politiek dienstbaar 
willen maken. Is het vaak moeilijk 
een blauwdruk te geven van de tak
toren die bijdragen tot de bepaling 
van "een geschiedenis van de toe
komst"", niettemin blijft het belang
rijk, dat de JOVD er zich rekenschap 
van geeft, wat de meest urgente za
ken zijn in onze samenleving, die 
onze aandacht opeisen. 

A. J. EVENHUIS, vvp. 

De plaats van Nederland in de in
ternationale politiek; 
Ontwapening en non-proliferatie; 
N.A.V.O., Duitse vraagstuk en Euro
pese Veiligheid; 
Europese Integratie; 
Ontwikkelingshulp. 
Funktionering van de democratie in 
de rechtsstaat; 
Werkgelegenheid en industrialisatie; 
Automatisering en vrije tijd; 
Woningbouw en ruimtelijke ordening; 
Overheidsuitgaven en belastingen; 
Struktuur en bestuursvorm van de 
onderneming en de positie van de 
zelfstandige kleine ondernemer; 
Landbouw; 
Onderwijs- en cultuurpolitiek. 

voorstellen tot wijziging van de 

JOVD-Structuur 
voorbehandeld in Woudschoten 
eindbehandeling in Dalfsen 

Contributie-Inning 

Om te komen tot een beter finan
cieel klimaat, doch ook om de leden 
meer bij het landelijk gebeuren te 
betrekken, zal een landelijke contri
butie-inning nodig zijn, waartoe de 
volgende wijzigingen in Statuten en 
Huishoudelijk Reglement nodig zijn: 

e Statuten, art. 19, 2e lid: schrap
pen na de laatste komma en aanvul
len met: "van wie het Hoofdbestuur 
de tot dat tijdstip verschuldigde con
tributie heeft ontvangen··. 

e H.R., art. 17: schrappen en ver
vangen door: "Het afdelingsbestuur 
is verplicht er aan mede te werken 
dat de leden van haar afdeling voor 
het einde van elke termijn de ver-

schuldigde contributie aan het Hoofd
bestuur hebben voldaan". 
e H.R., art. 38, 2e lid: de eerste zin 
schrappen na de komma en aanvul
len met: "van wie het Hoofdbestuur 
de tot dat tijdstip verschuldigde con
tributie heeft ontvangen". 
e H.R., art. 41, punt e: schrappen 
en vervangen door: ,.vaststelling van 
de grootte van de contributie aan het 
Hoofdbestuur". 
e H.R., art. 41, punt f: invoegen: 
"vaststelling van de middelen die 
door het Hoofdbestuur aan de dis
trictsbesturen worden verstrekt". 
e H.R., art. 41, punt h: wordt punt g. 
e H.R., art. 50, punt a: schrappen 
na "tenminste" en aanvullen met: 
I 8,00 per jaar, voor huisgenoten ten
minste I 5.00 per jaar". 

e H.R., art. 50: toevoegen als 2e 
lid: "Verzoeken tot minder contribu
tie moeten aan de penningmeester 
gericht worden". 
e H.R., art. 50, a: invoeren: "De 
penningmeester retourneert maande
lijks aan de afdelingen het boven de 
contributie aan het Hoofdbestuur be
taalde. De penningmeester betaalt 
maandelijks de door het Hoofdbe
stuur verschuldigde middelen aan het 
Districtsbestuur''. 
• H.R., art. 51: schrappen "af
dracht" en vervangen door "contri
butie". 

Stemrecht 
Om te komen tot een ruimer gebruik 
van het stemrecht, zal een verrui
ming van het maximaal uit te bren
gen stemmen per afgevaardigde nodig 
zijn, waartoe de volgende wijzigingen 
in Statuten en Huishoudelijk Regle
ment nodig zijn: 
e Statuten, art. 19, 3e lid, 3e zin: 
schrappen na "niet meer dan" en 
aanvullen met "drie stemmen en niet 
meer dan twee afdelingen vertegen
woordigen". 
e H.R., art. 38, 4e lid: schrappen en 
vervangen door: "Een afgevaardigde 
kan niet meer dan drie stemmen uit
brengen en niet meer dan twee afde
lingen vertegenwoordigen". 

Communicatie 
Om te komen tot een betere horizon
tale en verticale communicatie in de 
JOVD zullen beter functionerende 
districten en verenigingsraden nodig 
zijn. Hiertoe dienen de volgende 
Reglementswijzigingen: 
• H.R., art. 23a: invoeren: "Binnen 
een district bestaat een districtsraad. 
De districtsraad adviseert het dis
trictsbestuur en de verenigingsraad
leden over het te voeren beleid. De 
districtsraad bestaat uit de leden van 
het districtsbestuur, de voorzitters en 
secretarissen van de afdelingen, of 
hun plaatsvervangers, met een leden
tal van ten hoogste een-en-vijftig le
den, plus een afdelingsvertegenwoor
diger van de afdelingen met een le
dental van meer dan 51 leden. De 
districtsraad vergadert zo vaak het 
districtsbestuur dit gewenst acht, 
echter tenminste eenmaal per half 
jaar of binnen zes weken nadat dit 
door tenminste twee afdelingen 
schriftelijk aan het districtsbestuur is 
verzocht. De voorzitter van het dis
trictsbestuur of diens plaatsvervan
ger heeft de leiding van de vergade
ring. De vergadering is besloten. Be
sluiten worden genomen met gewo
ne meerderheid van stemmen. Er 
wordt uitsluitend mondeling gestemd. 
Anderen dan de leden van districts
raad kunnen door het districtsbe
stuur worden uitgenodigd". 
e H.R., art. 35a: schrappen en ver
vangen door: "Binnen de vereniging 
bestaat een verenigingsraad. De ver
enigingsraad adviseert het Hoofdbe
stuur over het te voeren beleid. De 
verenigingsraad bestaat uit de leden 
van het Hoofdbestuur, de voorzitters 
en secretarissen, of hun plaatsver
vangers, van districten met een le
dental van ten hoogste vierhonderd
en-een leden, plus twee districtsver
tegenwoordigers van de districten 
met een ledental van meer dan vier
honderd-en-een leden. De vereniging 
vergadert zo vaak het Hoofdbestuur 
dit gewenst acht, echter tenminste 
eenmaal per half jaar of binnen zes 
weken nadat dit door tenminste acht 
leden schriftelijk aan het Hoofdbe
stuur is verzocht. De voorzitter van 
het Hoofdbestuur of diens plaatsver
vanger heeft de leiding van de ver
gadering. De vergadering is besloten. 
Besluiten worden genomen met ge
wone meerderheid van stemmen. Er 

wordt uitsluitend mondeling gestemd. 
Andere dan de leden van de vereni
gingsraad kunnen door het Hoofdbe
stuur tot het bijwonen van de ver
enigingsraad worden uitgenodigd". 

e Slotvoorstel: gezien de vele wij
zigingen die het Huishoudelijk Regle
ment heeft en zal ondergaan, is het 
wenselijk dat bij een volgende her
druk de nummering van de artikelen 
wordt herzien. 

J. J. P. MEIJER, VVO. 

Van hier en gunter 

* Een van de weinig behoor
lijk geklede zangeressen, die 
via de TV in onze huiskamers 
komen is Corry Brokken. In 
haar eigen Corry Brokken
show zorgt ze er van afleve
ring tot aflevering voor, dat 
het fatsoen bewaard blijft en 
de goede smaak geen geweld 
wordt aangedaan. Corry zelf 
is doorgaans uiterst verzorgd 
gekleed; bij haar geen oneste
tische lange haren of onsma
kelijke korte rokken, die moe
ten camoufleren wat aan talent 
ontbreekt. Corry Brokken kàn 
zingen en wie haar genre amu
sement weet te waarderen 
krijgt als hij op dit Avro-pro
gramma afstemt, in ieder geval 
vermaak dat die naam ver
dient. De ethermadelieven die 
meestal de beeldbuis ,.opfleu
ren" zal menige kijker het 
liefst verwijzen naar de plaats 
waar ze thuis horen: de straat. 
Het kon dan ook niet uitblij
ven dat het optreden van C. B. 
kritiek ontmoet bij onze ,.pro
gressieven". In de r.k. ,.Volks
krant" (waarvan de tv-kriticus 
nog steeds zijn trauma, geba
seerd op het gemengde zwem
verbod van zijn jeugdjaren, 
niet te boven is) laat de zeer 
vooruitstrevende heer H. H. 
zich smalend uit, juist over 
deze verzorgde aanblik van de 
C. B.-show. ,.Nooit eens in een 
broek, nooit in een slobbertrui" 
klaagt hij. . . . Natuurlijk gaat 
zijn kritiek dieper, maar H. H., 
die zich kennelijk het liefst 
vergaapt aan onfrisse beat
girls en actrices van dat slag, 
durft dáár blijkbaar niet voor 
uit te komen. In kringen van 
het progressieve volkje heeft 
het n.l. ontstemming gewekt, 
dat Corry, en dat is het geheim 
van haar suces, haar program
ma's een duidelijk nationaal 
karakter wil geven. Daarbij 
schaamt ze zich niet voor haar 
liefde voor ons land, onze vlag, 
onze nationale waarden, onze 
natuur en onze eigen volks
cultuur! In haar laatste show 
sprak dat nationale element 
weer sterk, en logisch dat al
lerlei Weg-met-ons-trawanten 
daar moeite mee hebben. Zij 
steken hun verraderlijke kri
tiek dan in het kleed van aan
merkingen op de presentatie. 
H. H. heeft waarschijnlijk lie
ver een of andere schuddebui
kende negerin op de beeldbuis, 
vooral als ze het liefje is van 
een opgezweepte Black-Power
gangster. (Rechts Om - ,.natio
naal en onafhankelijk"- 6 april; 
het facistoïde blaadje van M. 
Lewin). 



De VVD na de "progressieve'' uitverkoop: 

EEN NATIONALE OF EEN 
LIBERALE CONCENTRATIE? 
J n de meeste kranten van zaterdag 29 april kon men een twee-

tal verslagen van VVD-bijeenkomsten vinden; te weten in 
Den Haag, waar senator Van Riel sprak, en Rotterdam, waar 
fractievoorzitter Toxopeus het woord voerde. Laatstgenoemde 
bereikte met zijn spreekbeurt zelfs de ochtenduitzendingen van 
de radio-nieuwsdienst. 

Mr. Van Riel heeft volgens de 
kranten gezegd, dat een stem

busacoord met een CDU (nu de Ra
dicalen zijn uitgetreden) bepaald niet 
uitgesloten moet worden geacht. De 
rapporten van de Groep van 18 gaven 
hem daartoe alle vertrouwen. 
Mr. Toxopeus trachtte duidelijk te 
maken dat de VVD de PvdA niet 
eeuwig als regeringspartij heeft af
gewezen. Hij meende het woordje 
"nooit" nimmer gebruikt te hebben. 
Uiteraard maakte hij wel enige res
tricties, b.v. ten aanzien van Nieuw 
Links. Woensdag 1 mei gaf de Tele
graaf een diep teleurgesteld com
mentaar, omdat de laatste duidelijk
heid in de politiek hiermee zou zijn 
verdwenen. 
In feite geven de beide spreekbeurten 
geen enkele aanleiding tot enige sen
satie. Beiden zeiden nl. niets nieuws. 
Behoudens dan Mr. Van Riel die het 
ontstaan van een CDU bepaald toe
juichte. Dit is in eerste instantie 
vreemd als men bedenkt dat een CDU 
enkel een schaalvergroting van de 
KVP is, dit ondanks het uittreden 
van het merendeel der Radikalen. 
Een CDU die zich nota bene ook niet 
tot een bepaalde politieke partij 
wenst te bekennen voor de verkie
zingen, althans voorlopig niet. Men 
kan er natuurlijk op gokken dat een 
CDU zonder Radicalen niets meer in 
de weg staat om voor de VVD te 
kiezen, maar dan kon men wat de 
ARP betreft wel eens aardig van de 
koude kermis thuis komen. . . . 
Het wordt allemaal begrijpelijker als 
men zich Mr. Van Riels pleidooi voor 
een "nationale partij van algemeen 
christelijke signatuur" herinnert. Zijn 
stembusaccoord zou dan inderdaad 
een doelbewuste poging zijn om tot 
een liberaal-confessionele tegenhan
ger te komen van de "Progressieve 

Concentratie", waarvan men nog 
maar moet zien of die er inderdaad 
ooit komt. 

Ook Mr. Toxopeus heeft niets nieuws 
gezegd. Enkel was het een verduide
lijking, een genuanceerdere uiteen
zetting, van een oud standpunt. Men 
kan zich echter afvragen wat het toch 
betekent dat in deze tijd van "poli
tieke verwarring", waar VVD-poli
tici zo graag van spreken, de laatste 
vorm van deze, zij het nogal een sim
plistische, duidelijkheid discutabel 
wordt gesteld. Uit de krantenversla
gen kan men niets wijzer worden. ... 
Op het gevaar af te zwaarwichtige 
conclusies te trekken uit de betogen 
van de heren Van Riel en Toxopeus, 
mogen we toch wel constateren dat 
een zekere, door ons reeds eerder 
gesignaleerde, divergentie in opvat
tingen wederom aan het licht is ge
komen. 

door 

A. Ph. P. van Haeften 

Beide politici verdienen een compli
ment voor hun bijdrage in de ontmy
thologisering van de partijvernieu
wing. Mr. Van Riel voor zijn, uiter
aard nog wel omzichtige, streven 
naar een "nationale" partij, die ons 
evenwel bepaald niet kan inspireren. 
Mr. Toxopeus voor zijn durf om t.a.v . 
de PvdA genuanceerder te willen zijn 
dan vroeger. Wat ons betreft houdt 
hij de moed er nog in, want hij heeft 
zich kennelijk nog niet zo maar ver
zoend met de gedachte dat de VVD 
genoegen moet nemen met de win
keldochters na de "progressieve" 
uitverkoop. 

GÉÉN FEESTREDE TER GELEGENHEID VAN 
10 jaar Europees Parlement 

E en miniscuul berichtje in de kranten: "Het Europees Parle
ment bestaat deze lente 10 jaar". 

Een klein berichtje, dat een groot bericht had moeten zijn. 
Een feest dat gevierd had moeten worden. 

"'I:Wr is veel mis met het Europa van 
.-:.. de Zes. 
Het is waar, dat er op het materiële 
vlak veel bereikt is. Maar ten koste 
van wat? 
Het grootste bezwaar, dat wij tegen 
de huidige ontwikkeling kunnen heb
ben is, dat nationale bevoegdheden 
worden overgedragen aan een supra
nationaal gezag, zonder dat voor de 
afgestane nationale parlementaire 
controle een Europese parlementaire 
controle in de plaats komt. Beslis
singen, vaak van ingrijpende aard, 
worden uitsluitend genomen door de 
Raad van Ministers. Maar aangezien 
deze bijeenkomsten van de Raad van 
Ministers geheim zijn, kunnen de 
ministers nauwelijks door de natio
nale parlementen gecontroleerd wor
den. 

Tot welke vreemde toestanden dit 
kan leiden heeft het Tweede Kamer
debat over het ultracentrifugeproject 
Kistenmaker nog eens duidelijk aan
getoond. ... 
De Europese Gemeenschappen zijn 
gemeenschappen van bureaucraten en 
technocraten geworden. De politieke 
partijen in ons land erkennen dit, 
maar zij komen in hun programma's 
niet verder dan waarheden als een 
koe: "het E.P. dient meer bevoegd
heden te krijgen en rechtstreeks te 
worden gekozen". Maar wat er ge
daan moet worden als dit, zoals 
thans het geval is, door één der lid
staten wordt geboycot, schijnt niet 
geformuleerd te kunnen worden. 
Alleen D '66 biedt een, ons inziens 
irreëel, alternatief: "indien er geen 

democratische controle komt, dient 
Nederland het Verdrag van Rome op 
te zeggen". ... 
Het is langzamerhand een zinloze 
traditie geworden, dat het E.P. zich 
éénmaal per jaar uitspreekt voor het 
verkrijgen van meer bevoegdheden 
en het rechtstreeks kiezen van het 
Parlement. Het Grote Franse Orakel 
spreekt dan via één zijner marionet
ten: "geen bevoegdheden voor een 
parlement, dat niet representatief is 
samengesteld" of "geen verkiezingen 
van een parlement dat toch maar een 
schertsparlement is". 
Men vraagt zich in Straatsburg dan 
ook nadrukkelijk af wat er moet ge
beuren. Dient het E.P. eerst meer be
voegdheden te krijgen alvorens ver
kiezingen kunnen plaatsvinden of het 
omgekeerde? 
Ons inziens kan de impasse alleen 
doorbroken worden wanneer de lid
staten gebruik maken van de enige 
mogelijkheid die het Verdrag van 
Rome hun in artikel 138, lid 1, schept: 
De Vergadering (= E.P.) bestaat uit 
afgevaardigden die de nationale par
lementen uit hun midden aanwijzen 
volgens de door iedere lidstaat vast
gestelde procedure. 

Dit artikel kan zeker dusdanig ge
ïnterpreteerd worden, dat ieder par
lement zijn afgevaardigden naar het 
E.P. aanwijst, nadat zij door de be
volking zijn gekozen. 

Het lijkt ons dan ook wenselijk dat 
in Nederland zo spoedig mogelijk 
met een rechtstreekse verkiezing van 
de afgevaardigden naar het E.P. 

(vervolg POST) 
behept met een lastige vorm van 
kwaadsappigheid, Of getuigt van een 
stuk (politiek) onbenul waar de boe
ren geen kaas van lusten. Laten we 
het maar op dat laatste houden, dan 
is er tenminste nog hoop. 
Het gebruiken van nietszeggende 
kreten als "liberale beginselen hoog
houden", "on-liberale uitlatingen" en 
"on-parlementaire termen" zonder 
aan te geven wat dan wél liberaal en 
parlementair is; welke uitlatingen 
aan deze kriteria niet met goed ge
volg kunnen worden getoetst, en 
waarom niet, maakt elke discussie 
onmogelijk. Maar dat wil de heer 
Miehiel van der Meij kennelijk ook 
niet. Een herhaling van Amersfoort, 
een diepte-punt in de geschiedenis 
van de JOVD, wie daar dan ook ver
antwoordelijk voor moeten worden 
gesteld, schijnt hij te ambiëren. Zo 
ziet hij de JOVD niet in eerste in
stantie als een studie, en dus als een 
discussie-organisatie (hetgeen impli
ceert dat er verschillen van mening 
behoren te zijn die geargumenteerd 
moeten kunnen worden uitgewisseld), 
maar als een club waar men zich le
dig houdt met het "politiekje spelen". 
Hiermee speelt hij Gruyters dan in 
de kaart die eens beweerde dat jon
gerenorganisaties als de JOVD 
slechts politieke speeltuinverenigin
gen zijn. 
Wie de illusie meent te hebben dat 
de hoofdredacteur zijn excuses zal 
aanbieden (aan wie dan wel, en 
waarom?) van wege een foto die een 
stuk menselijk leed op onbloedige 
wijze in beeld brengt, een foto die 
dankzij de medewerking van het 
Alg. Handelsblad en Associated Press 
doelbewust geplaatst kon worden, 
verdient nauwelijks serieus genomen 
te worden. 
Een vraag als "Vermeldt de redactie 
werkelijk alle meningen die in de 
JOVD leven?" is kennelijk ook na 
ampel beraad neergepend. Want de 
geachte briefschrijver verwacht toch 
niet dat de redactie alle JOVD-ers 
opbelt om hun mening te horen over 
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wordt begonnen. 
De gevolgen van zo'n partiële ver
kiezing zijn velerlei. 
Zij verlenen de afgevaardigden de 
beste legitimatie en zullen de Euro
pese Gedachte, die nu een wat ver
schraalde belangstelling geniet, een 
nieuwe impuls kunnen geven. 
Daarnaast zullen partiële verkiezin
gen de politieke partijen, die toch zo 
steriel blijven in hun standpunten 
over de Europese Integratie, dwin
gen tot meer strijdbare formuleringen. 

door 

D. J. D. Dees 

Tenslotte zijn er ook in de andere 
landen veel voorstanders van par
tiële verkiezingen. In Duitsland kwam 
het enige jaren geleden zelfs tot een 
initiatiefwet van de SPD, die vooral 
om politieke redenen afgestemd werd. 
Een sneeuwbaleffect ligt misschien 
binnen bereik. ... 
Alleen door een samenbundeling van 
krachten kan het wezen van de de
mocratie in de E.E.G. veilig gesteld 
worden. Want ook dan pas kan de 
bevolking betrokken worden bij een 
zaak, die toch zo diep ingrijpt op het 
dagelijks leven. 
De Europese politiek is een politiek 
van kleine schreden voorwaarts. La
ten wij in Nederland zo'n kleine stap 
maken. De gevolgen kunnen bijzon
der groot zijn. 

de te plaatsen copij, en dan even
tueel afwijkende geluiden als voet
noot opneemt? Zij dit zo, dan zijn 
de verwachtingen van de heer Mi
chiel van der Meij te hoog gespan
nen. 
Van de geachte briefschrijver heeft 
de redactie echter nimmer enige co
pij ontvangen, zodat hij, naar wij 
mogen aannemen, reeds vele kansen 
gemist heeft om zijn ongetwijfeld 
hoogst liberale geluid te laten horen. 
De redactie hoopt in het vervolg 
verschoont te blijven van onberede
neerde aanvallen op enige redacteu
ren; zij stelt het evenwel bijzonder 
op prijs om fel geattakeerd te wor
den over haar stellingnames, maar 
dan wel op een zakelijk niveau zo
dat in een eerlijke discussie de me
ningen van jonge liberalen (laten wij 
hopen) aan elkaar getoetst kunnen 
worden. 
Dat wij het epistel van de heer 
Miehiel van der Meij vooralsnog een 
onbenullige schrijverij achten slaat 
dan niet op twee zinnetjes. Onze 
hoop is gevestigd op de passage 
"Langzamerhand weet ik niet meer 
waar ik terecht ben gekomen". Ligt 
niet aan alle kennis de twijfel ten 
grondslag? 
Het appèl om voor Dalfsen nog eens 
goed na te denken heeft onze warme 
sympathie. Wij zouden de periode 
evenwel willen uitbreiden van ver 
vóór, tot ver ná Dalfsen. Hopelijk 
wil de heer Miehiel van der Meij 
reeds nu een aanvang maken. Als wij 
dat kunnen bereiken dan zal ons dat 
tot grote vreugde stemmen. 

DE (GEHELE) REDACTIE 

P.S. De heer Miehiel van der Meij is 
er kennelijk niet van op de hoogte 
dat het ussance is dat alle belang
hebbenden bij een open brief deze 
ook ontvangen. Het HB leest dit 
schrijven officieel voor het eerst in 
deze Driemaster. 

Het HB heeft evenwel te kennen ge
geven zich volledig met het redactio
nele commentaar te kunnen vereni
gen. 
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Nieuws uit de organisatie J 
verzameld door lneke Hubeek 

'-----' 
DISTRICT ZUID-WEST 
Op zaterdag 30 en zondag 31 maart j.l. 
verpoosden vele JOVD-ers en be
langstellenden in en om Kasteel Bou
vigne te Breda, waar het district 
Zuid-West het jaarlijkse districts
weekend hield. Zaterdagmiddag hield 
de heer J. W. Schneider, docent in 
het volkenrecht aan het John F. Ken
nedy Instituut te Tilburg een inlei
ding over .,Volkenrechtelijke aspec
ten van Vietnam". Uit de hieropvol
gende levendige discussie bleek dat 
het bijzonder interessant was eens 
vanuit een andere hoek dan de poli
tieke, de situatie in Vietnam te bena
deren. In het avondprogramma werd 
een heel ander onderwerp aan de 
orde gesteld. Ir. D. S. Tuijnman be
lichtte op een prettige wijze de pro
blemen en gevolgen van de industrië
le vervuiling. Een onderwerp dat 
vooral in het westen des lands de 
aandacht heeft. Het tweede deel van 
de avond was gewijd aan de ontspan
ning van de deelnemers. Op de mu
zikale geluiden van de Rotterdamse 
Studenten Jazz Band werd tot diep 
in de nacht gedanst en gefeest. Weer 
eens een echt ouderwets JOVD-feest. 
Zondagmorgen was het echter weer 
alle ernst. In de algemene districts
ledenvergadering werden huishoude
lijke zaken aan de orde gesteld. Als 
derde en laatste inleiding was zon
dagmiddag Han Lamroers (redacteur 
Groene Amsterdammer) naar Bouvig
ne gekomen om zijn betoog te hou
den over "Vrijheden beperkt of on
beperkt". In de discussie werd de 
heer Lammers het (liberale) vuur na 
aan de schenen gelegd. Alhoewel de 
liberale gedachten over dit onder
werp gelukkig wel wat anders lagen 
dan die van de spreker, was het een 
gezonde uitwisseling. 
Al met al mogen we terugzien op een 
zeer geslaagd weekend en wat de 
verblijfplaats betreft: het was er bij
zonder aangenaam verpozen. 

DISTRICT NOORD 
"ONE WORLD OR NO WORLD", 
met deze woorden besloot de heer 
A. J. Evenhuis zijn openingsspeech 
op de districtsdag te Zuidlaren waar 
zo'n 200 JOVD-ers bijeen waren o.w. 
het volledige hoofdbestuur naast o.a. 
drs. Korthals en dr. K. van Dijk. 
De speech van de heer Evenhuis was 
voori\1 gewijd i:lan rle ontwikkeling 

van de machtsverhoudingen in de 
wereld van af 1945. Hij pleitte voor 
een gebundeld optreden van Europe
se landen om de machtspolitiek van 
Oost en West te beïnvloeden tenein
de de internationale spanningen te 
verkleinen opdat Europa zich veelzij
diger zou inspannen voor de vrede. 
Na deze gedegen speech hielden ka
merleden en oud-JOVD-voorzitters 
Erwin Nypels en Hans Wiegel een 
"debat der waarheid", een waarheid, 
die voor velen helaas niet aan het 
licht kwam. 
Na de "toss" begon Hans Wiegel met 
de erkenning dat het succes van 
D '66 de aanleiding was geweest tot 
het vele gepraat over vernieuwing. 
Volgens hem was het bij gepraat ge
bleven daar van een wezenlijke ver
nieuwing nog geen sprake was. Hij 
besloot met te zeggen dat zolang er 
niet voor iedereen gelijke kansen en 
ontplooiingsmogelijkheden zijn, er 
plaats is voor een liberale partij als 
de VVD! 
Erwin Nypels begon met te zeggen 
dat hij nog steeds liberaal was en als 
zodanig als D '66-er in de kamer zat! 
Hij was van mening dat de wegen 
van de liberalen zich zullen scheiden 
evenals die van de socialisten en dat 
er drie stromingen zullen ontstaan: 
1. een grote ondogmatische Volks
partij; 2. een Conservatieve Concen
tratie; 3. een dogmatische socialisti
sche groepering (een uitbouwsel van 
de PSP + Nieuw Links) Als taak voor 
D '66 zag Nypels het vormen van een 
politieke groepering bestaande uit 
mensPn uit de VVD, PvdA en Con
fessi011elen die los staat van politie
ke dogma's, rustend op het doelma
tigheidsbeginsel. 
Na deze inleidingen volgde een ge
animeerde discussie waaruit bleek 
dat het noorden in het pragmatisme 
van D '66 nog weinig ziet evenals het 
kamerlid dr. K. van Dijk, die tijdens 
de Drentse koffietafel nog weer eens 
warm liep voor de beginselen. 
De geslaagde Districtsdag werd be
sloten met een optreden van Frans 
Halsema en een groots JOVD-bal. 

VEENDAM-WILDERYANK 
Zaterdag 17 februari j .I. heeft de eer
ste vergadering van de pas opgerich
te afdeling van de JOVD Veendam
Wildervank plaats gehad. Deze ver
gadering werd georganiseerd door de 

dAGENDAg 

mei 

19 Zuid Laren: Lenterit. vertrek van Hotel Meursingen te Westerbork. 
20 Amsterdam: algemene ledenvergadering in de Brakke Grond, 20.30 uur. 
21 Den Haag: HJP, onderwerp, Zuid Amerika, 19.30 uur. 
22 Den Haag en Groningen: Liberale borrel in Tastevin, vanaf 17.30 uur. 
25 NPJCR·bijeenkomst over "De problematiek van het noorden des lands" in 

de Harmonie te Groningen, 10.00 uur. 
28 Den Haag: voorlichtingsavond op de Chinese Ambassade, Adriaan Goe

kooplaan 7; 20.00 uur. 
29 Amsterdam: afdelingsbijeenkomst in Hotel Polen; 20.00 uur. 
30 RijVoDel: afdelingsbijeenkomst t.h.v. August Meyer, Westlandseweg te 

Delft; 20. 15 uur. 

juni 

4 Den Haag: Liberale borrel in Tastevin; vanaf 17.30 uur. 
11 Amsterdam: Liberale borrel in d'Oude Herberg; 22.00 uur. 
14/15/16 Zomerweekend in Dalfsen (zie voorts pag. 9). 
14 NW-Veluwe: spreker: Mr. W. J. Geertsema; restaurant 's Connickskelder, 

Harderwijk; 20.00 uur. 

oprichters, de heren J. Hidding en J. 
M. Pot. Als spreker was de heer Wie
gel uitgenodigd. 
Op de bijeenkomst waren ingeveer 
40 personen aanwezig, waarvan na 
afloop zich 20 hebben laten inschrij
ven als lid mede dankzij de buiten
gewoon goede redevoering van de 
heer Wiegel. Deze pleitte vooral voor 
het feit, dat deze regering met haar 
regeringsprogram de komende ver
kiezing ingaat. Hierover werd na de 
pauze zeer fel gediscussieerd. Natuur
lijk werd de ontwikkelingshulp aan
geroerd. Volgens hem kon een ont
wikkelingsland het best tot ontwik
keling komen door meer aan grond
stoffen te verdienen. Na de pauze 
werd de discussie voortgezet, waar
bij op verscheidene punten de heer 
Wiegel het vuur na aan de schenen 
werd gelegd. Daarna was er gelegen
heid tot dansen met medewerking 
van de band "The Avangers". 
Op vrijdag 8 maart werd een leden
vergadering belegd om een bestuur 
te kiezen. Het bestuur is als volgt 
samengesteld: voorzitter, J. M. Pot; 
vice-voorzitter, H. de Groot; secreta
ris, G. E. Schuitemaker; penningmees
te,esse, mej. G. Prummel; afgevaar
digden, A. Kerstholt en E. van Linge. 

STICHTSE HEUVELRUG 

Op 16 februari hield mr. J. F. G. 
Schlingemann (VVD) een inleiding 
over Ontwikkelingshulp. Allereerst 
wijdde de spreker uit over de huma
nitaire factoren, die pleiten voor ont
wikkelingshulp. De ethische kant 
vond hij bijzonder moeilijk, omdat de 
normen van wat "ontwikkeld" is na
tuurlijk subjectief blijven. Wel zag 
hij veel heil in missie en zending. Als 
belangrijkste probleem van dit ogen
blik zag mr. Schlingemann o.a. het 
landbouw- en voedsel-vraagstuk, het 
inpassen van ontwikkelingshulp in 
het economisch beleid, etc. Na de 
pauze werd nog uitvoerig over dit 
onderwerp gediscussieerd. 

GRONINGEN 

Niet de heer Kloos (NVV), maar de 
burgemeester van Delfzijl, mr. A. P. 
J. van Bruggen, was de spreker op 
de februari-bijeenkomst. De eerste 
had op het laatste ogenblik verstek 
laten gaan en zag blijkbaar geen kans 
een "gelijkwaardige" vervanger naar 
het noorden af te vaardigen. De heer 
Van Bruggen nam als uitgangspunt 
de regeringsnota over de Toekomst 
van het Noorden des lands, welke 
naar zijn mening een reëel stuk was, 
gezien de huidige financieel-econo
mische omstandigheden, en ondanks 
de gebreken die er (toch wel) in 
voorkomen. 

Onze geheim-agent rn 

speciale dienst 

schrijft 

ALS een Jog roofdier, nog op 
zoek naar prooi, lag ons aller 
partij ter neder in de te kleine 
zaal van de Maastrichter Staar 
(juist!, Het was dié partij). De 
prooi zou het kleinvee worden 
dat nog niet door heeft dat po
litiek overgelaten moet wor
den aan de Leiders, vooral de 
grote leider waar de partij zijn 
liberiele naam aan te danken 
heeft, dat nog niet door heeft 
dat het toppunt van politieke 
activiteit toch niet verder mag 
gaan dan instemming en zelf
verheerlijking, dat nog niet 
door heeft dat wij een binnen-
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Van hier en gunter * De "minder parlementaire 
redacteur" van De Tijd schrijft 
over het Radikalen Congres 
voorts: 
Van Hulten komt zeggen dat 
er 570 lunchpakketten zijn 
voor 800 mensen. Hij doet een 
beroep op de evangelische 
deugden van menslievendheid 
en offerzin. Bogaers noch 
Aarden zullen een poging .doen 
het brood te vermenigvuldigen. 
De evangelische wonderen zijn 
de wereld niet uit. Terwijl in 
de hal buiten de kuip druk het 
verdeel en heers met de lunch
pakketten wordt beoefend ver
toont een theatergroep op de 
ontruimde vloer van de trech
ter staaltjes van bewegings
kunst. Hoewel de bewegingen 
veelal christelijk geïnspireerd 
zijn kan men er soms een ze
kere krolsheld niet aan ontzeg
gen. 
(De citaten werden verzameld 
door PvH) 

landse politieke partij zijn die 
niets, maar dan ook niets, me
neer, te maken heeft met het 
buitenland. 
"IS er een ombudsman in de 
zaal? Er is een partij niet goed 
geworden", zou een journalist 
hebben uitgegeeuwd. De man 
heeft er niets van begrepen. 
De partij was juist zichzelf aan 
het worden. Aan politiek wordt 
immers gedaan door langharig, 
niet-werkwillig gespuis, door 
linkse intellectuelen die nooit 
verantwoordelijkheid (d.w.z. 
het harde kruidenietsbestaan) 

(vervolg op pag. 9) 
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(vervolg van pag. 8) 
hebben gekend, en door domi
nees en omroeporganisaties die 
hun bevelen schijnbaar recht
streeks uit Moskou of Peking 
krijgen. En omdat wij, zinde
lijke burgerheren, ons toch 
vooral moeten onderscheiden 
van dat geboefte doen we niet 
meer aan politiek. Punt, uit! 
EIGENLIJK is het voor deze 
mensen jammer dat we er nog 
revolutionaire instellingen als 
Kamerfracties op na houden 
die nog wel aan politiek doen 
en willen praten met anders
denkende volksdelen. Zij wer
pen een beetje de smet op het 
a-politiek blazoen van de partij 
dat wij zo hoog houden. Ge
lukkig kunnen zij zich vast
klampen aan de rots-in-de
branding die voorzitter Van 
der Pols eeuwig is in de Poise 
Landdagen die hij van de ver
gaderingen heeft weten te ma
ken. 
NAAST spandoekjes met 
"Johnson oorlogsmisdadiger" 
zou men met het zelfde recht 
"Van der Pols voorzitter" kun
nen meedragen, want beide 
kreten zijn evident onwaar. 
Moge snel de woorden waar 
worden van het Haagse hoofd
bestuurslid Koppejan (nee, niet 
de Amsterdamse demonstran
ten-transporteur) die tot op
luchting van zijn afdelingsver
gadering de verblijdende woor
den: "Het zou wel eens kun
nen zijn dat zeer onverwachts 
iemand beschikbaar komt voor 
de voorzittersplaats waar wij 
nu nog geen van allen aan den
ken" heeft gesproken. Ra, ra, 
wat zou daar mee bedoeld zijn? 
vdP werd voor drie jaar her
kozen, we zijn benieuwd hoe 

lang drie jaar is op de partij
kalender. 
DE wandelgangen gonsde van 
de geruchten. Naast de Rode 
Ster op het spreekgestoelte, 
die goed uitkwam bij de ge
zichten van Toxopeus en 
Geertsema, werd veel gespro
ken over liberale kansen op de 
binnenkort openvallende bur
gemeestersplaats van Den 
Haag en de ook uit historisch 
oogpunt interessante ontwik
kelingen betreffende de nieuw 
te benoemen Commissaris van 
de Koningin in Groningen. 
Nogmaals: we zijn benieuwd. 
PENNINGMEESTER Sidney 
van den Bergh gaf zijn gebrui
kelijke sombere overzicht van 
de schatkist, en werd traditio
neel nauwelijks verstaan. 
Waarom zou men er ook zijn 
best voor doen als men zo'n 
figuur verantwoordelijk weet 
voor de tonnen? Zijn opvolger 
(na twaalf jaar komt in de par
tij reglementair aan al het goe
de een einde) zal met ver
nieuwde energie, en met nieu
we relaties en geldbronnen 
moeten gaan experimenteren 
om het hoofd van 's lands arm
ste partij boven pari te houden. 
Dat zijn brieven beter mogen 
zijn dan van De Quay is ons 
aller wens. 
HOOGTEPUNT van het con
gres was voor velen aangebro
ken toen Frits Wagenmaker ten 
derde male zijn markante kop 
verhief boven de Rode Ster op 
het spreekgestoelte en over 
buitenlandse politiek begon. 
Het kleinvee was in de val ge
lopen, zie boven. 
ONDER donderend applaus 
van de zaal, en tot stomme ver
wondering van o.a. de fracties 

dalisen 
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JOVD-zomerweekend 

op 14, 15 en 16 ;uni '68 

Hierbij enige mededelingen met betrekking tot ons weekend in Dalfsen. Het 
programma zal nog nader bekend gemaakt worden. De kosten voor het gehele 
weekend bedragen f 24,- per persoon. Zij die zaterdag komen worden verzocht 
rekening te houden met de volgende mogelijkheden: 
a. aankomst voor de lunch, kosten f 20,-; 
b. aankomst na de lunch, kosten f 16,-. 
Lakens en slopen zijn voor f 1,75 per stel te huur. 
Het conferentie-oord .. De Vechtstroom" is vanuit Zwolle te bereiken met de 
bus, die over Oud-Leusden naar Ommen rijdt. Daar de bussen slechts om de 
twee uur rijden, is het van belang tijdig in Zwolle aanwezig te zijn. 
Aanmeldingen voor het weekend uiterlijk 8 juni bij Mej. M. C. Seevinck, 
Diezestraat 28, Amsterdam-Z. 
Deelnemers die zich wel aanmelden, maar niet naar Dalfsen komen zullen 
aansprakelijk worden gesteld voor de kosten, die daaruit voortvloeien. Deel
name is gezien de hoge vaste kosten, alleen mogelijk volgens bovenstaande 
gedifferentieerde verdeling. 

VUL DEZE BON NU IN! 

r-------11()11-------, 
Ondergetekende: 

Adres: 

Lid van de afdeling: 

geeft zich op voor het JOVD-zomerweekend te Dalfsen 1968. 

0 a. het gehele weekend (vrijdag, zaterdag en zondag)') 

0 b. zaterdag en zondag; aankomst voor de lunch op zaterdag') 

0 c. zaterdag en zondag; aankomst na de lunch op zaterdag') 

De betaling geschiedt: 

0 a. bij aankomst in het conferentie-oord ') 

0 b. door overschrijving op giro-rekening 95 35 00, t.n.v. de Algemeen 
Penningmeester van de JOVD te Groningen. ') 

') het gewenste rondje zwart maken. 

en de rest van het hoofdbe
stuur, liep voorzitter vdP rood 
aan en verklaarde met fors 
stemgeluid (het eerste dat de 
aanwezigen van hem hadden 
gehoord) dat de term "liberale 
havikken" in hoge mate bele
digend was voor de fractie. 
Waarschijnlijk slaat amateur
politicus vdP bij het lezen van 
zijn krant de voorpagina's en 
de commentaren over en begint 
hij direkt met de beursberich
ten en het kleine politienieuws. 
Frits Wagenmaker was niet zo 
goed of hij moest de term te
rugnemen .. 
VAN RIEL greep de kans 
(hoewel hem niets over Viet
nam gevraagd was) om op de 
hem bekende semi-wetenschap
pelijke wijze een sociaal-psy
chologisch opgebouwd gratis 
medisch consult openbaar te 
maken. Johnson zou het wel 
eens aan zijn hart kunnen heb
ben, en terwille van een rus
tige oude dag een eind aan de 
oorlog in Vietnam willen ma
ken. Hoe het verloop was van 
de kansen op een onbezorgde 
oude dag tijdens de afgelopen 
jaren van oorlog voor de Viet
namezen betrok hij wijselijk 
niet in de als van ouds mees
terlijke uiteenzetting, die door 
de meeste aanwezigen niet op 
zijn waarde werd geschat en 
dáárom veel applaus kreeg. 
DE nacht van vrijdag op zater
dag is in het diepe zuiden alco
holischer geworden dan we het 
van onze partij gewend zijn. 
Een tafel aangeschoten libera-

Jen op leeftijd is waarachtig 
niet dagelijks te bewonderen, 
en in Maastricht waren er vele. 
Misschien is daarom ook niet 
geprotesteerd toen in de klei
ne uurtjes een cabaret kwet
sende teksten heeft gebracht. 
Als die feesten er niet waren 
zou je werkelijk niet weten 
waarom toch steeds weer een 
paar honderd man op trektocht 
gaan naar het congres, want 
voor de vergadering hoeft het 
echt niet. Dan kan je beter van 
kleutertje-luister genieten, 
want daar wordt ook doorel
kaar gepraat en niets gezegd. 

SPIONEUR 

Van hier en gunter 

* Wij wensen een studenten 
zuivering! Er is na alles wat er 
de laatste tijd is gebeurd en 
met betrekking tot datgene wat 
er in de naaste toekomst ver
moedelijk nog gaat gebeuren, 
een dwingende noodzaak dat 
onze universiteiten worden ge
zuiverd van alle elementen, 
waarvan vaststaat dat zij niet 
studeren en die zich alleen 
hebben laten inschrijven van
wege bepaalde faciliteiten en 
wegens de aldus bereikte so
ciale status. Er moet met harde 
hand een einde worden ge
maakt aan het extremistische 
drijven, waardoor de maat
schappelijke orde wordt onder
graven. (Burgerrecht - .. rechts 
radicaal" - april '68). 
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Voor betere en gezondere oogst: 

AA-BESTRIJDINGSMIDDELEN en ORIGINELE ZAAIZADEN 

WIERSUM GRONINGEN 

N.V. Aannemersbedrijf 

vih J. STAM 

Kortenaarstraat 3 
ZWIJNDRECHT 
Tel. 01850-5839 

WONINGBOUW 

V uurvaste stenen in alle soorten 

"MOLISOLtt moler isolatiestenen 

V uurvaste isolatiestenen 

Zuurvaste stenen 

nPRODORITEtt chemisch besten
dige produkten levert: 

N.V. Gouda Vuurvast 
Verenigde Vuurvaste-Steenfabrieken 

---~-----~--

Gouda - Telefoon 67 44 - (1820) 

BOELE's 

BOLNES 

Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

N.V. Scheepsbouwwart - Machinefabriek 
DE KLOP" 

" Industrieweg 4 Sliedrecht 

SMIT J{INDERDIJI{ 

SCHEEPSBOUW SIIIDS 1687 

uitknippen, invullen, 
Opll'-~nd~n aan: Administratie De Driema

6
s
6
ter 

~~ ~ De Savorninlohmanlaan 
Groningen 

abonnementsgeld: 
I 7.50 per jaar ( 11 nummers) over te maken op girorekening 27 77 60 
t.n.v. Stichting De Driemaster te 's-Gravenhage. 

advertentietarieven: 
1/16 pag.: I 30.-/ 26.50*) per plaatsing 
1/8 pag.: f 1!0.-l 36.50*) per p!::atsing 
1/4 pag.: I 55.-1 50.-*) per plaatsing 
1/2 pag.: I 80.-/ 70.-*) per plaatsing 
meerprijs frontpagina: 1 1 0.-. 
meerprijs kleurendruk: 1 80.-**). 
eventuele cliché-kosten zijn voor rekening van de adverteerder. 

*) tarief voor drie of meer plaatsingen. 
**) indien er bv. twee kleurenadvertenties zijn, dan wordt de meerprijs ge

halveerd. 
***) doorhalen wat niet verlangt wordt. 

r~-------11()11---------~, 
Bij deze abonneer ik mij tot wederopzegging op De Driemaster. 
Het abonnementsgeld (f 7.50 per jaar) zal ik spoedig overmaken 
op hierboven genoemde girorekening. 

naam: ............................................................................ . 

adres: .......................................... te: ............................. . 

Bij deze verzoek ik u een advertentie te plaatsen in De Driemaster 

t.n.v.: ............................................................................ . 

adres: ........................................... te: ............................. . 
Grootte van de advertentie: 1/16- 1/8- 1/4- 1/2 ***). 
Aantal plaatsingen: 
Plaatsing WEL /NIET op frontpagina. ***). 
Ik heb WEL I GEEN belangstelling voor een kleurenadvertentie***). 
(een en ander nader te overleggen met de administrateur). 

datum: .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. handtekening: .......................... . 

~--------------------------J Bent U al abonnee of adverteerder, geef dit blad dan aan een 
belangstellende! 

Isolatie- en 
Plaatwerkbedrijf 

"ROT AM I SOL!! 
Uitvoerders van warmte-1 koude- en geluidsisolatie 

K•ntoor: IPELO 15, ROTTERDAM • Teleloon 1 7 5 5 0 7 

Ftr:.iEE _ VLAARDINGEN N.V. 

STAALBOUW 
APPARATENBOUW 

SCHEEPSBOUW TANKS 
SCHEEPSREPARATIE PI.IPLEIDINGEN 
MOTORENREPARATIE WATERZUIVERI 'IIGSAPP. 



UNSTGREPEN 
D E JONGSTE AANWINST IN HET NE

derlandse partijenpark is de club der 
radicalen, de PPR. De partij hing onmid
dellijk in de liefdevolle omarming van de 
heren Den Uyl en Van Mierlo, maar zo 
gauw wilde de PPR zich niet verslingeren 
aan de eerste de beste vrijer die ze op 
straat tegenkwam. Zo hield de nieuwe par-
tij zich voorlopig op de vlakte en sneed 
niet dadelijk alle bindingen met het verle
den door. Aerden en zijn volgelingen wil
len zich niet voor of tegen het kabinet De 
Jong uitspreken, maar het op de zakelijke 
merites beoordelen, voorwaar een origineel 
standpunt, waarmee Schmelzer zich o~~ 
al zo veel narigheden op de hais heeft ge
haald. Desondanks heeft de PPR al wel 
een duidelijk "links image", maar dat wil 
nog niet zeggen dat de zoveelste bouw
steen voor de linkse concentratie nu maar 
voor het inmetselen ligt. In die linkse con
centratie is het immers lang niet allemaal 
botertje tot de bodem. Het is geen geheim 
dat de dogmatische aanhang van Den Uyl 
weinig waardering heeft voor het pragma
tisme van Van Mierlo, en het omgekeerde 
is zoals bekend ook het geval. Maar ook 
binnen de PvdA zèlf is lang niet iedereen 
gelukkig met de denkbeelden van de groep 
van Lammers, die zijn waardering voor de 
onverbloemd dictatoriale regimes van Ul
bricht en zijn stalinistische collega's niet 
onder stoelen of banken verbergt. Het aan
leunen tegen de buitenparlementaire op
positie, waarvan Vrij Nederland enige we
ken geleden zo'n onthullende inventarisa· 
tie gaf, doet de PvdA geen goed. Voegt 
men daar dan nog bij de ernstige menings
verschillen over de vraag of Nederland ja 
dan nee in de NAVO moet blijven- onze 
opsomming van de moeilijkheden is dan 
nog maar zeer onvolledig -. dan lijkt het 
ons voorlopig beter, in plaats van linkse 
concentratie, te spreken van het linkse sa
menraapsel. Het lijkt ons zonder meer dui-
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delijk dat ook daar de dogmatische bok
ken van de vooruitstrevende schapen ééns 
op een eigen weiland zullen gaan grazen. 
Ook de confessionelen hebben het in hun 
str~_ven naar grotere eenheden niet gemak
keliJk; geen wonder, wanneer men bedenkt 
dat met name de ARP tussen twee stoelen 
is komen te zitten. Het verstand trekt de 
partij naar links, het hart verlangt nog 
steeds naar de christelijke eenheid. Een 
dilemma, waar vroeg of laat een antwoord 
op moet worden gegeven, iets wat de 
katholieke radicalen inmiddels hebben ge
daan. Uitgerekend op dat moment wil de 
CHU de stap van de twijfelaar naar de 
oecumenische bedstee zetten. De CHU 
notabene die het langst de christelijke 
eenheid in de weg heeft gestaan, heeft 
haast. Begrijpelijk! 
Opvallend is overigens ook dat Biesheuvel 
de samenwerking met de VVD op de tocht 
heeft gezet. In een interview met de Haag
se Post zegt de anti-revolutionair o.m.: 
"Ik geloof dat de samenwerking met de 
VVD in sterke mate afhangt van cie VVD 
zelf. Daarom is het ook zo belangrijk dat 
de VVD zich uitspreekt over het stuk van 
de inkomens- en vermogensverdeling." 
Biesheuvel geeft te kennen dat, wanneer 
de VVD zich over dit "linkse issue" niet 
uitspreekt, samenwerking in de toekomst 
wel eens moeilijk kon gaan worden. 

-*:-

0 NDANKS- OF MISSCHIEN DANK
zij- de geringe voortgang in het pro

ces der partijvernieuwing, weten de knut
selaars aan het kiesstelsel van geen op
houden. De Wiardi Beekmanstichting lan
ceerde een zg. "premiestelsel", dat een 
premie toe wil kennen aan de partij, of 
concentratie, die het grootste aantal stem
men behaalt, zodat alsnog een meerder
heid "uit de bus" komt. Het verdient aan
beveling dit voorstel maar snel bij te zet
ten in het rariteitenkabinet, want een se
rieuze, laat staan wetenschappelijke dis
cussie over dergelijke voorstellen is nau
welijks mogelijk. De conclusie van Dr. 
Drees in Vrij Nederland ("0'66 verdient 
een onvoldoende, maar de WBS heeft ook 
geen hoog cijfer") is dan ook geheel de 
onze. 

BON Naam: .. 

Adres: ............. . 

Woonplaats: ............. .. .. .... Datum: ..... 

Ook de AR-Kuyperstichting, daarin bijge
vallen door de CHJO, wil veranderingen in 
het kiesstelsel, in die zin, dat een te vor
men CDU een wurgende meerderheid zal 
krijgen. Men leze "Experimenten in Demo
cratie" van Gruyters er maar op na. De 
drang tot zelfbehoud schijnt behalve een 
menselijke ook een christelijke eigenschap 
te zijn ! Er kan niet genoeg op gewezen 
worden dat veranderingen in het kiesstel
sel niets te maken hebben met gezondma
king van het partijwezen, integendeel: dat 
op onafzienbare tijd volledig kunnen tegen
gaan. Wij zijn verheugd dat de commissie
Geertserna tot een gelijkluidende conclu
sie is gekomen. Maar het moest nog maar 
weer eens gezegd worden. 

-*:-

1 NTUSSEN MOETEN OOK ENIGE BE
langwekkende uitspraken van de heren 

Toxopeus en Van Riel hier gememoreerd 
worden. Wij signaleerden al eerder dat zij 
het zeer oneens zijn over de te volgen par
tijlijn en hun jongste uitlatingen hebben 
ons in die opvatting alleen maar gestijfd. 
Op een vergadering van de WO-dames 
stelde de heer Van Riel dat de VVD in so
ciaal cpzicht naar !inks moet. "'" gelijvtij
dig op de bres moet staan voor gezag, or
de, krijgsmacht en koningshuis, kortom, 
voor die dingen waar de anti-revolutionair 
van het jaar 1900 warm voor kon lopen. 
Daarom is het niet merkwaardig dat de 
heer Van Riel zich zo blij toont met de 
vorming van een CDU, waaraan hij dan 
kennelijk de VVD als bijwagen wil vastkop
pelen. In de overtuiging waarschijnlijk dat 
het met de socialerigheid in de praktijk 
nog wel zal meevallen. Ons lijkt dat nu niet 
direct de meest ideale combinatie, maar 
dat zal de heer Van Riel verder een zorg 
zijn. Nog afgezien van de vraag verder, of 
de CDU er ooit, gezien de AR-reserves zal 
komen. 
Op de vraag: "liberalen waarheen?", leek 
de heer Toxopeus een verrassend antwoord 
te geven, toen hij immers verklaarde een 
samenwerking tussen de PvdA en de VVD 
niet bij voorbaat uitgesloten te achten. 
Blijkbaar viel een groot deel van de ach
terban deze uitspraak wat al te rauw op 
het lijf, en ook wij willen er niet meer ach
ter zoeken dan er feitelijk inzit. Te vaak 
heeft Toxopeus gezegd dat liberalen en so
cialisten zo verschillen dat samenwerking 
onmogelijk is, dan dat wij aannemen dat 
hij in één nacht van gedachten is veran
derd. Het is te mooi om waar te zijn. Het 
feit echter dat Toxopeus erkent dat de 
PvdA "socialisten in soorten" heeft, ge
tuigt van een genuanceerde denkwijze dan 
wij van hem gewend zijn, en dat is een 
hele vooruitgang. Zo is ook zijn erkenning 
dat de liberalen niet zo eensgezind zijn als 
de advertenties ons willen doen geloven 
een stap voorwaarts. Misschien dat het 
eens mogelijk zal zijn dat linkse liberalen 
het kunnen vinden met "rechtse socialis
ten en pragmatische 0'66-ers. Toxopeus 
schijnt deze mogelijkheid althans niet op 
voorhand te willen verwerpen. 
Het is daarom te betreuren dat de VVD zo 
ongenuanceerd in de tegenaanval is ge-
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D Noteer mij voor een 
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door 

"-G. v. d. Meer 

Het gevaar voor de democratie komt zowel 
van uiterst links als van uiterst rechts, en 
een liberale partij heeft op beide gevaren 
te wijzen. Het wijzen alleen op het gevaar 
van links maakt op z'n zachtst gezegd een 
betreurenswaardige eenzijdige indruk. Of 
staat de VVD al zo ver rechts, dat ze al
leen de schaduwen van uiterst links ziet? 

-'k-

gaan. Natuurlijk, het is tactisch gezien vol
komen juist het onbehagen in de PvdA je
gens ultra-links uit te buiten. Maar om er 
nu zo'n enorm misbaar over te maken lijkt 
ons verspilde energie. Trouwens, wie boter 
op zijn hoofd heeft, kan beter niet in de 
zon gaan staan. De rede van Van Riel in 
Amsterdam immers was een prachtig wa
pen in de handen van hen die vinden dat 
de Nederlandse Staat maar eens paal en 
perk moest stellen aan al die linkse propa
ganda en zedenbedervende en ondermij
nende Hilversumse televisie-activiteiten. 
Dát was het gevaar van de rede van Van 
Riel en het hoofdbestuur van de VVD dat 
zo ijverig aan het briefschrijven is geweest 
- men weet toch dat men op open brie
ven nóóit een bevredigend antwoord krijgt! 
-heeft zich van die rede niet zo ruiterlijk 

weten te distantiëren als de leiding van 
de PvdA van haar extreem-linkse vleugel 
(Algemeen Handelsblad van 14 mei, inter
view met Den Uyl). 

B EST UIT BOVENSTAAND EIGEN
lijk wel droevig verhaal de conclusie 

te trekken dat we er met de partijvernie
wing in Nederland nog lang niet zijn. Daar
om passen geen kunstgrepen in het consti
tutioneel bestel. Eerst moet de hele zaak 
ontploffen. Molotowcocktails kunnen bij 
de redactie worden besteld. 

SPIONEUR 

Onze geheirrY-agent 

in speciale dienst 

wist te penetreren 

in een hb-vergadering 

ONVERWACHT en plotseling, om 
met Stuiveling te spreken, dank zij 
een expresse-brief, stond ik op een 
zaterdagmiddag in mei in de machine
kamer van de JOVD waar de moto
ren hevig ronkten. 
Men bevond zich die middag midden 
op het rustieke Drentse plateau om 
ook tevens mee te kunnen genieten 
van het vele wilu dat schielijk voor 
de ramen langs snelt en van de een
voudige boeren, die ook op het 
Drentse plateau nog steeds voort
ploegen en zich moeten laten bezich
tigen door horden recreanten. 
ONNODIG te vermelden dat het he
vige ronken, vooral in die uren waar
op de nog redelijk dicht bij de na
tuur levende Drent zich ter ruste 
pleegt te leggen, veel opzien en na
praat baarde, hoewel de eerste dag 
slechts op halve kracht werd ge
draaid wegens uitvallen van drie mo
laren. 
Bij het binnentreden van de voor on
ze organisatie zo belangrijke kamer, 
werd ik meteen geconfronteerd met 
de vele afvalprodukten, die bewezen 
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dat de motoren reeds hard gedraaid 
hadden hoewel de afvalprodukten 
ook weer niet het enige bewijs hier
voor vormde daar ik bij mijn binnen
komt ook meteen de vele lege en 
half-lege brandstoftankjes ontdekte, 
waaruit de motoren ruimschoots "ge
voed'' werden. Deze voeding ge
schiedde volledig automatisch, het
geen het zuinige brandstof-verbruik 
zeker niet ten goede kwam, wat in 
het noorden met de, o-schande, duur
dere brandstof extra-nadelig werkte, 
terwijl de motoren er enkel beweeg
lijker door werden. Het was daarom 
een gelukkige omstandigheid dat ze 
regelmatig werden gecontroleerd 
door strenge en stipte controleuses 
die precies wisten wat dergelijke 
motoren kunnen verbruiken. 

EEN vraag voor mij was natuurlijk 
wat de bedoeling was van dit op
volle-toeren-draaien van de motoren. 
Doch al vrij snel merkte ik dat de 
motoren voor ons en onze (bladen) 
liberale zaak draaiden. Ze produceer
den nl. een discussiestof ter verkrij
ging van "rode·· hoofden vooral be
stemd voor hen die alles blauw-blauw 
laten! De stof kan men verkrijgen in 
rood en in blauw doch de uitwerking 
is precies het zelfde, daar enkel en
kel een reukloze, smakeloze kleurstof 
is toegevoegd. 

NA bijna drie dagen draaien was een 
goede voorraad gevormd en werden 
de machines uitgezet, waarop de rust 
weer keerde en we weer lucht kon
den inademen ontdaan van elk be
smettingsgevaar. 

Omdat de redactie heel moeilijk de verborgen schrijftalen
ten binnen onze organisatie kan opsporen, verzoekt zij alle 
lezers een briefkaartje te zenden aan onze redactie-secre
taris (Hoofdstraat 80 A, Valthe- Dr.) waarop vermeldt staat 
of men wel eens een artikeltje ten behoeve van de Driemas
ter heeft geschreven, of deze bijdrage al dan niet geplaatst 
werd (zo mogelijk vermelden wanneer), en of men ook nu 
bereid zou zijn een artikeltje te schrijven. Liefst ook opge
geven als men een speciale hobby heeft. Hopelijk is ons 
beroep niet tevergeefs. 

REDACTIE 

KINDEREN OVER VIETNAM 

"Enkelt Jonhson moet proberen 

er vrede te laten komen. 

Die kan beter zeggen: 

"Jongens, we houden er mee 
het is nou genoeg geweest, 

geef elkaar maar de hand, 

en maak vrede"." 

E en zesde klas van een Rot
terdamse lagere school 

maakte een opstel over de 
Vietnamese kwestie. Hierbij 
enige saillante uitspraken. 

HERMAN WilS kennelijk erg onder 
de indruk van de gruwelen: 
"Ik heb op de tv gezien dat er in een 
klein kliniekje een 30 kinderen la
gen. De een had maar 1 been over, 
de ander miste een oog en een voet, 
een derde was ondervoed, een vierde 
hild een granaatsplinter in zijn maag, 
een vijfde WilS geboren en de vrouw 
had geprobeerd de baby net te krij
gen, hij hild een misvormd gezicht 
en hij miste vier vingers en een 
voet." ... 
Ook INEKE schildert op tragische 
wijze het lot van de kinderen: 
;,De kinderen lijden het meest van de 
oorlog. Wel duizenden hebben hun 
ouders verloren en zijn wees. Ze 
zwerven langs straten en wegen van 
Vietnam zonder te weten waar ze 
heen moeten. Sommigen dragen op 
de rug een kleiner broertje of zusje. 
Zij lijden erge honger. Al bedelend 
proberen zij aan wat eten te komen." ... 
Over de moord op enige journalisten 
heeft JAN zo zijn eigen mening: 
"Ook de Vietkong maakt een onver
geeflijke fout, men schiet op een man 
en die Iaat zich vallen en men kijkt 
niet meer naar hem om en denkt: 
"Die man is morsdood", en ze lopen 
weg." ... 
Voor een meisje van twaalf jaar 
geeft NELLEKE een verstandig oor
deel: 
"Maar ik vind dat er alleen vrede 
kan komen als Amerika zich terug
trekt en dat Vietnam 1 geheel wordt 
waar de mensen een eigen mening 
mogen hebben. Dan is er vrede."' 
Vooral als men dan nog de volgende, 
van politiek realisme getuigende, 
opmerking verneemt: 

op, 

"Maar het is een bijna onbereikbaar 
doel." • • • 

Ook WIM heeft een genuanceerd 
oordeel: 
"Ik weet niet wat ik nu van die 
bombardementen moet denken. Aan 
de ene kant moet hij (nl. Johnson) er 
mee doorgaan omddt Noord-Vietnam 
Zuid-Vietnam dan zou innemen en 
het communisme dan misschien wel 
zou uitbreiden. Aan de andere kant 
moet hij er mee ophouden omdat het 
ndtuurlijk verschrikkelijk is dat die 
mensen dailr zo erg moeten lijden."' 
Over Johnson geeft hij ook zijn me
ning: 
"Ik vind het eigenlijk onsportief, dat 
Johnson zich geen kandidaat meer 
stelt voor het presidentschap."' ... 
En RON maakt een opmerking die 
Johnson in zijn zak kan steken: 
"Om nu even op Johnson zelf terug 
te komen, ik vind dat hij een huiche
laar is, want na zijn beëdiging zei hij 
dat hij in het voetspoor van John 
Kennedy zou treden." ... 
Over het vraagstuk van oorlog en 
vrede doet JOS in kernachtige be
woordingen een oplossing aan de 
hand: 
"Ik vind dat ieder land moet zich met 
z'n eigen bemoeien. Er gaan veel te 
veel mensenlevens aan kapot." 
vVereldvrede heeft bovendien z.i. 
ook nog een praktisch voordeel: 
"En als er dan vrede zou zijn, hoef
den er ook geen jongens meer in 
dienst." . .. 
Tenslotte WIM die een tegenstelling 
tussen idee en praktijk van het com
munisme signaleert: 
"Dat communisme is een raad ding, 
namelijk alle winkels en fabrieken 
zijn van de staat. Wat van de één is, 
is ook van de ander. Meestal is het 
zo dat ze zeggen: "Wat van jou is, 
is ook van mij", maar nooit: "Wat 
van mij is, is ook van jou". Dit is het 
stelsel van gemeenschappelijk bezit."' 



Laurens ten Cate 

M evrouw van Someren, 
deed een felle aanval 

op de PvdA die zich h.i. 
onvoldoende distantiëerde 
van enige ondemocratische 
elementen. Haar aanval was 
overigens nog tam vergeleken 
bij die van Prof. Heertje in 
het Parool van 10 mei. 
Naar aanleiding van die 
uitzending schrijft Laurens 
ten Cate een knarsetandend 
stukje in de Haagse Post. Als 
men het leest krijgt men de 
indruk dat Ten Cate, direct na 
de tv-uitzending achter z'n 
typemachine is gaan zitten 
om, al mompelend in zijn 
baard "Zijn ze nou helemaal 
bedonderd", zijn emotionele 
uitbarsting aan het onschuldige 
papier op te dringen. Het 
is het niveau van zijn reactie 
niet ten goede gekomen. 
Hoog van de toren briesend 
meent hij mevrouw Van 
Someren, ware zij nog lid 
van de VPRO, voor te moeten 
dragen voor royement. 
Meermalen verklaart hij dat 
niemand (gespatieerd 
door hemzelf) in de PvdA 
ondemocratisch is. Hoe hij 
aan deze wetenschap komt 
verneemt men helaas niet. 
Laurens ten Cate, die wij 
kennen als een oprecht man, 
berstens vol sociale bewogen
heid, voelde zich kennelijk, 
of daar een gerede aanleiding 
toe bestond blijve hier 
builen beschouwing, diep 
gekwetst. Het heeft hem 
hopelijk geleerd om in het 
vervolg ook wat milder te 
oordelen over degenen die 
zich "bedonderd" voelen, 
omdat zij menen dat juist hun 
politieke standpunt niet 
genoeg of verdraaid wordt. 
(En, wat denkt de heer Ten 
Cate van de demagogische 
tv-uitzending van Ed Berg 
over de belasting-B.T.W.?). 
Want, ageren, en eventueel 
zelfs insinueren, is bepaald 
niet enkel een VVD-eigen
schap. 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

Zielsverwantschap 

De Telegraaf (Amsterdam): 
"Het is een bedenkelijk 
verschijnsel dat het 
internationale communisme, 
in de gedaante van agitatoren 
en beroepsrevolutionairen, 
die hun bevelen rechtstreeks 
uit Moskou en Peking krijgen, 
zich meester trachten te 
maken van de gerecht
vaardigde eisen der goed
willenden onder de studenten 
en de bevolking, om zodoende 
het democratische en 
vrijheidslievende blok van 
binnenuit te ondermijnen." 
De Pravda (Moskou): 
"Het is een bedenkelijk 
verschijnsel dat het 
internationale imperialisme, 
in de gedaante van agitatoren 
en beroepsrevolutionairen, 
die hun bevelen rechtstreeks 
uit Washington en Bonn 

krijgen, zich meester trachten 
te maken van de gerecht
vaardigde eisen der goed
willenden onder de studenten 
en de bevolking, om zodoende 
het democratische en 
vrijheidslievende blok van 
binnenuit te ondermijnen." 

G. VAN DER MEER 

Persvrijheid 

I n Parijs zou de Grafische 
Vakbond, als een van de 

zeer weinigen, niet staken, 
om de (staats-)radio en tv 
geen monopolie te gunnen. 
Voorwaarde was echter dat 
de kranten de studentenrellen 
"objectief" (! ?) zouden 
verslaan. De Figaro, die zich 
hier kennelijk niet aan hield, 

MARGINALIA 

MARGINALIA 

kon derhalve enige malen 
niet verschijnen. 
Hoe zullen lieden als Han 
Lammers, die over de 
persconcentraties e.d. 
immer zo diep-verontrust 
zijn, hierop reageren? Want, 
wordt hier de vrijheid van 
meningsuiting (ook) niet 
ernstig beknot? Is hier (ook) 
geen sprake van een 
ontolereerbare machtspositie? 
En, gaat de Nederlandse 
Federatie van Journalisten 
nu ook een resolutie 
aannemen tegen deze 
chantage-praktijken in de 
publiciteitswereld? We zijn 
benieuwd. 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

Kiesrecht 

A rtikel 90 van de 
Grondwet leert dat 

het kiesrecht toekomt aan 
alle Nederlanders die 
ingezetene zijn. Wie over 
de grens woont mag niet 
meedoen. Als Beernink en 
de meerderheid van de 
Tweede Kamer hun zin 
krijgen gaat dat spoedig 
veranderen: Aan ambtenaren 
van de buitenlandse dienst 
en Nederlandse militairen 
in het buitenland (en hun 
echtgenotes) zal het actief 
kiesrecht worden verleend. 
Indachtig het gezegde "No 
taxation without 
representation" is het 
wetsvoorstel zeker 
begrijpelijk. 
Minder begrijpelijk is 
evenwel het aanvaarden van 
het amendement van de 
heer Veerman (AR), waarin 
ook Nederlandse ambtenaren 

bij internationale organisaties 
het actief kiesrecht wordt 
verleend op grond van het 
filosofietje dat ambtenaren 
nu eenmaal ambtenaren zijn. 
Het is duidelijk dat dit 
amendement enerzijds een 
aantasting van de geest 
van de grondwet betekent 
en dat anderzijds een 
discriminatie van alle 
Nederlanders, die in het 
buitenland vertoeven om 
op de een of andere wijze 
de belangen van ons land 
te behartigen, is ingevoerd. 
De oppositie stelde tevergeefs 
voor om dan maar alle 
Nederlanders in het 
buitenland het actief 
kiesrecht te verlenen. 
Beernink verklaarde geen 
bezwaar tegen het 
amendement Veerman 
te hebben, omdat het volgens 
hem NOG NET binnen de 
grondwet paste: ook het 
werken voor internationale 
organisaties houdt verband 
met de Nederlandse publieke 
zaak. "Verder dan deze 
groep kan ik niet gaan", 
trachtte Beernink te motiveren. 
\t\1 onderwel overtuigde dit 
de regeringspartijen, niet 
vanwege de juridische 
aspecten, maar omdat hun 
eigen minister het zei. 
Bovendien schijnt de 
meerderheid gelijk te 
hebben, omdat het de 
meerderheid is. Hopelijk 
zitten er in de Eerste Kamer 
nog enige scherpzinnige 
lieden, die wat aan deze 
legislatieve puinhoop 
kunnen doen. Van Riel 
is onze hope! 

D. J. D. DEES 

Orde in vrijheid 

I n Vrijheid en Democratie 
schijnt men er ook een 

marginalia-rubriek op na 
te gaan houden; zij het dan 
onder de goed Nederlandse 
vertaling Kanttekening. 
Tot nu toe zijn de meeste 
stukjes geschreven door de 
heer D. W. Dettmeyer. 
Naar aanleiding van de 
studentenrellen bepleitte hij 
"orde in vrijheid". Dit 
is nogal bevreemdend. In 
de eerste plaats omdat 
deze kreet belast is door 
de club van ds. Graafstal 
(maar misschien werd hij 
juist daarom wel gebruikt?). 
In de tweede plaats, omdat 
als men op de woordvolgorde 
afgaat, de "orde" het 
hoofdaccent krijgt, terwijl 
wij altijd meenden dat voor 
liberalen de "vrijheid" het 
primaat had. Berippenparen 
als "vrijheid in gebondenheid" 
en "vrijheid en democratie" 
geven daarom beter het 
liberale credo aan. 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

Mevrouw van Someren 

M evrouw Van Someren 
was zo vriendelijk om 

haar zusterpartij te 
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waarschuwen voor 
ondemocratische tendenzen 
die zij meende waar te 
nemen binnen die bewuste 
partij. Zij gaf, als goed 
collega, de voormannen 
in die partij het advies zich 
van deze tendenzen te 
distantiëren, opdat hun 
partij weer de oude getrouwe 
partij van zoals-ze-die
vroeger-gekend-hebben 
zou worden. 
Doch wederom moest 
Mevrouw Van Someren 
ervaren dat ondank 's werelds 
Joon is. Mevrouw Van 
Someren zou reeds met 
een bescheiden bedankje 
voor haar goede advies 
tevreden zijn geweest, doch 
in plaats daarvan werd ze 
door de rode rakkers, nog 
verhit van het demonstreren, 
beticht van een hetze
mentaliteit. 
Mevrouw Van Someren 
kan in de toekomst haar 
goede adviezen beter 
in de zak houden om ze te 
kunnen geven aan haar 
eigen partijleiding, wanneer 
daar geen ondemocratische, 
maar misschien toch wel 
onliberale tendenzen 
zijn waar te nemen. 

Gr. ZIENGS 

Saluutschoten 

N ogmaals de heer 
Dettmeyer. Vlak voor 

de geboorte van Prins Mautrits 
betreurde hij het dat de 
traditionele saluutschoten 
zijn afgeschaft. Men moet 
zich z.i. hoeden om tradities 
af te schaffen zonder eerst 
de voors en tegens af te 
wegen. Wij zijn het daar 
van harte mee eens. Maar 
wat dan wel voor- en nadelen 
van de saluutschoten zouden 
zijn blijft in het duister. 
In Vrijheid en Democratie 
van 17 mei komt de heer 
Dettmeyer hier, naar 
aanleiding van een voorval 
in Denemarken, noymaals 
op terug. Gelukkig maar, 
want het is toch al te gek 
dat Minister Beernink de 
consequente vooruitstrevend
heid van de CHU zelfs 
binnen het Kabinet weer 
door te drukken. 

A. Ph. P. VAN HAEFTEN 

Van hier en gunter 

* Hoe steviger de VVD zich 
tegen het dogmatische collec
tivisme van de PvdA afzet, hoe 
liever dat de VVD-kiezer in 
het algemeen zal zijn. Hopelijk 
worden we spoedig uit een 
bange droom geholpen (dit 
n.a.v. de rede van Toxopeus 
over de PvdA. Red) en kan de 
hoog geprezen rust in onze 
partij wederkeren! 
(lngez. stuk in Vrijheid en De
mocratie, 17 mei) 
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Nogmaals de studentenrellen 

Geweld of democratie? 

N aar aanleiding van het hoofdredactionele artikel in het mei
nummer, zou ik de studentenrellen in een iets ander pers

pectief willen zien. Hoewel de Franse perikelen momenteel actue
ler zijn, wil ik toch nog maar aansluiten op de toestanden rond 
Dutschke. 
Ik heb grote moeite om Dutschke enkel te zien als een "wakker
schudder'' die het noodwendige gevolg moet zijn van bepaalde, 
stellig niet ideale, toestanden. Hiltermanns kwalificatie "een ex
treem linkse blaaskaak" ligt mij beter. 

... 
'Wie het woord .,ultra-links" in 

dit verband gebruikt wordt 
licht aangezien voor een .,koude oor
log maniak"; dat risico wil ik dan 
maar lopen. Het is echter fnuikend 
dat diverse kranten, zoals Vrij Ne
derland, Dutschke beslist niet als 
een ultra-linkse agitator wensen te 
zien, terwijl een stelletje .,rechtsen" 
dat er kennelijk een kinderlijk ple
zier aan beleeft hun Dietse bobbies 
uit te leven, wordt afgeschilderd als 
een fascistische bedreiging. Deze dis
crepantie kan ik moeilijk rijmen. 
Iets over de motieven van Dutschke 
en de zijnen. Uiteraard kan men vele 
stokken vinden om de Duitse estab
lishment (en die van andere landen) 
te slaan. De gemeenplaats .,Waar ge
hakt wordt vallen spaanders" is he
laas nog steeds niet van zin ontbloot. 
Het wordt pas een dooddoener als 
men er direct op laat volgen: .,Wie 
zonder zonden is .... ". ... 
Ik zeg dit hierom, omdat men altijd 
wel bronnen kan aanwijzen voor de 
frustaties die hebben geleid tot acties 
Vi!n Dutschke. In een redelijke demo
crdtie - en dof is docht ik wel 7.eer 
lllu•t<~dl ttt<l\1 ht'i dm•l dt• tttiddt•h-n 
niet heiligen. De periode voor de 
Tweede Wereldoorlog in Duitsland 
met zijn economische crisis, z'n diep 
geschokte nationale gevoel en zijn 
provocaties van uiterst links maakt 
het ontstaan en het succes van het 
fascisme zeer begrijpelijk; zij recht
vaardigt dit nimmer en te nooit! ... 
Wat mij erg bevreemd is dat men 
heel vaak over geweldloosheid 
pleegt te spreken, maar dat, zo gauw 
er inderdaad wel geweld gebruikt 
wordt, men dit op rekening schuift 
van de politie als .,wapen van de re
actie". Dit is nogal naïef (als er ten
minste geen kwaadwillende bedoe
lingen achter steken). omdat er 
mour zeer weinig inzicht voor nodig 
is om te beseffen dat men zelf demo
nen oproept, die men kennelijk niet 
onder controle weet te houden. 
Van de zeer vele demonstraties, die 
mij zo langzamerhand ontzettend be
ginnen te vervelen, zijn er maar zeer 
weinigen die .,ordelijk en waardig" 
verlopen. En als zo'n linkse lynch
partij ontspoort, dan komt dat altijd 
op het debet van .,minderheden" 
waar de organisatoren zich niet ver
antwoordelijk voor achten. Een so-

Van hier en gunter 

* Over een moordaanslag 
door een gastarbeider: 
In feite vormt de moordaan
slag in Kaatsheuvel een kort
sluiting tussen de primitieve 
mentaliteit van deze Klein
azier en de onvoorzichtige 
gastvrijheid van de Brabantse 
familie. 
(Telegraaf, 21 mei) 

door 

A. Ph. P. van Haaften 

fisme dat door velen voor zoete koek 
geslikt wordt ook. Zouden de geweld
explosies enkel .,oefeningen in het 
gebruik van een nieuwe verworven
heid" zijn, dan moet helaas geconsta
teerd worden dat deze aanwinst ons 
wel met zeer vele (bloedige) schade 
en schande eigen is geworden. ... 
Rudi Dutschke wordt meestentijds 
een .,revolutionair" genoemd. Dit 
slaat dan bepaald niet op zijn ideeën
wereld, maar op zijn methodiek, en 
die, ik herhaal het, is bepaald onde
mocratisch. 
Als men een nadeel van de democra
tie moet noemen, dan is dat, dacht ik, 
dat wijzigingen in de bestaande orde 
zich steeds zeer langzaam en gelei
delijk voltrekken. Men kan dit ech
ter, zonder al te grote trauma's op te 
lopen, stellig wel op de koop toene
men. Ongeduldige betweters die nu 
een even kort en krachtig schoon 
schip menen te moeten milken, zullen 
h1•1 hiPt ttttwilijk 111<'(' hC'hlwn. MPtH'tt 
zij echter dat de denwcratie hun liet 
is, dan dienen ze te beseffen dat een 
redelijk afwegen van pro's en con
tra's (en dat kan nauwelijks driftig 
overhaastend) inherent is aan deze 
staatsvorm. Een stabiele samenleving 
is nog niet per definitie statisch. ... 
Ik wens zeker oog te hebben voor 
het aristocratische element in de de
mocratie. Ik wijs dus af dat politici 
enkel zetbazen van de massa horen 
te zijn. Maar het gaat mij bepaald te 
ver om sympathiek te staan tegen
over kleine minderheden die op de 
hun eigen zedeprekerige, gelijkheb
berige toon nu eens even precies zul
len zeggen hoe het wel en hoe het 
niet moet. Wat ik van een politicus 
verwacht is dat hij zijn kiezers, die 
meestal niet erg tuk zijn op verande
ringen, weet te stimuleren en te in
spireren, en niet dat hij ze bevestigd 
in hun inalertie, omdat hij hierdoor 
de kiezers nog verder vervreemdt van 
de dynamiek in onze samenleving. ... 
Van Dutschke zijn genoeg uitspraken 
bekend (meestal in een orthodox 
marxistisch jargon), recentelijk nog 
bij zijn bliksembezOek aan het impe
rialistische bolwerk Nederland, die 
duidelijk maken dat hij bepaald niet 
vies is van subversieve acties. Het 
verschijnsel dat fanatieke minoritei
ten de straat trachten te veroveren 
om hun, in wezen legitieme, wens tot 
verandering van de bestaande orde 
te bewerkstelligen, is niet enkel een 
toevallige samenloop van omstandig
heden. Sentimenten, om niet te spre
ken van hysterie, zijn juist welkome 
machtsmiddelen. Eén en ander ont
laadt zich in volstrekt ontolereerbare 
en inadequate reacties. Zo mag men 
zich in gemoede afvragen of het 
Springer-concern, en in Nederland 
de Telegraaf, terecht de zondebokrol 

moeten spelen. (Ik hoop hier later 
nog eens op terug te komen). En, of 
het, als men met werkelijk zulke 
goede bedoelingen te koop loopt, niet 
hoogst ontactisch is om als .,buiten 
parlementaire oppositie" zijn zin 
door te willen drijven, omdat men 
op zijn vingers na kan tellen dat 
hierdoor juist (weer) velen in de be
klemmende omarming van extreem
rechts worden gedreven. ... 
De revolutionaire studenten plegen 
in vele steden te leuren met hun 
tautologie .,kritiese universiteit". In 
het Hollands Maandblad van maart 
j.l. wijdt prof. Pen een aardige be
schouwing aan deze bellenblazerij. 
Hoewel hij begrip toont voor het 
streven, en duidelijk zegt dat de sta
tus quo voor hem beslist geen eind
punt is, komt hij tot àe interessante 
conclusie dat de desbetreffende lie
den merendeels juist zeer onkritisch 
blijken te zijn. Van hetzelfde kaliber 
als een Mulisch en een Lammers. ... 
Dutschke is naar zijn ideeën bepaald 
niet revolutionair meende ik. In dit 
verband wil ik met instemming rele
veren aan een zondagmiddag-rildia
praatje van Mr. Hiltermann, die er 
op wees dat wij momenteel veel be
langrijkere, werkelijke .,revolutionai
ren" in onze Twintigste Eeuw heb
ben, zoals een Toynbee en een Ken
nedy. Zij bejaalden mede het gezicht 
van onze tijdspanne. De steriele 
marxistische prietpraat van ene 
Dutschke is in dit verband van nul 
en generlei waarde. 
Hiltermann signaleerde verontrust, 
en bepaald niet als eerste, de toene
mende vergoeilijking van het gebruik 
van geweld om politieke doeleinden, 

al dan geen hersenschimmen, te rea
liseren. V el en zien dit als de enige 
remedie om uit bepaalde impasses te 
geraken. Men denke aan de benade
ring van de Zuidamerikaanse proble
matiek: de mythische verering van 
een Che Guevara en de jezuïtenmo
raal die de bisschop van Camara 
predikt. 
Democraten mogen er niet in berus
ten dat de revolutie (laten we dit 
woord in zijn oorspronkelijke beteke
nis blijven gebruiken, d.w.z. dat het 
altijd samen gaat met geweld) het 
enige redmiddel is in bepaalde situa
ties. Het geweld màg niet het laatste 
woord hebben. Ik verafschuw het. En 
mocht het in Zuid-Amerika ooit ge
bruikt worden, dan zal ik het, ook al 
wenst men nog zulke begrijpelijke 
omstandigheden op te dissen, immer 
verafschuwen. ... 

I ndien wij het geloof verlie
zen dat sociale veranderin

gen, zelfs van ingrijpende aard, 
niet kunnen worden bewerk
stelligd door ons te beroepen 
op de, altijd toch nog wel er
gens aanwezige, menselijke 
goedheid, dan zagen wij de po
ten onder onze democratische 
stoel weg. Want men is toch 
niet zo naïef om te geloven, 
dat die éne specifieke sociale 
omwenteling een heilstaat zal 
brengen? De samenleving zal 
altijd ongerechtigheden verto
nen. De wens en het handelen 
om die weg te nemen zijn no
bel. Geweldadige methoden 
zijn echter immoreel! 

AN DE 

OORZITTER 

DE politiek in Nederland is nog steeds een onduidelijke zaak. Maar 
daarover behoeft men zich niet te verwonderen in deze tijd van stroom
versnellingen en telkens veranderende opinies. 
Ik kan zo nog wel een stuk of twintig cliché's bedenken die de toe
stand van politiek Nederland weergeven. Maar wat erger is, ik begin 
zo nu en dan de indruk te krijgen dat deze gemeenplaatsen ons in de 
strot blijven steken met alle verstikkingsverschijnselen vandien. 
DAAROM is het meer dan ooit noodzaak inhoud te geven aan begrip
pen als christelijke politiek, socialisme en liberalisme, waarbij ik zij
delings aanteken dat het in omstandigheden beter kan zijn deze be
grippen als te zeer met mythes belast ter zijnde te schuiven. 
Het hoofdbestuur wil trachten aan het begrip liberalisme zoals dat 
volgens hem gezien moet worden een meer concrete inhoud te geven. 
Dit is de reden waarom de bespreking van een minimumprogramma op 
de agenda voor "Dalfsen" prijkt. 
ALS liberale leiddraad voor dit programma heeft het hoofdbestuur 
gekozen: 

1. het dienen van de vrede 
2. het waarborgen van de vrijheid 
3. recht voor allen. 

Het opstellen van een minimumprogramma is een moeilijke taak. Wij 
hebben dan ook niet de illusie dat alle brandende problemen erin ge
noemd zijn en dat alle formuleringen van de wel genoemde zaken feil
loos zijn. Ik roep iedere JOVD-er op om aktief mee te denken en een 
eigen inbreng aan de behandeling van het programma te geven. 
Wel moet ik tegelijk een beroep doen op de discipline van de leden, 
zonder welke de voorwaarden voor het ontstaan van een chaos aan
wezig zijn. 
TENSLOTIE voeg ik er nog maar een tegenstrijdigheid aan toe: ik 
hoop dat er zeer veel leden op Dalfsen aanwezig zullen zijn en dat 
die zeer velen zich allen zullen roeren. HENK BOSMA 



Over bevolkingsgroei en kinderbijslag 

Wordt Nederland onleefbaar? 

0 nlangs is de kinderbijslag weer eens verhoogd; voor het 
het eerste kind van f 102,96 naar f 106,86 en voor het acht

ste en volgende van f 195,- naar f 201,24 per kwartaal. Zo heel 
veel uit eigen middelen behoeft er voor het tiende resp. elfde 
verwekte kind dus niet meer bij. 
Voorlopig verschijnen er echter alleen maar lugubere grappen
makers, die bv. voorstellen om in Scheveningen en Zandvoort 
tribunes op het strand te gaan bouwen, zodat men straks de zee 
ook nog kan zien. 

D e konijnenmentaliteit in Ne
derland moet nou toch ein

delijk eens krachtig de kop worden 
ingedrukt. De ongeneerde aanwas 
van onze bevolking stelt ons land 
immers voor de grootste problemen. 
Als de regering nu niet eens een 
keer een plan opstelt dan zullen zich 
in de toekomst waarschijnlijk ernstige 
ongeregeldheden gaan voordoen, als 
gevolg van de repercussies die dit 
op onze welvaart zal hebben. 
De vorming van een actiecomitee in 
Noordwijk tegen de toerismeterreur 
en hel zich niet meer willen (of kun
nen) uitbreiden van de Shell in Rot
terdam zouden tekenen aan de wand 
moeten zijn. Maar de ene na de an
dere regering slaapt er rustig om 
door. Vergeleken met datgene wat 
hierbij allemaal op het spel staat, te 
weten, de integrale leefbaarheid van 
ons land, houdt men zich in het par
lement met belachelijke futiliteiten 
bezig, zoals het kiesrecht voor niet
ingezetenen en de eventuele invoe
ring van een centraal antennesysteem. . . . 
Als de bevolkingsgroei in het huidige 
tempo voortgaat, zullen we met een 
ernstige vertraging in onze wel
vaartsgroei rekening moeten houden, 
als hel tenminste geen absolute on
dergang gaat worden. De eerste te
kenen, dat dit gaat gebeuren zijn er 
trouwens al. De loonruimte voor 1969 
wordt al voor 6°/o opgeëist door pre
miestijgingen (3,25-3,75) en werktijds
verkorting met een kwartier (hoewel, 
toegegeven kan worden dat dit on
der bepaalde omstandigheden ook als 
een welvaartsvermeerdering kan 
worden opgevat). Het beroerde is 
echter dat minister Rooivink c.s. een 
loonstijging van 4,5°/o voor 1968 
eigenlijk al meer dan genoeg vindt. 
Voor 1969 zal er evenmin meer af
kunnen, gezien de beroerde progno
ses die de president van de Neder
landse Bank ons ten beste heeft ge
geven. Veel hoop op een verminde
ring vaP de werkloosheid is er dan 
ook niet. En dit alles terwijl er vol
gens Zijlstra nog steeds van overbe
steding sprake is. Met andere 
woorden, van stimuleringsmaatrege
len, zo langzamerhand nodig voor 
het hele land behalve de Randstad, 
kan nauwelijks enige sprake zijn. In 
dit licht bezien is het ook geen won
der dat de PvdA wel met een mooi 
plan voor het Noorden komt, maar 
niet aangeeft waar het geld vandaan 
moet komen. Dat deden ze weliswaar 
toch al nooit, maar nu zullen ze het 
helemaal niet weten. ... 
Intussen hebben we het nog niet over 
de prijsstijgingen gehad; we zullen 
3°/o nemen om het krap te houden. 
Dit betekent, als we die 6"/o van zo
pas er weer bij halen, dat er een 
loonstijging van 9"/o nodig is om de 
welvaart op peil te houden. In feite 
is het echter nog erger ,omdat de col
lectieve voorzieningen een steeds 
grotere achterstand gaan vertonen 
ten opzichte van de particuliere be
stedingen. 
Zo zal men straks niets meer aan zijn 
auto hebben, eenvoudig omdat er 
geen geld genoeg is om bij te blijven 

door 

J. H. lamhers 

met de verkeersvoorzieningen. Ook 
het hoger onderwijs zal langzamer
hand in het honderd gaan lopen, als 
we de huidige prioriteiten niet ver
anderen. Maar daar mag men niet 
aankomen. 
Het enige middel lijkt dan ook een 
forse verhoging van de belastingen; 
het vervelende daarbij is echter weer 
dat Nederland al de hoogste belas
tinqdmk vr~n de wereld hf'Pff. 

Als men het tegenwoordige gekra
keel in de Kamer aanhoort, dan blijkt 
dat men elkaar desnoods wel in de 
haren wil vliegen over een verho
ging van het vetpercentage in de 
melk, maar dat men nooit voor de 
waarheid wil uitkomen of durft uit
komen, dat Nederlancl. op het ogen
blik bezig is een zeer ongezond land
je te worden, als we niet gauw wat 
aan de bevolkingsaanwas gaan doen. 
Men schijnt niet te willen inzien dat 
b.v. alle kosten nodig voor een goe
de ruimtelijke ordening, de miljarden 
die nodig zijn voor drinkwatervoor
ziening, afvalverwerking, verkeers
voorzieningen, voor een groot deel 
slechts dienen als symptoombestrij
ding. Nee, men geeft liever de mil
jarden uit aan kinderbijslag; miljar
den voor een behoorlijk deel betaald 
uit de kinderbijslagpremie van vrij
gezellen. ... 
B oe hoog denkt men het 

mensenpakhuis te kun
nen optrekken? Het zal ook 
duidelijk zijn dat er voor libe
ralen in zo'n samenleving geen 
plaats meer is. In een mieren
hoop bestaat geen individuali
teit. Daarom moet de VVD, als 
zij zich zelf als een liberale par
tij respecteert, een coalitie met 
een KVP, die maar steeds een 
verdere uitbouw van het kin
derbijslagstelsel als voorwaar
de stelt, zeer beslist afwijzen. 
Een bevolkingspolitiek, die een 
afname van de groei van de 
bevolking stimuleert dient 
voorts het voornaamste ver
kiezingspunt te worden. De 
huidige ontwikkeling is waan
zinnig! 

Van hier en gunter 

* Laurens ten Cate over 
Mevrouw Van Someren: 
Dus beweert mevrouw Van 
Someren, dat de PvdA tot op
roer aanzet in overleg met de 
VPRO. Als zij, goddank, niet 
tijdig had bedankt voor het 
lidmaatschap van deze vereni
ging, zou ik onmiddellijk voor
stellen haar te royeren. De 
tolerantie moet niet zover 
gaan, dat een belangrijk open
baar persoon de kans krijgt 
ongehinderd leugens te vertel
len, stemming te maken en op 
te ruien tot weerzin en on
lust. ... 
Aangezien ik verlang dat me
vrouw Van Someren begrijpt 
dat zij alle aanvaardbare gren
zen heeft overschreden, heb ik, 
zij het met tegenzin, het spitse 
wapen der ironie niet voor 
haar gekozen. 
(Haagse Post, 18/5) 

* Mevrouw Van Someren 
over Laurens ten Cate: 
Ik mag tenslotte wel aanne
men dat de verzuchting, dat 
ware ik nog lid van de VPRO, 
de heer Ten Cate mij voor 
royement zou voordragen, toch 
ironie is. Ik kan niet aanne
men, dat de leden van de 
VPRO zo weinig vrijheid van 
meningsuiting zouden hebben. 
Ik zou bijna in de verleiding 

KOM OVER DE BRUG 

Ondanks mijn respect voor de kwa
liteiten van de heer Van Haeften als 
opmaakredacteur, ben ik zo vrij de 
kwaliteiten van de heer Van Haef
ten op Marginalia-gebied in twijfel 
te trekken. 
Na een volkomen foutieve beoorde
ling van de gang van zaken binnen 
de VVD-jongerencommissie te 's-Gra
venhage, getuige het artikel .,Toch 
JOVVD?", kunnen wij in het april
nummer der Driemaster vernemen 
dat, naar de mening van de heer Van 
Haeften, de actie .,Kom over de brug" 
niets meer is dan en ik citeer: .,een 
doodgewone moderne zendingsactie" 
waaraan hij de vraag vastknoopt .,of 
Azië en Afrika nu werkelijk zitten te 
springen om theologische scholen en 
liederenbundels?". 
Getuige de laatste vraag heeft de 
heer Van Haeften Of weinig van de 
actie begrepen en had hij er beter 
aan gedaan geen artikel hierover in 
de Driemaster te schrijven, àf zijn in
formatie was dermate slecht dat hij 
dezelfde consequenties als boven had 
moeten trekken! 
Zèlfs een vluchtige blik op de lijst 
van uit te voeren projecten zou de 
heer Van Haeften leren dat deze 
weinig met theologische scholen en 
liederenbundels uitstaande hebben. 
Het zou aanbeveling verdienen wan
neer de heer Van Haeften in toekom
stige commentaren wat meer blijk 
zou geven van het beheersen der ma
terie. 
DEN HAAG. Th. H. DRAGT 
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komen weer lid te worden om 
het te beproeven (ironie). 
(Haagse Post, 25/5) 

* Och, er zijn zeker behou
dende VVD-ers, maar zo lang 
de leiding niet aan hun handje 
loopt ..... . 
(Mr Toxopeus in interview met 
de Nieuwe Linie, 25 mei) 

* Peking denkt niet aan het 
belang van het Vietnamese 
volk. Het maakt misbruik van 
diens doodstrijd, teneinde de 
fantastische ideeën van Mao 
Tse Toung te kunnen verwe
zenlijken. Peking wil dat het 
bloedvergieten in Vietnam al
tijd zal voortduren. 
(Radio Moskou, volgens het 
Algemeen Handelsblad) 

* Ja, ik blijf mezelf onder de 
liberalen rekenen, al blijf ik tot 
mijn laatste snik ver van de 
zich liberaal noemende VVD. 
(Ridder van Rappard in de 
Haagse Post, 18 mei) 

* Ook uit zijn mond opgete
kend: 
De vaderlandse cultuur gaat 
ten onder in halfzachtheid, laf
hartigheid, straatterreur, leu
genachtig denken en vuil
schrijverij. Het gezag wordt 
verteerd in een zelfbevlek
kingscultus. Er werkt in Ne
derland een vijfde colonne van 
staatsvijandige nihilisten . 

NASCHRIFT 

Helaas levert de heer Dracht kritiek 
zonder te argumenteren. Enkel blijkt 
hij te kunnen constateren dat ik wei
nig van de actie begrepen heb. Waar
om hij dat concludeert blijft in het 
duister. Hij kan wel zeggen .,Zèlfs 
een vluchtige blik op de lijst van uit 
te voeren projecten zou.... leren 
dat deze we1mg met theologische 
scholen en liederenbundels uitstaande 
hebben", maar dan krijg ik toch wel 
het vermoeden dat hij zèlf niet meer 
dan een vluchtige blik op de desbe
treffende lijst heeft geworpen. 

De actie .,Kom over de brug" heb ik 
van tamelijk nabij meegemaakt, om
dat ik, namens de Vereniging van 
Vrijzinnig Hervormden, het voorrecht 
had in een plaatselijk actiecomitee 
zitting te hebben. Ik heb toen con 
amore meegewerkt, hoewel ik het. 
betreurde dat deze P.C.-aktie, een te
genhanger van de R.K.-Vastenaktie, 
in zekere zin toch een exclusief ka
rakter droeg. 

En, om nog even op de projectenlijst 
terug te komen: van de 140 geënta
meerde projecten waren er een 46-tal 
van duidelijk kerkelijke aard. Het 
ging hierbij merendeels om stichting 
of uitbreiding van theologische scho
len, maar ook om theologische biblio
theken, seminaries, bijbelhuizen, ka
pellen, theologische vormingscentra 
en evangelistenscholen. De post 
.,drukkosten liederenbundels" kwam 
inderdaad maar éénmaal op de lijst 
voor; een 3-tal malen spreekt men 
van .,lectuurverspreiding", en ik neem 
aan dat dit wel ongeveer hetzelfde 
behelst. 

De heer Dragt meent dat de projec
tenlijst .,wem1g met theologische 
scholen en liederenbundels· uitstaan
de heeft". Hierin verschil ik dan met 
hem van mening op basis van boven
genoemde cijfers. (PvH) 
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Nieuws uit de organisatie 
verzameld door lneke Hubeek 

AMSTERDAM 

Naar aanleiding van het verschijnen 
van de nota Jeugdzaken van B. en 
W. van Amsterdam hield mr. H. J. C. 
Stryk van Bergen, hoofd van de afde
ling Jeugdzorg van de Gemeente
diensten een inleiding over dit onder
werp: het Cultureel Jongeren Pas
poort, de moeilijkheden bij het ver
spreiden ervan, de problemen van 
het opzetten van "vrijetijds-centra" 
werden haarfijn uiteengezet. In een 
Jongerenraad bij de Gemeente zag de 
heer Stryk van Bergen niet veel; tot 
onze tevredenheid bleek hij wel te 
voelen voor "regelmatig" grote groe
pen (jongeren) aan de discussie over 
het wel en wee van de gemeente te 
laten deelnemen. 

WEST-VELUWE 

Op 10 april hield deze afdeling een 
afdelingsvergadering, waar o.a. een 
bestuursverkiezing werd gehouden. 
Dit is nu als volgt samengesteld: J. 
Vogelzang, voorzitter, mej. A. E. de 
Riemer, vice-voorzitster, mej. A. van 
Assen, secretaresse, P. Overdijk, pen
ningmeester, A. Volgers, 2e penning
meester. Na het huishoudelijke ge
deelte hield de heer C. Brons, voor-

Van hier en gunter 
* Dit jaar viel 5 mei op een 
zondag. Voor het eerst hebben 
de vlaggen ook op die zondag 
van de officiële gebouwen ge
wapperd, omdat de regering 
gesteld heeft van mening te 
zijn dat op 4 en 5 mei gevlagd 
moet worden - ook van de 
officiële gebouwen - of die 
dagen nu op zondag vallen of 
niet. Dat de regering aan die 
dwaze toestand een eind heeft 
gemaakt vind ik toe te juichen. 
Ik hoop dat een zelfde gedrags
lijn gevolgd zal worden bij ver
jaardagen van het Koninklijk 
Huis. Want het is al te zot, dat 
de burgerij op zondag en de 
officiële instanties op maandag 
vlaggen. 
tD. W. Dettmeyer in Vrijheid 
en Democratie, 17 mei) 

dAGENDAg 

juni 

zitter van district Oost, een inleiding 
over de E.E.G. 

ALBLASSERDAM/RIDDERKERK 

Afdeling Alblasserdam/Ridderkerk 
oriënteerde zich op 26 april in hotel 
Kinderdijk inzake de problematiek 
van consumentenaangelegenheden. 
Met de oud-voorzitter, T. van de 
Graaf, werd op een verfrissende en 
amusante wijze gediscussieerd over 
de Nederlandse consument. 

VEENDAM 

Deze jonge afdeling had voor haar 
bijeenkomst uitgenodigd het VVD
kamerlid dr. K. Van Dijk, die de pro
blematiek van het noorden belichtte, 
waarbij hij de veenkoloniën een 
goede kans gaf voor het verkrijgen 
van een U.T.S. 

ZUID-OOST DRENTHE 

In café Grevink te Emmen ontving 
onze afdeling het CPN-kamerlid Kre
mer, die een boeiend, zij het niet 
gloedvol betoog hield over het com
munisme. Vooral de discussie hierna, 
o.a. over de geestelijke vrijheid, was 
zeer interessant. 

Werf 
abonnees 
en 
adverteerders 
voor 
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4 afdeling Den Haag: liberale borrel in Tastevin vanaf 17.30 uur. 
7 afdeling Hoeksche Waard: borrelavond in Maasdam in restaurant De Hoogt 

vanaf 20.00 uur. 
8 afdeling Alblasserdam/Ridderkerk e.o.: feest. 

10 afdeling Utrecht: afdelingsbijeenkomst. onderwerp: Konsumentenproblema-

tiek. 
11 afdeling Amsterdam: liberale borrel in de Oude Herberg, vanaf 22.00 uur. 

14/15/16 Dalfsen! 
21 afdeling Utrecht: borrel met huishoudelijke vergadering in de Jachtwerf

kelder, Oude Gracht 341, aanvang 20.00 uur. 
26 afdeling Groningen: ledenvergadering in restaurant Bleeker, Vismarkt, aan

vang 20.00 uur. 

ERMELO 

Onder grote belangstelling werd de 
afdeling West-Veluwe op 8 maart op
gericht. De avond werd geopend met 
een uiteenzetting over het wezen van 
de JOVD door dhr. v. d. Meer, waar
na het woord gegeven werd aan de 
voorlopige voorzitter, J. Vogelzang. 
Verder ziet het voorlopig bestuur er 
als volgt uit: mej. A. de Riemer, vvz., 
mej. A. van Assen, secr. (Jac. Cats
laan 76, Ermelo) en P. Overdijk, pen
ningm. De avond werd besloten met 
een "Teach-in" over enkele actuele 
onderwerpen, o.a. Midden-Oosten, 
Ontwikkelingshulp. Het bestuur is 
zeer enthousiast en heeft grootse 
plannen. 

VERLOVING: 

Maarten 
Lekkerkerker 

en 

Jet Oorthuys 

Scheveningen, 
29 juni 1968 

Zwart op wit 

Ditmaal willen wij enige tijdschriften 
onder uw aandacht brengen. 

GANDALF 
In dit tweemaandelijkse (zeer onfat
soPnlijke) blad stellen de gebroeders 
Vuijsjes een 18-tal vragen over de 
Vietnam-kwestie aan twee jonge po
litici. Ton Regtien vertegenwoordigt 
Nieuw Links, terwijl Hans Wiegel 
wordt aangekondigd namens ....... . 
Nieuw Rechts. Belangwekkende uit
spraken worden niet gedaan. Trou
wens, nergens is de tekst van dit 
april/mei-nummer interessant. 

LIBERAAL REVEIL 
In het april-nummer verwijt de re
dactie de nieuwbakken radicalen hun 
zetels te bezetten zonder de kiezers 
te hebben geraadpleegd. Dr. Nordloh
ne bespreekt het (facultatieve en 
verplichte) referendum en het recht 
van initiatief voor de burger. Hij 
meent dat deze in geval van afschaf
fing van het kiesstelsel naar E.V. of 
bij het ontstaan van een twee-par
tijenstelsel, een bijdrage tot een toch 
representatieve afspiegeling van de 
politieke geschakeerdheid van de be
volking kan zijn. De kamerleden 
mevr. Veder-Smil en Hans Wiegel 
geven hun ervaringen van één jaar 
parlementaire arbeid ("boeiend maar 
erg druk"); Mr. Grappel filosofeert 
wat over het ondernemingsrecht en 
de medezeggenschap; Dr. K. van Dijk 
pleit voor regionale omroepen (hij 
was destijds zelf reporter bij de RO
NO); de heer J. Groenendaal geeft 
zijn visie over de hervorming van 
de partijstructuur. De z.i. enige dui
delijke antithese "liberalisme-socia
lisme" wil hij accentueren, vooral op 
de allen zeer rakende kwestie van 
de inkomens- en vermogensverde
ling. 
In het mei-nummer citeerden wij een 
passage uit dit artikel, waaruit bleek 
dat hij een eventueel conservatievere 
opstelling van de VVD, ter wille van 
het politieke rollenspel, op de koop 
toeneemt. 
Als van ouds zijn de illustraties van 
Willem. Zijn werk kunt (kon) u ook 
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bewonderen in de subversieve bladen 
Provo, God, Nederland en Oranje en 
Propria Cures. Onlangs verscheen 
van hem de politieke strip "Billy the 
Kid", die grote opgang maakte. 

HOLLANDS MAANDBLAD 
Jn het maart-nummer van dit linkse 
geschrift treft u een tweetal goed 
leesbare artikelen aan over de stu
dentenrellen. Prof. Drion schrijft over 
"het morele alibi van links"; hij 
consta teert bij vele linkse in tellec
!uelen een masochistische trek, en 
hij maakt voorts enige pittige opmer
kingen over de zin (of liever de àn
zin) Vdn politieke demonstraties. 
Prof. Pen komt in zijn artikeltje "de 
revolutie der studenten" tot de con
clusie dat vele van de pleitbezorgers 
van de "kritiese universiteit" zelf 
vaak hoogst oncritisch zijn. 
In het april-nummer staat, politiek 
gezien, nauwelijks iets interressants, 
of het moet zijn dat Piet Grijs mede
deelt het niet leuk te vinden om naar 
de heer Van Riel te luisteren en te 
kijken. 

WENDING 
In het maart-nummer van Wending, 
maandblad voor Evangelie en Cultuur 
(dat in politieke zin kiest voor een 
"militant democratisch socialisme" 
aldus redactie-voorzitter prof. Sperna 
Weiland), vindt u een drietal interes
sante artikelen over de NATO. Twee 
pleidooien pro, zij het met diverse 
kanttekeningen, door Mr. Van der 
Stoel (van de Vietnam-motie) en Prof. 
Patijn. Tegen de NATO verheft zich 
prof. Strijd, wiens betoog nogal mo
raliserend en onpragmatisch is, on
danks de herhaaldelijke verzekerin
gen dat zulks niet zo zou zijn. 
In dit verband leze men ook het ja
nuari-nummer van Wending, en wel 
het artikel van Mr. Nobel over de 
Koude Oorlog. In dat nummer voorts 
een boeiende polemiek tussen de 
hooggeleerde heren Wertheim en 
Verkuyl over Indonesië. 
Het april-nummer ten slotte is geheel 
gewijl aan reacties op Harvey Cox' 
"The Seculair City". Het artikel van 
Mr. Van der Flier, directeur-generaal 
van het Ministerie van Volkshuisves
ting en R.O. komt mij het meest 
steekhoudend voor. 

v.H. 
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de struktuurwijziging. (Zie pag. 6 van het mei-nummer). 
Het HB stelt voor een afdrachtsverhoging met f 1,- tot 
f6,-. 
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22.00-. . . . . Liberaal feestgedruis. 

ZONDAG: 
11.00-12.30 Eindbehandeling resolutie consumentenaangelegenheden. 
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14.15-17.30 Behandeling politiek programma van de JOVD. (Zie pag. 6 

van het mei-nummer). 
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MAANDBLAD VAN DE ONAFHANKELIJKE LIBERALE 
JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

e 0 
I 

wor eru~~e raa1 
Bet commentaar, dat ik enige weken geleden schreef voor dit blad, 

met betrekking tot de nieuwe koers in Praag, heb ik vandaag met 
woede in de pruliemand gegooid. Verontwaardiqd, omdat het van
daag de dag, zèlfs in Europa mogelijk blijkt, wapengeweld te gebrui
ken om een land weer op het pad terug te zetten, dat het kort geleden 
op goede gronden had verlaten. De Sowjet Unie tolereert niet dat het 
starre dogmatische communisme wordt overgoten met het goed
smakende sausje der vrijheid. 
Koesterde ik enige tijd geleden de hoop, het was zelfs mijn stellige 
verwachting, dat de Tsjechen, binnenlands althans, hun gang kunnen 
gaan- binnen de door Bratislawa gestelde qrenzen- nu kunnen we 
slechts concluderen dat dit niet mogelijk is. De vrees der conser
vatieven in het Kremlin dat de liberaliseringswind ook 1n andere Oost
europese landen zou kunnen gaan waaien heeft tenslotte de overhand 

BON 
D Noteer mij voor een 

proefabonnement op de 
Nieuwe Rotterdamse Courant 
van drie weken voor [1,25, welk 
bedrag ik op uw girorekening 

nr. 40 zal overmaken; 

D kwartaalabonnement à 
. f 15,50. Eerst krijg ik de 

.NRC TWEE WEKENGRATIS 

Naam: 

Adres:. 

Woonplaats: 

S.v.p. invullen met blokletters. 
uifknippen en als brief (postzegel 
van 20 ct.) zenden aan: Abonne
mentenadministratie NIEUWE 
ROITERDAMSE COURANT, 

Postbus 824, Rotterdam, 

(doorlezen op pag. 3) 

... Datum: .. 

NRC 
één van de goede dingen 

in uw leven 

In Memoriam 
Prof. Mr.P.J.Oud 
Op maandag 11 augustus is Prof. 
P. J. Oud op eenentachtigjarige 
leeftijd overleden. Door zijn 
overlijden is één van Nederlands 
grootste politici heengegaan. 
Uit de talrijke in memoriams, die 
wij voor de radio en de televisie 
hebben kunnen beluisteren of in 
de kranten hebben kunnen lezen, 
blijkt ondubbelzinnig hoe be
langrijk Prof. Oud voor de 
Nederlandse politiek is geweest. 
Prof. Oud was meer dan alleen 
een politicus. Wie, zoals ik, 
rechten studeert, komt .bij de 
bestudering van het staatsrecht 
tot de ontdekking dat de naam 

(doorlezen op pag. 3) 
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(vervolg van pag. 1, linker kolom) 

gekregen, de overhand boven een aantal overwegingen, op grond 
waarvan velen hebben aangenomen dat het laatste waartoe Rusland 
zou kunnen besluiten, een militair ingrijpen zou zijn. 
Desniettemin is dat gebeurd. 

-1::f-

Want wat zijn de internationale repercussies van deze inval, waar
van de VVD terecht opmerkte dat het een daad van cynisme was 

Duitsers, zij het nu uit de DDR, in te zetten om de Tsjechen de 
dictatoriale les te lezen? 
De "ontspanning" in Europa is weer op het punt van laten we zeggen 
1956. De hoop dat met de Russische regering concreet gesproken 
zou kunnen worden over de vraagstukken de Europese veiligheid 
betreffende, is de bodem ingeslagen. Niet definitief, maar wel op 
voorlopig onafzienbare termijn. Een gesprek tussen NAVO en Pact 
van Warschau lijkt thans minder dan ooit zin te hebben, daarvoor zijn 
de relaties weer tè gespannen. De discussie, op zakelijke grondslag, 
over zin van militaire bondgenootschappen is afgebroken voor ze 
werkelijk op gang is gekomen. De haviken aan deze zijde zullen de 
diehards van gene zijde van het Gordijn, een beeldspraak die voor 
het eerst sinds lange tijd weer zin heeft, dankbaar zijn voor zoveel 
onverwachte steun. De voorstanders van de harde lijn in de Verenigde 
Staten zullen hun stelling bewezen zien, dat met communisten toch 
niet gepraat kan worden en het daarom maar beter is in Azië, in Latijns 
Amerika, of waar dan ook ter wereld, op wacht te gaan staan, met het 
geweer in de aanslag. De oorlog in Vietnam zal moeilijker dan ooit 
gedeëscaleerd kunnen worden, doordat, hoogstwaarschijnlijk een 
gevolg van het Russische optreden, dit Nixon en zijn conservatieve 
"mates" de beste verkiezingspropaganda heeft bezorgd die zij zich 
maar konden wensen. 

-1::f-

De voorstanders van de koude oorlog hebben een slag gewonnen. 
Met mensen in het Witte Huis en op het Kremlin die de status quo 

willen handhaven en daarbij confrontatie niet lijken te schuwen gaat 
de wereld een zorgelijke tijd tegemoet. 
Voor het Tsjechische volk, dat kan bogen op zo grote democratische 
traditie waarvan mannen als Benesj en Masaryk de exponenten zijn, 
is het een schrale troost te weten dat het de sympathie niet alleen van 
de vrijheidslievenden in het westen, maar ook van die in het oosten 
heeft verworven. De wijzers van de klok zijn teruggezet, maar het uur
werk is nog intact. Het wachten is op betere tijden. (21 aug.) 

(zie ook de HB-verklaring op pagina 14) 

Gerard 
van der Meer 

(vervolg van pag. 1 r. kolom) 

Oud uit het staatsrecht niet is 
weg te denken. Hij heeft stan
daardwerken geschreven op het 
gebied van het staatsrecht, het 
gemeenterecht en de parlemen
taire geschiedenis. De benoe
ming tot hoogleraar aan de 
Economische Hogeschool te 
Rotterdam was een erkenning 
van zijn verdiensten als weten
schapsman. 
Dat Prof. Oud voor de JOVD een 
heel bijzondere figuur was, moge 
blijken uit het feit dat hij ere
voorzitter van onze organisatie 
was. Zijn houding ten opzichte 
van de jongeren wordt het beste 
geïllustreerd door zijn uitspraak 
dat het liberalisme een uurwerk 
is, waarvan de VVD de regu
lator is zonder welke het uur
werk onregelmatig zou lopen, 
maar waarvan de JOVD de veer 
is zonder welke het uurwerk 
helemaal niet zou lopen. 
Nederland heeft een groot poli
ticus, het liberalisme een groot 
liberaal verloren. 

H. BOSMA, voorzitter 
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Het zal ons niet verbazen als u, bij het 
zien van deze Driemaster een gevoel 
van verrassing ondergaat. Het formaat 
is anders en de oude kop is weer in ere 
hersteld. Een verantwoording voor 
deze gang van zaken zijn wij u zeker 
schuldig. 
Wat is het geval? Dat de exploitatie 
van ons verenigingsargaan vooral de 
laatste jaren grote zorgen baarde voor 
Stichtings- en Hoofdbestuur was in
gewijden niet onbekend. Er was zo een 
situatie onstaan die op den duur on
houdbaar zou blijken te zijn. Vandaar 
dat de financiële opzet van de Drie
master aan een nauwkeurig onderzoek 
werd onderworpen, hetgeen tot resul
taat had dat bepaalde veranderingen 
niet uit zouden kunnen blijven. De 
advertentie-aquisitie zal vanaf dit num
mer op professionele wijze gaan ge
schieden. Een aanpassing van het for
maat van ons blad bleek wenselijk. 
Thans telt ons blad zestien pagina's, 
waardoor de redactionele kolommen, 
qua oppervlakte, ongeveer gelijk zijn 
aan die in een Driemaster-oude-stijl. 
In de volgende nummers zal wellicht 
een versobering van het redactionele 
gedeelte moeten plaatsvinden, waarbij 

GROTE 
SCHOONMAAK 

men echter in aanmerking gelieve te 
nemen dat het hier om een overgangs
fase gaat, die, naar op goede gronden 
verwacht mag worden, slechts van 
korte duur zal zijn. Dit dan bovendien 
in het perspectief gezien van een mo
gelijk reële pagina-uitbreiding. Tot 
zover wat betreft deze mini-Driemaster. 
Ook t.a.v. de .,kop" is een verklaring 
op zijn plaats. De nieuwe opmaak
redacteur liet de oude, thans wederom 
gebruikte, kop vervangen. 
Evenwel bleek dat het symbool 3M, 
dat hopelijk inmiddels al ingeburgerd 
was, ook het handelsmerk was van de 
NV Minnesota te Leiden. Uiteraard 

werd er contact opgenomen met dit 
bedrijf. Het bleek echter dat men op 
juridische gronden geen bezwaren 
tegen de Driemaster-kop kon maken. 
De NV Minnesota achtte het beter, 
hetgeen begrijpelijk is, dat er geen 
misverstanden zouden kunnen ontstaan 
over de afkorting 3M. Een en ander 
had tot gevolg dat genoemde NV de 
Driemaster aanbood geheel voor haar 
rekening een nieuwe kop te laten ont
werpen en clicheren, een aanbod dat in 
dank werd aanvaard. Mettertijd zal het 
gezicht van de Driemaster nogmaals 
veranderen, maar hopelijk is dat dan 
voor een lange periode. 
Mede ten gerieve van de NV Minne
sota zal tijdens de reorganisatiefase de 
oude kop weer worden gebruikt; 
bovendien bleek die ook het meest 
geschikte voor het veranderde for
maat. Hopelijk wilt u tijdens de ko
mende maanden genoegen nemen met 
wat ongebruikelijke Driemasters, zij 
het in de wetenschap dat mettertijd een 
herboren en gezonde Driemaster weer 
binnen en buiten onze organisatie een 
jong-liberaal geluid kan laten horen. 

Redactie 

JOVD MINIMUMPROGRAMMA 
INLEIDING 

De vrijblijvendheid is voorbij, 
tenminste als er wat van de 

partijvernieuwing in Nederland 
terecht wil komen. Vandaar 
onze - bescheiden - poging 
concrete inhoud te geven aan 
het begrip liberalisme. Als idieel 
uitgangspunt zijn de volgende 
thema's gekozen: 

• het dienen van de vrede; 

• het waarborgen van de vrij
heid; 

• recht voor allen. 

BUITENLAND 

1. UNO 
Versterking van de UNO is onontbeer
lijk voor de bevordering van de inter
nationale vrede. De Volksrepubliek 
China dient dan ook toegelaten te 
worden tot de UNO en de Veiligheids
raad. 
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2. Ontwapening 
Als eerste aanloop tot ontwapening 
dient het non-proliferatieverdrag on
verwijld te worden goedgekeurd. 

3. NAVO 
Nederland dient deel uit te blijven 
maken van de NAVO. 
Binnen de NAVO zal een grotere na
druk dienen te vallen op het politieke 
aspect. Er moet een gesprek tot stand 
komen tussen de NAVO en het War
schaupact, waarbij het bestaan van 
beide organisaties discutabel gesteld 
moet kunnen worden. Er dient pressie 
te worden uitgeoefend op de dictato
riale regimes van Portugal en Grieken
land om zich in democratische zin te 
hervormen. 

4. Duitse vraagstuk 
Het Duitse probleem, dat in feite een 
Europees probleem is, moet als volgt 
wotden opgelost: 

a. erkenning van de Oder-Neisse 
grens en de DDR door de NAVO-
partners; 

IJ. garanties voor de vrije toegang tot 
Berlijn; 

c. dit alles vervat in een vredes-
verdrag. 

5. Vietnam 
De vredesonderhandelingen dienen uit 
te lopen op een geleidelijke terug
trekking van de buitenlandse troepen. 
De onafhankelijkheid van Zuid-Viet
nam dient gewaarborgd te worden. 
Er moet een grootscheeps plan ont
wikkeld worden voor de wederopbouw 
en ontwikkeling van Vietnam. 

6. Ontwikkelingshulp 
Nederland zal een hoge prioriteit aan 
de ontwikkelingshulp moeten geven. 
De omvang van de totale hulpverlening 
zal in 1970 tussen de 2 en 3 procent 
dienen te liggen. 



Er zal veel nadruk gelegd moeten wor
den op kennisoverdracht. 
Er moet gestreefd worden naar zoveel 
mogelijk multilaterale hulpverlening. 
De grondstoffenprijzen zullen op een 
redelijk niveau moeten worden gestabi
liseerd. Er zullen preferenties moeten 
worden verleend aan ontwikkelings
landen. 
Té grote aflossingsschulden dienen 
vermeden te worden. 
Omvorming van het Internationale 
Monetaire Fonds volgens het plan 
Triffin. 

7. Europa 
Aan een Europese gemeenschap dient 
de voorkeur te worden gegeven boven 
een Atlantische gemeenschap. Deze 
gemeenschap dient een open gemeen
schap te zijn. Een noodzakelijke voor
waarde voor de ontwikkeling van de 
EEG in deze richting is de toetreding 
van de EFTA-landen. 
De nu optredende tendenzen van 
protectionisme in de EEG zijn in strijd 
met het verdrag van Rome. 
Het Europees parlement dient tot stand 
te komen door rechtstreekse verkie
zingen. De bevoegdheden hiervan die
nen te worden uitgebreid met het 
budgetrecht, het recht van initiatief en 
aet recht van amendement. 
Een eigen Europees kernwapen is uiter
mate onwenselijk, waarbij bovendien 
gewezen kan worden op het non-proli
feratie verdrag. 

BINNENLAND 

1. Sociaal-economische 
paragraaf 

Er dienen strengere eisen te worden 
gesteld aan de verslaggeving ook van 
de besloten NV's ter bevordering van 
de openheid. 
De medezegenschap dient tot stand te 
komen d.m.v. de ondernemingsraad, 
waarvan de samenstelling een weer
spiegeling zal moeten vormen van het 
bedrijf, terwijl de leden gekozen wor
den door de bedrijfsgenoten. 
- het voorzitterschap moet rouleren 
- de leden van de OR maken de 

agenda op 
- de OR kan deskundigen horen 
- de OR kan het recht van enquête 

uitoefenen o.a. via de vakbonden; 
dit recht is gebonden aan vooraf
gaand overleg om tot een schikking 
in der minne te komen 

- het recht van enquête wordt toe
gekend door een in te stellen onder
nemingskamer bij het Hof van Am
sterdam 

aan partijen •komt het recht van 
beroep toe van een beslissing van 
deze kamer op dezelfde kamer in 
een andere samenstelling 
de ondernemingskamer heeft een 
jurist als voorzitter en twee des
kundigen als leden. 

Winstdelingsregelingen dienen in een 
of andere vorm tot stand te komen. 
Deze regelingen dienen buiten de loon
stijgingsnorm te vallen. 
Winstdeling dient zich uit te strekken 
tot alle bedrijfsgenoten. 

2. Overheidsuitgaven en 
belastingen 

Het overheidsbeleid dient gegrond
vest te zijn op planning in drie fasen, 
t.w. op korte, middellange en lange 
termijn. Deze planning dient zich te 
kenmerken door flexibiliteit en dient 
een prioriteitsschema en een inves
teringsplan te bevatten. 
De overheid dient te streven naar 
maximale efficiency en het afbouwen 
van minder noodzakelijke overheids
taken. Dit is noodzakelijk om in de 
toekomst de overheid haar taken naar 
behoren te laten vervullen. In dit kader 
lijkt de belastingsverlaging niet ge
wenst, waarbij een correctie voor de 
middengroepen wel gewenst is. Hier
voor kan compensatie gezocht worden 
in een verhoging der marginale tarie
ven in de hoogste inkomensklassen en 
in de :indirecte sfeer. 
In het kader van de belastingharmoni
satie binnen EEG-verband is een ver
schuiving van de directe naar de in
directe belastingen onvermijdelijk. 
Verder is het invoeren van retributies 
voor duidelijk te identificeren over
heidsdiensten aan te bevelen. 
Er dient een beperkt eigen risico te 
worden ingevoerd voor het eerste con
sult van een huisarts; ten aanzien van 
de kinderbijslag is een voorzichtige 
afbouw gewenst te beginnen achteraan 
in de kinderreeks. De toepass•ing van 
sociale bijstandswet zal ongewenste 
consequenties dienen te voorkomen. 
W.b. de soc. bijstandswet is overigens 
een soepeler uitvoering gewenst, waar
bij de ambtenaren zich meer van hun 
dienende taak bewust dienen te zijn. 

3. Inkomens- en vermogens-
verdeling 

De belastingvrije voet dient verhoogd 
te worden; 
er dient een minimum loon van f 150,
te worden ingesteld; 
bevorderen van winstdelingsregelingen 
is vereist, evenals het bevorderen van 
eigen woningbezit. 
In de huidige situatie dient de overheid 

een actieve Joon- en prijspolitiek te 
voeren. Nivellering van inkomensver
schillen kan bewerkstelligd worden 
door een actief onderwijsbeleid. 

4. Woningbouw en ruimtelijke 
ordening 

De woningwetwoningen dienen voor 
de echt sociaal zwakken bestemd te 
zijn. Dit betekent dat een beperkt aan
tal woningwetwoningen voldoende is. 
Verschuiving naar de premiesector is 
dan ook mogelijk, indien doorstroming 
plaatsvindt. Ter bevordering van dit 
laatste dient een huurbelasting te wor
den ingevoerd, die zo hoog dient te 
zijn, dat het meerdere comfort van een 
duurdere woning op gaat wegen tegen 
de hogere woonkosten. Bovendien 
moeten er ruimere premies worden 
toegekend in de premiebouw; ook het 
toewijzingsbeleid is voor veel ver
betering vatbaar in deze. 
De kwalitatieve woningnood, die bij 
lange na nog niet is opgelost, kan 
bestreden worden door: 
a. krotopruiming; 
b. strengere eisen voor geluidsisolatie. 
Experimenten in hoogbouw, traps
gewijs opgezet en met groen op elke 
verdieping, dienen gestimuleerd te 
worden. 
De burgers dienen een grotere inspraak 
bij het totstandkomen van de bestem
mingsplannen te krijgen b.v. door 
enquêtes. Onteigening in het kader 
van bestemmingsplannen dient te ge
schieden tegen een prijs alsof er geen 
bestemmingsplan was. Er moet ge
streefd worden naar een harmonieuze 
afbakening van industriegebieden en 
recreatiegebieden; dit betekent dat er 
niet te veel kernen tot stand moeten 
komen. Er dienen maatregelen genomen 
te worden met betrekking tot milieu
verontreiniging. Dil. dient te geschie
den zowel bij bestaande als bij de ves
tiging van nieuwe industrieën. De bij
drage van de overheid dient van geval 
tot geval bezien te worden. 

(doorlezen op pag. 7) 

JOVD-MINIMUMPROGRAMMA 

Hierbij drukken wij de basisdis
cussiepunten van het Minimum
programma af, die in eerste in
stantie reeds werden besproken in 
Dalfsen. Toen werden er uiteraard 
al diverse kritische opmerkingen 
geplaatst. Een tweede bespreking 
zal plaatsvinden op de Kaderdag 
in Utrecht, op 21 september a.s. 
De definitieve tekst zal worden 
vastgesteld op het Congres te 
Nijmegen op 2 en 3 november. 

5 
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SMIT I{INDERDIJI{ 

SCHEEPSBOUW SIIIDS 1687 

Van hier en gunter 
• De socialist Egas heeft in Dalf
sen voor de liberale jongeren 
gesproken. Na zijn liefdesver
klaringen -- nauwelijks beant
woord overigens - in het ver
leden tegenover provo's en D'66 
heeft hij nu zijn hartstocht be
leden aan de volgelingen van 
Toxopeus. De pragmatische 
erfenis was daarbij inzet: socia
listen en liberalen zouden elkaar 
best "op basis van nuchter
pragmatisch denken kunnen vin
den", zei hij hoopvol. En om er 
maar direct een bewijs van te 
leveren, dat liberalen en socia
listen het best samen zouden 
kunnen doen, noemde hij het 
verzet van fractievoorzitter Den 
Uyl tegen de verkoop van staats
aandelen in de Hoogovens om 
gelden voor investeringen in het 
Noorden des Lands vrij te kun
nen maken "een stuk mytholo
gie". Egas heeft na de mythe van 
de IJsselmeergronden nu ook de 
mythe van de Hoogovens ont
maskerd en hij doet dat natuur
lijk in een tijd, waarin het met de 
staatsbedrijven weer wat beter 
gaat. Straks komt deze socialist 
wel tot betere inzichten als de 
KLM weer eens noodlijdend 
wordt. Staatsdeelneming in be
drijven is voor hem blijkbaar 
een kwestie van recreatie en 
maatschappelijk werk, of van 
oud-liberale liefdadigheid. Maar 
daarmee zal ook hij bij de libe
rale jongeren wel een blauwtje 
lopen. (Vrij Nederland) 

• De begrippen progressief en 
conservatief zijn geen politieke 
begrippen en als zodanig niet te 
gebruiken. ( .... ) 
Ik kan trouwens in de Partij van 
de Arbeid veel aanwijzen dat 
per definitie conservatief is. 
(H. J. L. Vonhoff in Het Parool) 

• De gemiddelde student is een 
praatjesmaker die ver boven 
zijn geestelijke en wetenschap
pelijke stand leeft. Zoals hij in 
een vroegere periode, toen 
vader nog betaalde, zijn werke
lijke geestelijke peil tot uitdruk
king bracht door zich te onder
werpen aan ontgroeningen en 
eraan deel te nemen als oudere
jaars, zo toont hij in de periode 
waarin vader staat betaalt, zijn 
geestelijk peil door sympathie 
voor alle beestachtigheden en 
kudderazernijen op politiek en 
maatschappelijk gebied tot uit
drukking te brengen. (J. de Kadt, 
Hollands Maandblad) 



(vervolg van pag. 5) 

5. Werkgelegenheid 
De overheid dient maatregelen te ne
men, die een volledige werkgelegen
heid waarborgen en dient een beleid 
te voeren, gericht op groei. In dit kader 
dient de overheid meer structurele 
maatregelen te treffen (rentesubsidies, 
verbetering van de infrastructuur). 

6. Industrialisatie en 
automatisering 

Research en management dienen ge
stimuleerd te worden. 
Reeds nu dienen maatregelen genomen 
te worden m.b.t. automatisering; om
scholing, sociale omschakeling. 

7. Onderwijs en wetenschap 
Verkleining van de leerlingenschaal in 
het kleuter- en lager onderwijs is 
urgent. Op de lagere scholen dient een 
vreemde taal gedoceerd te worden, bij 
voorkeur Engels. Bij de leraren-oplei
ding moet meer nadruk gelegd worden 
op het pedagogisch aspect. 
De universitaire opleiding dient ge
splitst te worden in een zuiver weten
schappelijke en in een maatschappe
lijke opleiding. Voor de zuiver weten
schappelijke richtingen dient een post
doctoraal studieprogramma opgesteld 
te worden. De maatschappelyke oplei
ding dient meer afgestemd te zijn op 
de eisen van het bedrijfsleven. 
Gezien de hoge kosten van het onder
wijs is de integrale studiekostenver
goeding een ongewenste maatregel. 
Het hoger onderwijs dient in die zin 
gedemocratiseerd te worden, dat 
studenten inspraak krijgen o.a. op de 
regeling van de studieprogramma's. 

8. Staatsrecht 
De voorkeur dient gegeven te worden 
aan een kiesstelsel waarbij een deel 
der kandidaten voor de Tweede Kamer 
volgens een districtenstelsel wordt 
gekozen; dit systeem dient zo inge
richt te worden, dat de resultaten van 
een kiesstelsel volgens evenredige 
vertegenwoordiging zo goed mogelijk 
worden benaderd. Het invoeren van 
een dreii;~pel is ongewenst. 
De Tweede Kamer draagt een kabinets
formateur, tevens kandidaat Minister 
President ter benoeming voor. 
Stembusakkoorden zijn ter bevordering 
van de politieke duidelijkheid onont
beerlijk. 
De Eerste Kamer dient gehandhaafd te 
worden, met dien verstande dat begro
tingsbehandeling door de Eerste 
Kamer wordt afgeschaft. Na elke pro-

vinciale verkiezing dient er een geheel 
nieuwe Eerste Kamer tot stand te 
komen. 
De opkomstplicht dient te worden af
geschaft. 
Benoeming van een burgemeester ver
dient de voorkeur boven verkiezing. 
De Commissaris van de Koningin dient 
wel de gemeenteraad te ·raadplegen 
m.b.t. de kwaliteiten, die de gemeente 
van de te benoemen burgemeester 
vraagt. 
Het Tweede Kamer-lidmaatschap be
hoort een dagtaak te zijn. Derhalve 
dienen de incomptabiliteiten te worden 
uitgebreid en de bezoldigingen te wor
den verhoogd. 
De Tweede Kamer dient de beschik
king te krijgen over fraktiebureaus. 
De openbaarheid in Nederland op 
staatsrechtelijke en politiek gebied is 
te gering. De archiefwet dient in die 
zin gewijzigd te worden, dat alle staats
stukken in principe openbaar zijn, be
houdens wettelijke uitzondering. De 
adviezen door Regeringscommissies 
uitgebracht, dienen in principe gepu
bliceerd te worden. 

Het rapport -
en wat dan? 
De commissie-Kiezer-Gekozene, vorig 
jaar door de VVD ingesteld, onder 
voorzitterschap staande van Mr. W. J. 
Geertsema heeft haar rapport uitge
bracht, dat inmiddels ook 'in brochure
vorm is verschenen. Het is een uit
stekend rapport geworden, waarin men 
een werkelijk volledige opsomming, 
gecompleteerd door uitvoerige ana
lyses, commentaren en meningen over 
de in de laatste jaren gedane voor
stellen tot wijziging van de staats
rechtelijke structuur kan vinden. 
Het was niet te verwachten dat de 
commissie zou komen met eenslui
dende voorstellen. Het gevolg is dat 
het rapport zowel meerderheidsstand
punten als minderheidsstandpunten 
telt. Dat maakt de zaak natuurlijk niet 
eenvoudiger wanneer de VVD aan het 
rapport het bijzondere congres zal 
wijden, dat op 15 en 16 november a.s. 
in Hilversum zal plaats vinden. Dat 
congres zal zich dan moeten uitspreken 
over welgeteld 30 resoluties, inmiddels 
van een voorlopige standpuntbepaling 
van het hoofdbestuur der partij voor
zien. 
Wanneer het hoofdbestuur van de 
VVD de opvattingen der partijleden 
goed weerspiegelt, dan doet men er 
goed aan niet al te veel verwachten 

9. Stakingsrecht 
Dit dient wettelijk erkend te worden, 
evenals het recht tot uitsluiting. 

10. Filmkeuring 
De filmcensuur dient te worden af
geschaft; er dient alleen nog een advies 
te worden gegeven m.b.t.. de toegangs
leeftij den. 

11. Pers 
Ter bevordering van de diversiteit in 
de pers dient het. krantenpapier vrij
gesteld te worden van omzetbelasting. 

12. Demonstratievrijheid 
Een landelijke regeling voor de demon
stratievrijheid is vereist. De vrijheid 
tot demonstreren dient erkend te wor
den, alleen beperkt door een meldings
plicht. 

van de liberale bijdrage in de discussie 
over de Nederlandse staatsinrichting. 
Het hoofdbestuur spreekt zich over het 
algemeen uit tegen ingrijpende wijzi
gingen, op zichzelf verklaarbaar, maar 
ook minder vergaande voorstellen, zo
als afschaffing van de opkomstplicht 
kunnen geen genade vinden. Het 
hoofdbestuur is voor handhaving van 
de Evenredige Vertegenwoordiging en 
tegen de gekozen minister-president, 
maar ook tegen kandidaatstelling van 
de minister-president door de Tweede 
Kamer, het hoofdbestuur is tegen af
schaffing van de Eerste Kamer. 
Zo blijft dan alleen maar over dat het 
hoofdbestuur wel grotere invloed zal 
willen toekennen aan voorkeurstem
men, terwijl ook de gedachte aan een 
stembusakkoord niet wordt verworpen. 
Maar dat laatste betekent natuurlijk 
vrijwel niets, zo lang je niet zegt met 
wie je samen zou kunnen gaan. 
Het angstige vermoeden dringt zich op 
dat de leden van de commissie, die zich 
er toch werkelijk niet van hebben af
gemaakt, zich grotelijks belazerd zullen 
voelen. Want is het nu nodig zo lang en 
zo intensief te vergaderen om dan te 
zien dat zelfs meerderheidsvoorstellen 
van de commissie het in het hoofd
bestuur niet kunnen halen? 
Maar gelukkig blijft er de hoop dat de 
vergadering in Hilversum zich zal wil
len en kunnen revancheren. Ze· is het 
aan de commissie verplicht. 

Redactie 
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Jcbtergronden van een conflict 

DE OORLOG OM BIAFRA 
door H. Schuurman 

In de laatste tijd is de muur van stilzwijgen rond de tragedie 
in Biafra en Nigeria neergehaald. De onlangs gehouden 
actie is daarvan een duidelijk teken. Het staat midden 
in de belangstelling. Laten we hopen dat deze belang
stelling ertoe zal bijdragen (naast de directe leniging van 
de nood) tot het herstel van de vrede en de relatieve wel
vaart van Nigeria. Een relatieve welvaart. Want Nigeria 
stak voorheen uit boven de middelmaat van de overige 
jonge Afrikaanse landen. In de eerste plaats op het gebied 
van de landbouw. Tweederde van de landbouwproduktie 
kwam voort uit kleine boerenbedrijven, die dusdanig 
arbeidsintensief waren, dat tachtig procent van de bevol
king hierin werkzaam was. Met een slechts gering gedeelte 
van de opbrengst kon men in de behoeften van het eigen 
land voorzien. Daardoor werd er in belangrijke mate 
geëxporteerd. Buitendien was Nigeria de grootste expor
teur van aardnoten en palmprodukten en notabene het 
enige land in West-Afrika, dat steenkool en aardolie 

"INDIRECT RULE" 

produceerde. 
De Oostprovincie bijv. (we kennen het nu onder de naam 
Biafra) exporl<·<·rde jaarlijks 30 miljoen ton olie. Dat is nu 
illlemaal voorbij. In augustus 1967 viel de olie-export terug 
van 2,19 milj<H~n ton naar 0,20. Het enige gebied wat 
hiervan verschoond bleef is het Westen. Voor de rest is 
het voorbeeld igsle, welvarendste, dichtbevolkte land van 
Afrika een ruïn<~ geworden. Ik zou hierover even willen 
doordenken. <)ver de oorzaken ervan. De meest een
voudige verk ],Hing van de vijandelijkheden in Nigeria 
(dat hoort nwn wel eens) is de wanverhouding tus~en 

Moslims en eh ris tenen. De eersten wonen voornamelijk in 
het Noorden, d<' anderen in !Jet Oosten. In werkelijkheid 
blijken er mC't'rdere factoren mee te spelen. We denken 
hierbij aan cl<· politieke achtergronden uit het heden en 
verleden en ]11<'1 grote probleem voor Afrika van nu) de 
verhoudingen vdn de stammen onderling. Tribale span
ningen dus. 

Laten we om te beginnen vast: stellen, 
dat dit land als voormalige Britse 
kolonie zijn oorsprong ontleent aan 
de toevallige samenvoeging van een 
aantal mensengroepen, die gebrekkige 
stamverwantschappen hebben en be
horen tot twee geheel verschillende 
invloedssferen. De bevolking in het 
Noorden behoort tot de uitlopers van 
de Arabische cultuur. Ze ziju numeriek 
de belangrijkste groep. De bevolking 
van het Zuiden, en daarmee kun je 
zowel het Westen als het Oosten be
doelen, zijn puur Afrikaans, hetzij 
animistisch, hetzij christelijk. Buiten en 
in het Middenwesten treffen we een 
grote verscheidenheid van kleinere 
stamverbanden aan. De samenvoeging 
van deze kleinere stameenheden en de 
grote Arabische en Afrikaanse cultuur
groepen (die voor een gedeelte uit 
christenen en animisten bestaan) is het 
scheppingswerk van Lord Lugard. In 
1914 bracht hij al deze kleinere en 
grotere Engelse bezittingen bijeen tot 
één Engelse kolonie. Een zeer betrek
kelijke eenheid, die voornamelijk bij
eengehouden werd door de aanwezig
heid van de Engelsen en vooral de 
manier van bestuur. Lord Lugard 
voerde nl. de .,indirecte rule" in, waar
door de oorspronkelijke bestuursvor
men van de Afrikaanse groepen wer
den ingeschakeld. Dat bleek in het 
Noorden eenvoudig te zijn. De beval-

king werd daar straf geleid door d<· 
Islamitische Emirs, die feodaal en tra
ditioneel van instelling, het land een 
zekere onveranderlijkheid, eenheid en 
stabiliteit gaven. Het gevolg was daar
bij, dat het Noorden geïsoleerd bleef 
van andere invloedssferen en op hel
zelfde maatschappelijk niveau bleef 
staan. 

kelingen, die Afrika meer en meer 
geboden werden. Vooral in eerste in
stantie door de missionerende Kerken. 
We kunnen niet stellen, dat de Zuide
lijke bevolking intelligenter zou zijn 
dan de bevolking uit het Noorden. Wel 
echter, dat de zuiderlingen duidelijker 
kansen gekregen hebben zich te ont
wikkelen. Dit werd mede gesanctio
neerd door de Engelse overheid, die 
de Arabicren in het Noorden hun 
spiendiel isolation, vooral tegen hel 
christendom garandeerden. Misschien 
komen we hier al terecht bij een be
langrijke wortel van de huidige crisis, 
die in die tijd uiteraard nauwelijks te 
voorzien was. In ieder geval heeft dit 
het huidige Nigeria zijn ethnologische 
en politieke vorm gegeven. Toen het 
land in 1960 onafhankelijk werd, zag het 
er zo uit: het bestaat uit vier regionen. 

VIER REGIONEN 

Het Noorden met 29 miljoen inwoners 
wordt beheerst door de Islamitische 
Haussa's en Fulani. Het Oosten met 
12 miljoen inwoners wordt bewoond 
door de Ibo's. Het zijn hoofdzakelijk 
christenen. In het Westen wonen de 
Yoruba's (10 miljoen). een gemengde 
bevolking van christenen en animisten. 

Vervolgens een probleemgebied van 
het Midden-Westen, waar 2,5 miljoen 
mensen wonen, die niet alleen gemengd 
zijn in de zin van christenen en ani-
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Geheel anders werd de .,indirect rule" 
in het Oosten en Westen van Nigeria 
toegepast. Hier waren, vooral in het 
midden geen homogene bevolkings
groepen. Buitendien stonden de zuide
lijke .. Afrikanen open voor de ontwik-



misten, maar waar de stamverschillen 
vooral op de voorgrond treden. 

NIVEAUVERSCHIL 

We spraken zojuist over een verschil 
van ontwikkelingsniveau door cultu
reel-religieuze invloedssferen, bevor
derd door koloniale politiek. Dit is het 
beste te illustreren met de volgende 
cijfers. Als voorbeeld dan. In 1960 be
droeg het aantal secondary schools in 
het Noorden (waar vijftig procent van 
de Nigeriaanse bevolking leeft) 50 
stuks, met tezamen 9995 leerlingen. Als 
we nu het Oosten en het Westen samen 
nemen, dan zien we in die beide pro
vincies 1062 scholen van betzelfde type 
(twintig keer meer) met 177.444 leer
lingen. Een ander voorbeeld: het aan
tal studenten aan universiteiten en col
leges in het Noorden is slechts 426. In 
het Westen en Oosten samen (waar dus 
helemaal niet meer mensen wonen) 
2836. Bij die ontwikkeling in het Oosten 
en Westen heeft ongetwijfeld de Missie 
een belangrijke betekenis gehad. Hel 
is immers altijd de gewoonte om rond 
missicstaties een groot aantal scholen 
te stichten, die de basis vormen voor 
een verdere ontwikkeling van het 
onderwijs. Door het isolcment van het 
Arabische Noorden, onder sanctie van 
de regering, heeft het toch ook weer 
bijgedragen tot de uitbouw van een 
aanmerkelijk niveauverschil in ont
wikkeling tussen de deellanden van 
Nigeria. 
Want dit niveauvcrschil heeft na tuur
lijk bij de zelfstandigheid van het land 
in 1960 belangrijke politieke conse
quenties gehad. Een niveauverschil, dal 
onderstreept werd door de geheel af
wijkende cultuursfeer tussen Noord en 
Zuid. 

PAR'fiJSTRIJD 

Met de zelfstandigheid ontstonden drie 
belangrijke politieke partijblokken, 
met regionale betekenis. In het Noor
den in het Westen en in het Oosten. 
Die partijen vreesden uiteraard elkan
ders hegemonie. Daartoe waren ze als 
het ware opgevoed. En daar was ook 
reden voor: De partij van het Noorden 
was numeriek het sterkste. Het Oosten 
daarentegen had een kwalitatief over
wicht. In de partij van het Westen en 
Midden-westen waren tribale span
ningen oorzaak van onrust. Bij de ver
kiezingen in 1964 kwamen die sluime
rende spanningen aan het licht. Bin
nen het federatieve verband dreigde 
de Noordprovinci-e door getalsterkte de 
regering te bepalen. Het Oosten vrees
de het traditionalisme en het feodalis
me, zocht toenadering in een coalitie 

met het Westen, doch beiden verloren 
de politieke strijd. Nigeria ging een 
belangrijke crisis tegemoet. In 1966 
werd de federatieve ministerpresident 
Balewa vermoord. In zijn plaats kwam 
Ironsi, een lbo. Hij wilde een geheel 
andere weg inslaan bij zijn regering. 
Hem stond het ideaal van een uni
tarische staat, dus geen federatief ver
band van bondsstaten, voor ogen. Hij 
regeerde door militaire vertegenwoor
digers, hief de representatie van de 
regionale en tribale belangengroepen 
in de regering op en verbood alle poli
tieke partijen. Daarmee maakte hij 
twee grote fouten, die ook hem het 
leven zouden kosten. Ten eerste ver
onachtzaamde hij hiermee de historisch 
gegroeide en bewnst gerespecteerde 
belangengroepen, hetzij regionaal, het
zij in kleiner stamverband. Maar er 

was nog iets ergers: door zijn handel
wijze kon hij de verdenking niet ont
gaan dat hij (zelf lbo) de Ibo's ten koste 
van anderen aan de macht wilde hel
pen. In hetzelfde jaar nog werd hij met 
nog 250 officieren vermoord. De hui
dige regeringschei Gowon, een christen 
uit het Noorden, nam de regering over. 
Hij handhaafde wel de militaire gou
verneurs, maar herstelde het federa
tieve verband van de staat. Maar daar
mee was de rust niet teruggekeerd. 

SEGREGATIE 

Nog onder de indruk van de ver
meende lbo-putsch van Ironsi werden 
in het Noorden 30.000 Ibo's vermoord. 
Daarop volgde de vlucht van welhaast 

(doorlezen op pag. 11) 

gevolgen 
van een conflict 

Celden 
ten behoeve van de 
noodlijdende 
bevolking 
~fjn nog steeds 
van harte welhom 
bfj de 

STICIITING 
HULPAKTIE 
BlAFRA-CONFLICT 

Giro 400 
te Utrecht 
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Er is een rand niet goed geworden 
THE AMERICAN WAY OF DEATH 
Niemand is onvervangbaar, dat geldt ook voor Robert Kennedy, maar het wordl 
langzamerhand wel moeilijk vervangers te vinden. Want hij was de eerste niel: 
John Kennedy en Martin Luther King gingen hem voor. En het valt niet in te zien 
waarom Robert Kennedy de laatste zou zijn in een serie moordaanslagen, die de• 
rijen der Amerikaanse progressieven op onrustbarende wijze, vooral kwalitatiel, 
hebben uitgedund. 
De Amerikaanse samenleving is zo rot als een mispel. Het gaat niet aan d<' 
Amerikaanse burgers individueel voor alle wandaden en wantoestanden aan
sprakelijk te stellen, zoals wel eens gebeurt. Maar het is wel de Amerikaanse• 
way of life die tot de maatschappelijke jungle leidt, waarin volgens klassiek
liberaal recept het recht van de sterkste in alle hevigheid kan woeden. 

DOMME I{RA~H1EN 
De dommekrachten in de maatschappij 
- aan wie krachtens de grondwet het 
vrij staat zich te wapenen - groot
gebracht bij een heilig ontzag voor free 
enterprise, en privé-eigendom, en voor 
wat ook zij daarmee onverbrekelijk 
verbonden beschouwen: kerk, leger en 
nationalisme, en dus ook bij een zo 
mogelijk nog heiliger afkeer voor alles 
wat deze "waarden" in twijfel durft te 
trekken: het communisme, het socia
lisme, het liberalisme - kortom voor 
alles wat links en progressief is en 
zich uit in onvrede met de maatschap
pij, een forse dosis maatschappijkritiek 
niet schuwt, en heilige huizen intrapt, 
die dommekrachten in de maatschappij 
dus hebben in ieder geval het fysieke 
recht aan hun zijde, en zijn niet bereid 
daarvan afstand te doen ten gunste van 
het redelijk overleg. Redelijk overleg 
dat dringend noodzakelijk is om een 
aantal belangrijke problemen te lijf te 
gaan. Wat ondanks, misschien dankzij 
(dat is een onderwerp voor een funda
menteler maatschappijonderzoek) een 
vaak protserige welvaart, heeft Ame
rika te maken met een ontstellend 
armoedeprobleem. De inkomens onge
lijkheid is waanzinnig groot: 20'0/o van 
de Amerikaanse bevolking moet het 
stellen met 5'0/o van het nationaal in
komen en leeft onder de armoegrens 
van $ 3000. Dat zijn ruim 30 miljoen 
mensen, levend in de sloppen van Har
lem of Washington, of ergens diep in 
het binnenland, maar in ieder geval ver 
weg van de vertrouwde wereld der 
rijken, der machtigen, der geslaagden. 

RA SSENDISCRIMIN ATlE 
Parallel met het armoedeprobleem is er 
ook nog altijd het probleem der rassen
discriminatie, dat niet alleen een zaak 
van formele gelijkstelling is, zoals vele 
naïeve ethici hier en gunter wel schij
nen te menen, maar een zaak van de 
hele federatie voor de oplossing waar
van enorme sommen geld opgebracht 
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moeten worden, wat weer bemoeilijkt 
wordt, omdat de conservatieven, meer 
geïndoctrineerd door de leer van het 
vrije spel der maatschappelijke krach
ten- de zwakken buiten het gezichts
veld latend- uiterst argwanend tegen
over méér overheidsingrijpen staan, en 
bovendien meer aandacht hebben voor 
de kruistocht tegen het communisme 
die de VS over de ruggen van de Viet
namezen en de "poors" thuis heen, ten 
voordele van napalm- en helicopter
fabrikanten schijnt te moeten voeren. 

HISTORISCHE FOUT 
Even leek het er op dat John Kennedy 
het land uit het slop zou kunnen halen 
waarin het in de onzalige tijd van 
Eisenhower en roll-back-Dulles was 
geraakt. Zijn opvolger Johnson was 
toch niet de man om de politiek van 
Kennedy voort te zetten en verwik
kelde zich steeds verder in de Vietnam 
oorlog, die meer en meer Amerikanen 
van zijn beleid vervreemdde. De pro
gressieven in Amerika trachten met 
alle macht deze fout- die waarsohijn
lijk een historische fout zal blijken te 
zijn; trouwens, daarover bestaat bij 
velen al niet meer de minste twijfel
nog te herstellen. Maar wie zich zo 
duidelijk durft te exponeren, mag nu 
in de hemel nadenken over het feit dat 
zich deze inzet niet loont. Géén van de 
vermoorden was een extremist, maar in 
een land waarin de koude oorlog
mentaliteit zulke diepe sporen heeft 
getrokken, sporen die nog altijd niet 
zijn uitgewist, wordt een ieder die zich 
"links" opstelt al gauw als staats
gevaarlijk bestempeld. 

WET EN ORDE 
Wij kunnen ons overigens nog vast
klampen aan het feit dat de Ameri
kaanse oppositie zich nu nog binnen 
het systeem beweegt. De kracht van 
de buitenparlementaire oppositie, in 
Europese zin wel te verstaan, is niet 
bijzonder groot. De Democratische 

kandidaat McCarthy beweegt - en 
Kennedy bewoog - zich binnen een 
systeem dat echter hard aan revisie 
toe is. Tegenover de gezapigheid van 
Humphrey en Johnson stelt hij de 
noodzakelijkheid tot veranderingen, 
maar het is de vraag of de meerderheid 
van het Amerikaanse volk daarover 
net zo denkt. Het valt te vrezen dat die 
stroming zal winnen die meent dat 
,.wet en orde"" nu geboden is, terwijl 
"t het chequeboek is waaruit de vele 
onbetaalde rekeningen vereffend moe
ten worden. 

FRUSTRATIES 
Wie het straks zijn mag, de nieuwe 
president zal zijn handen vol hebben 
aan de binnenlandse problemen, op 
welke wijze hij die dan ook wil op
lossen. De hemel sta ons echter bij 
wanneer de vele frustraties binnen de 
Ameriaanse samenleving niet langs 
redelijke weg kunnen worden opgelost. 
De armen, de negers, ook de studenten 
zouden er in hun wanhoop toe kunnen 
komen de geloofwaardigheid van de 
Amerikaanse samenleving te ontken
nen - en wie durft te beweren dat 
daarvoor geen redenen aanwezig zijn? 
Gelijktijdig zouden zij zich kunnen 
afvragen of de tegenstellingen inherent 
zijn aan het kapitalistische systeem -
met andere woorden, er kan een revo
lutionaire situatie ontstaan waaraan de 
Amerikaanse samenleving niet langs 
die thans kennen te gronde zou kunnen 
gaan. De behoudenden, van wie de 
racistische gouverneur Wallace de 
duidelijkste exponent is, zullen zich 
niet gauw gewonnen geven, de vooruit
strevenden komen onder grote druk te 
staan, zodat de conflictstof nog hoger 
opgestapeld wordt dan ze nu al is. 

NIEUW-GUINEA 
Amerika heeft een onpopulaire, hoe 
vreemd dat ook zal klinken, maar 
krachtige president nodig, zoals Robert 
Kennedy dat er een had kunnen wezen. 
Progressieven maken zich niet erg 
gauw populair: ook met Kennedy was 
dat het geval, in ons eigen land, toen 
hij de conservatieven bv., die Nieuw
Guinea zo nodig een papoea vlag en 
een papoeavolkslied moesten opdrin
gen, lelijk tegen de schenen trapte, 
wat ze hem nu slechts nog posthuum 
kunnen vergeven. 

EENHEID: EEN MYTHE 
De eenheid van de Amerikaanse 
samenleving, een mythe, in stand ge
houden tijdens de periode van de koude 
oorlog, waarin de "bedreiging·· van 
buitenaf- ten gerieve van wie? - de 



binnenlandse problemen verdoezelde, 
maakt. plaats voor een anderssoortige 
samenleving. Hoe die er uit zal zien, is 
niet te voorzien. Maar de conflicten die 
dat proces begeleiden, zullen ons ge
mime tijd blijven bezighouden! 

WEST-EUROPA 
In elk geval zal West-Europa er goed 
aan doen zich van de Amerikaanse 
hegemonie los te weken. Nu is de 
gelegenheid tot een gesprek met Oost
Europa, om te komen tot garanties voor 
een vreedzaam samenleven tussen wat 
nu nog heet de .,twee blokken". De 
twee supermachten hebben hun handen 
vol aan problemen in eigen huis. Laat 
Europa zich dan ook eens wat meer 
mei zichzelf gaan bemoeien. 

G. van der Meer 

(vervolg van pag. 9) 

twee miljoen Ibo's naar het stamland 
in het Oosten. Omgekeerd vluchtten 
Haussa's naar hun stamland in het 
Noorden. De Ibo's lieten zich eveneens 
niet onbetuigd bij wraakoefeningen. 
Bekend is, dat een trein met 400 
Hanssa-vluchtelingen tot stilstand 
werd gebracht waarop alle inzittenden 
door de Ibo's werden vermoord. Daar
mee was de isolatie voltrokken. Tot in 
mei 1967 werd over en weer touw ge
trokken om schadevergoedingen voor 
vermoorde lbo's en Haussa's. Het Oos
ten beschikte daarbij over belangrijke 
oliebronnen. Toen de centrale regering 
door middel van een herverdeling die 
belangrijke bronnen aan het Oosten 
wilde onttrekken werd de segregatie 
een feit. En daarmee de oorlog en de 
blokkade, die, naar we hopen velen in 
beweging zal brengen om dit land te 
helpen. Ook door het bevorderen van 
vredesonderhandelingen in een ma
terie, die wij nauwelijks kunnen over
zien. 

H. SCHUURMAN s.s.s. 
Het hier afgedrukte artikel is de 
tekst van het radio-praatje van 
H. Schuurman s.s.s. Hij sprak deze 
tekst op 10 augustus jl. uit voor 
de KRO-microfoon in de rubriek 
.. Zonder grenzen". De redactie 
meent dat dit artikel een waarde
vol stuk informatie geeft over de 
Biafraanse kwestie. ZU is der
halve pater Schuurman erkentelijk 
voor zün medewerking in deze. 

N. V. Scheepsbouwwerf - Machinefabriek 

"DE KLOP" 
Industrieweg 4 Sliedrecht 

Strijdt voor Vrijheid en Democratie voor iedereen, behalve 
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v. d. S/JDE"S Houtbereiding N. V. 

Spui 40 STRIJEN Telefoon 0 1854-280 
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* 

W. HUIZER N.V. 
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telefoon 01804-2657 

Voor gehele of gedeeltelijke wereldreis 
vraagt 30-jarige jongeman reisgezelschap 
Brieven administratie De Driemaster 
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Wordt het facisme hoffähig? 
SALAZAR, LUNS EN VAN RIEL 
De, ook buiten Nederland, befaamde Staatsman Mr. Joseph Luns heeft zich weer 
eens in het nieuws gepraat. Men weet dan tenminste dat de minister nog steeds 
niet onder de last van zijn talrijke binnen- en buitenlandse onderscheidingen 
is bezweken. Dat de Portugese dictator Salazar van Luns een dikke voldoend(• 
op zijn conduittestaat heeft gekregen, en dan nog wel vanwege de Staatsman 
Luns, heeft velen bevreemd. Niet alleen de linkse oppositie, van wie je zoiets 
tenslotte verwachten kunt, ook CHU-fractievoorzitster Wtewaal Van Stoetwegen 
maakte haar bijnaam ("de rode freule") waar, door fel tegen de Staatsman van 
leer te trekken. Nu trekt de Staatsman zich al jarenlang niet erg veel van hel 
parlement aan, zodat niemand enige hoop hoeft te koesteren dat hij het ooit wel 
zal doen. Met wat opportunistische prietpraat bouwde de Staatsman, we hebben 
het nog steeds over Luns, verder aan zijn image. 

Dat het nu uitgerekend weer een libe
raal moest zijn, die in de Eerste Kamer 
op min of meer vaderlijke wijze de 
minister van BZ in bescherming nam 
vanwege de kritiek op diens uitlatin
gen! Wij dachten, maar dat kan mis
schien naïeviteit zijn, dat fascisme en 
liberalisme twee dingen zijn, die vol
slagen onverenigbaar zijn en dat een 
liberaal dit systeem en haar vertegen
woordigers in alle toonaarden zou 
moeten afwijzen. Toch is er een liberaal 
die vindt dat we "met historische 
elementen rekening moeten houden 
voor we iemand kwalificeren, die in 
koloniale verhoudingen een ander in
zicht heeft dan wij". 
De liberaal Van Riel -misschien kan 
Luns hem ook een Staatsman noemen, 
de ene dienst is tenslotte de andere 
waard nietwaar? - vindt dat Portugal 
een trouw en onmisbaar bondgenoot in 
de NAVO is en dat ook dáárom geen 
kritiek op dat land past. 
Zijn wij goed ingelicht, dan is de 
NAVO indertijd ongericht om "de vrij
heid en de democratie te verdedigen". 
Het is ons niet bekend of Portugal 
daarom lid is van de NAVO. Het zou 
nl. best kunnen zijn dat dit land slechts 
om strategische redenen lid is gewor
den, c.q. is gemaakt. Maar het gevolg 
is dat dit land met NAVO-wapenen een 
koloniale politiek van de zeer oude 
stempel in de "overzeese gebieds
delen" in Afrika kan voeren en dat dan 
ook uitgebreid doet. 
Enige feiten: 
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120.000 Portugese soldaten bevinden 
zich in Afrika. In januari werd een 
nieuwe wet van kracht die de dienst
plicht van 18 maanden op vier jaar 
brengt.. Slechts met een speciale pas 
mogen Portugezen, ouder dan zestien 
jaar, hun land verlaten. Veertig pro
cent van de begrotingsgelden wordt 
besteed aan militaire uitgaven, terwijl 
het gemiddelde inkomen per hoofd van 
de bevolking per maand plm. negentig 
gulden bedraagt, waardoor Portugal 
een van de armste landen van Europil 
is. In Portugees Guinee worden Fiat
G-91 en B-26 bommenwerpers ingezet 
ter verdere verbreiding van de christe
lijke beschaving: ze werpen napalm, 
conventionele en fragmentatiebommen 
uit. De Portugezen beloofden hun 
trouwe NAVO-partners indertijd dat 
de vliegtuigen alleen boven Portugees 
grondgebied gebruikt zouden worden, 
waartoe Lissabon de koloniale gebie-
den in Afrika ook rekent. 
Wat de verontrusting over het "wijze 
beleid" van Salazar, gemeten naar deze 
feiten, met "links denken" heeft te 
maken, zoals de heer Van Riel ver
onderstelt, is ons ten enen male ondui
delijk. 
Het wordt zo langzamerhand wel tijd 
dat we ons eens gaan bezinnen op de 
vraag wat het liberalisme tegenwoor
dig in politieke zin inhoudt en wat 
onder een andere noemer thuishoort. 
Interessant is dan verder eens na te 
gaan wellee partijen in Nederland het 
meest en welke het minst in aanmer
king komen voor dit begeerlijke predi
kaat. 
Maar in ieder geval zal dit liberale 
blad in Portugal wel op de index wor
den gezet, waar dan echter weer tegen
overstaat dat de heer Van Riel bij een 
bezoek aan de trouwe - helaas fascis
tisohe en kolonialistische, maar een 
kniesoor die daar op let- bondgenoot 
Portugal wel onderscheiden zal wor
den met het Grootkruis in de Orde van 
Jezus Christus. Jezus Christus! 

J.H. Lamhers en G. v. d. Meer 

Van hier en gunter 
• Over het Wereldjeugdfestival 
in Sofia: Ten slotte nog iets over 
Bulgarije zelf. Vrijwel geen der 
Nederlanders was eerder in dat 
land geweest. Men verwachtte 
iets dat zou lijken op het zuiden 
van Joegoslavië, enigszins 
onderontwikkeld en chaotisch. 
Dat bleek niet het geval. Bul
garije is een land met grote 
boulevards, veel hoogbouw, veel 
politieagenten, grote industriële 
ondernemingen, uitstekende we
gen en vriendelijke mensen. Veel 
meer dan in de DDR heerst er 
een gedisciplineerde en bureau
cratische sfeer die Nederlanders 
onaangenaam aandoet. Maar 
m.i. gaat het waarschijnlijk wel 
over naarmate de economische 
opbouw verder voorschrijdt en 
het zelfbewustzijn van de ar
beidersklasse groeit. (Radicaal, 
het blad van de PSP) 

• De premier van Portugal, de 
heer Salazar, heeft voor het 
eerst in 39 jaar een burger be
noemd tot gouverneur van Mo
zambique in Oost-Afrika. Het is 
dr. Rebelo de Sousa, een specia
list in tropische ziekten. 
Deze benoeming getuigt van een 
wijs beleid. (Algemeen Dagblad) 

• Over de studentenpolif.iek: Op 
29 juni zag NSA-fractievoorzitter 
Verberg de kans sc.hoon een 
coupe te plegen. Dat hem dit niet 
lukte kwam omdat de midden
partijen uitermate geïrriteerd 
waren over de houding van het 
bestuur ( .. ). Voor de NSA
fractie was de benoeming van 
het nieuwe bestuur een verras
sing. En zo wijst alles erop dat 
deze coupe uitgevoerd en be
dacht was door één man: Ver
berg. En bij deze actie zal hij zich 
wel blind gestaard hebben op 
enige partij-politieke belangen 
van zijn eigen NSA-clubje. Zijn 
actie was niet meer dan een aan 
de situatie aangepaste voort
zetting van de communistenhetze 
van het afgelopen jaar. De SVB 
kan nu zeker weten, dat de NSA 
maar om één reden bestaat: de 
SVB bestrijden, met elk middel 
en op ieder moment. De politieke 
onbetrouwbaarheid van de NSA 
had zijn hoogtepunt gevonden in 
de politieke oplichter Verberg. 
Zijn aftreden als fractievoorzit
ter zou onmiddellijk geëist moe
ten worden. (Radicaal, het blad 
van de PSP) 



Vorderingen van de Gommissie 
SEXUALITEIT EN POLITIEK 
Om u reeds enigermate te informeren omtrent de vorderingen der werkgroep 
.,Sexualiteit en Politiek" (kortweg aangeduid als sexwerkgroep) zijn wij de 
redactie dankbaar dat er Driemasterkolommen tot onze beschikking zijn gesteld, 
waar wij Raarne gebruik van maken. 
Omdat de discussiestof van de werkgroep zo complex is gebleken, hebben wij 
ons in eerste instantie laten voorlichten door enkele deskundigen van de NVSH, 
de wetenschappelijke adviseur van het .,Ontwerp van Wet betreffende de zeden
delicten", welk ontwerp is opgesteld door medewerkers aan de juridische faculteit 
aan de Vrije Universiteit. Tevens hebben wij van Mr. C. F. Rüter, verbonden aan 
de Gemeente Universiteit van Amsterdam, een brede informatie gehad. 

Nadat van een redelijke oriëntatie kon 
worden gesproken, is de werkgroep 
gesplitst in drie aparte groepen, welke 
ilfzonderlijk over dezelfde gespreks
punten discussiëren. Om de vier weken 
vergadert de werkgroep in haar geheel, 
waar de resultaten worden uitgewis
seld en de controverses worden door
sproken. Deze vergaderingen worden 
tevens aangewend om een deskundige 
te laten refereren over die onderwer
pen, welke uiteindelijk zullen worden 
geformuleerd in een resolutie. Om u 
een indruk te geven van de problema
tiek, waarvoor wij ons gesteld zien, 
lijkt het ons nuttig u op de hoogte te 
stellen van de benaderingswijze. 

De volgende rechtsbelangen worden 
aan een nader onderzoek onderworpen: 

a. de individuele vrijheid (het niet 
hoeven dulden wat men niet wil); 

b. de integriteit van het lichaam; 

c. de eerbaarheid (zie art. 239/240 en 
451); 

d. bescherming van de zwakken (bv. 
de jeugd en onafhankelijke pupil
len); 

e. bescherming van het leven; 
f. ongeschonden huwelijk 
en wel aan de hand van de volgende 
criteria: 

I. weegt de schending van de rechts
belangen zwaar genoeg; 

II. kan de strafrechtelijke vervolging 
dit verhelpen?; 

III. wat is de achterliggende norm; 

IV. leeft de norm nog en hoe; 

V. is de formulering van het belrok
ken artikel in het Wetboek van 
Strafrecht duidelijk; 

VI. verdraagt de gemeenschap het 
ongestraft laten van een misdrijf. 

De uitgangspunten van de overheid bij 
de strafrechtelijke vervolging zullen 
ook aan een beschouwing worden 
onderworpen, .vooral op het punt dat 
de overheid ervan uitgaat, dat norm
schending door de .,oog om oog, tand 
om tand-theorie" moet worden tegen-

gegaan en vergelding noodzakelijk 
acht, daar de vrees bestaat dat, indien 
bedreven onrecht niet wordt vervolgd, 
er bij de massa onrust zal ontstaan. 

Bij bestudering van de onderscheiden 
rechtsbelangen zal met behulp van het 
Wetboek van Strafrecht aan de hand 
van bovengenoemde criteria moeten 
worden nagegaan wat nu als misdrijf 
tegen de zeden wordt gezien. Door deze 
werkwijze kunnen wij komen tot een 
aangeven van de hedendaagse opvat
tingen ten aanzien van de sexualiteit, 
hetgeen in (eventueel nieuw geformu
leerde) rechtsbelangen kan worden 
vastgelegd. 

Waar wij ons over moeten uitspreken 
is de pornografie, de .homofilie, over
spel als echtscheidingsgrond, asiel en 
t.b.r., alsmede de abortus. 

J.O. Hoogstra 

KADERDAG 
Utrecht - 21 sept. 

(zie pag. 14) 

• 

CONGRES 
Nijmegen - 2 en 3 nov. 

VRIJHEID & DEMOCRATIE 
Door de moeilijkheden die in de wes
terse wereld plaats vinden, gaan steeds 
meer mensen begrijpen dat een kri
tische beschouwing van de westerse 
samenlevingsbegrippen, vrijheid en 
democratie, nodig is. Zo begint men in 
te zien dat de vrijheid niet langer het 
verwezenlijken van een eigen vrijheid 
behoort te zijn, maar meer het ver
wezenlijken van een vrijheid voor 
anderen; dus ook voor hen in de zuide
lijke landen, en voor hen, die proberen 
te begrijpen dat voor mensen met een 
andere dan blanke huidskleur de Uni
versele Verklaring van de Rechten van 
de Mens is opgesteld. 
Echter, een ding ziet men nog niet in: 
om die lang uitgebleven vrijheid aan 
anderen te geven, moet men wat van 
zijn C!gen vrijheid offeren. Te veel 
denkt men nog dat werkelijke ont
wikkelingshulp en opheffing van de 
bestaande discriminaties met geeste
lijke i.p.v. daadwerkelijke steun -
mede omdat men te lang gewacht 
heeft - bereikt kunnen worden. 
Ook begint men in te zien dat de demo
cratie niet langer een rechtvaardig 
staatkundig samenleven behoort te 
waarborgen, maar meer de basis van 
een rechtvaardige maatschappij moet 
zijn en wel voor allen: dus ook voor 
hen die de arbeid in minder materiële 
zin tot stand brengen en voor hen die 
in de toekomst met die maatschappij 
moeten leven. 
Ook hierbij ziet men echter een ding 
nog niet in: om die lang uitgebleven 
democratie aan anderen te geven, 
moet men beginnen met naar hen te 
luisteren. Te velen menen dan commu
nisme te horen, en soms is dat wel 
terecht, maar niet hoort men daarbij 
het geluid op de achtergrond dat de 
kern van de moeilijkheden aangeeft: 
de wens om te mogen spreken en weer
klank te vinden voor problemen, die 
bij hen - arbeiders, studerenden, e.d. 
- leven; een zaak die te lang op zich 
heeft laten wachten. 
Misschien is het goed dat wij, die lid 
zijn van een organisatie die vrijheid en 
democratie voorstaat, eens kijken hoe
ver wij zijn gevorderd met onze kri
tische bestudering van deze begrippen, 
en misschien is het dan mogelijk dat 
wij begrijpen, waarom nog velen, die 
deze begrippen ook als essentieel er
varen, (nog) niet lid zijn van de JOVD. 

LOPIKERKAPEL J. J. P. MEYER 
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JOVb-JOURnaal 

De gebruikelijke kaderdag wordt dit 
jaar gehouden op 21 september in 
Utrecht. Plaats van samenkomst: Dom
hotel; de aanvang is gesteld op 11.00 
uur. Aan de orde zullen komen het 
Minimumprogram en de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen. 
Inleidingen zullen worden gehouden 
door Mr. F. Korthals Altes (VVD) en 
Drs. E. van Thijn (PvdA). 

De afdeling Utrecht heeft voor 
's avonds een borrel georganiseerd in 
Cinecare (Oude Gracht). 
Het spreekt vanzelf dat op deze be
langrijke vergadering vele JOVD-ers 
worden verwacht. 

* peRsonaLia 

Getrouwd: 
Lammert Hilarides 
en 
Ella Kramer 
Buitenpost, 21 juni 1968 
• 
Henk Bosma 
en 
Gerrie Waterlander 
Heereveen, 19 juni 1968 

De werkzaamheden van het HB staan 
in het teken van het Congres te Nij
megen op 2 en 3 november. Uiteraard 
wordt veel aandacht besteed aan het 
minimum en aan het mini-program. 

Aan diverse commissies zijn deeltaken 
toegekend om bepaalde passages mepr 
uit te werken. Om ook de afdelingen 
vóór de definitieve concept-tekst nof.! 
voldoende inspraak te geven wordt op 
21 sept. een hearing gehouden in 
Utrecht. 
Het HB heeft in allerijl een verklaring 
opgesteld over de bezetting van 
Tsjecho-Slowakije. (zie elders in dit 
blad). 

Twee redenen zijn er dat wij niet zoals 
gebruikelijk een meer uitgebreid ver
slag van onze zomerconferentie kun
nen opnemen: in het zomernummer, dat 
voor twee maanden telt, moeten we 
woekeren met onze ruimte; de reorga
nisatie van de Driemaster was het 
tweede beletsel. Hopelijk wilt u daar 
begrip voor opbrengen. Toch moeten 
wij natuurlijk de belangrijkste beslui
ten memoreren. 
Deze zijn: de moties (elders afgedrukt) 
die allen bij acclamatie werden aan
genomen; de in ons mei-nummer af
gedrukte voorstellen tot wijziging van 
de JOVD-structuur werden allen aan
genomen, zij het dat de statutaire ver
andering t.a.v. de contributie-inning en 
het stemrecht niet in stemming konden 
worden gebracht in verband met het 
ontbreken van het vereiste quorum. 
De wijziging in het H.R. betreffende 
het stemrecht moest ook uitgesteld 
worden; de reden is dezelfde als zo
juist genoemd. 
Vervolgens werd de eindtekst van de 
Resolutie Consumentenaangel egen
heden vastgesteld; de tekst treft u vol
gende maand in dit blad aan. Tenslotte 
is het zinvol te releveren dat op het 

3 Den Haag; borrel in Tastevin; 17.30 uur 

6 District Noord; districtsraad 
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19 RijVoDel; Algemene Ledenvergadering 

20 Amstelveen; afdelingsavond; spreekster mevr. H. van Someren-Downer 

21 Kaderdag te Utrecht (zie elders) 

28 District Zuid-West; districtsdag te Delft 
30 Utrecht; liberale soos 

samenqesteLö öooR 

meke huseek 

congres te Nijmegen een tweetal BB
leden hun functie ter beschikking zul
len stellen; te weten mej. I. Hubeek 
(7e HB-lid) en M. J. van Dijk (secre
taris). De afdelingen kunnen zich nu 
reeds bezinnen op de kandidaatstelling. 

* hOOÇÖB€StUURS~ 
V€RklaRmG 

Het Hoofdbestuur van de onaf
hankelüke liberale Jongeren Orga
nisatie Vrüheid en Democratie 
heeft met ontsteltenis kennis geno
men van het feit dat Tsjecho
S!owaküe vannacht door troepen 
van Rusland, Polen, Oost-Duits
land, Bu/garüe en Hongarüe is 
bezet. 
Het Hoofdbestuur acht de bezet
ting van Tsjecho-S/owaküe een 
duidelüke stap terug in de betrek
kingen tussen Oost en West in 
het algemeen en de betrekkingen 
tussen Oost- en West-Europa in 
het büzonder. 
Velen in het Westen hoopten dat 
het mogelük zou worden, dat 
staten en volkeren in Europa 
elkaar zouden vinden op basis van 
normaal menselük contact. 
Het Hoofdbestuur acht in een 
militaire bezetting als deze, van 
een souvereine staat, de ingre
diënten aanwezig van een her
leving van het imperialisme. Onze 
gedachten gaan in het büzonder 
naar het lot van het Tsjecho
slowaakse volk. Voor hen die 
hadden gehoopt te kunnen leven 
en werken in vrüheid is het een 
trieste dag. 21 augustus 1968 

*motJes 
WATERVERONTREINIGING 

De JOVD in vergadering bijeen op 
15 en 16 juni 1968 te Dalfsen, 
- verontrust over de toenemende 

watervervuiling in Nederland en 
Europa; 
nodigt de regering uit een wets
ontwerp over de milieuverontreini
ging in te dienen, dat het mogelijk 
maakt synthetische wasmiddelen 
extra te belasten; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 



PAR TIJVERNIEUWING 
De JOVD etc., 
·- overwegende dat de discussie over 

de partijherstructurering bij vele 
groeperingen reeds lange tijd 
gaande is, doch dat dit nog niet ge
constateerd kan worden bij de libe
ralen; 
verzoekt dan ook het hoofdbestuur 
al het mogelijke te doen om te be
reiken dat uit het Liberaal Beraad 
op korte termijn een eerste concrete 
conclusie t.a.v. de partijherstructu
rering naar voren komt; 

- e.g.o.t.d.o.v.d.d. 

BlAF RA 
De JOVD etc., 
overwegende 
- dat het eenjarig bestaan van de 

afgescheiden staat Biafra deze 
maand heeft plaatsgevonden; 

- dat de voortdurende strijd tussen 
verschillende bevolkingsgroepen in 
Nigeria tot deze afscheiding heeft 
geleid; 

-- dat Nigeria geenszins als historisch 
gegroeid geheel dient te worden 
gezien, doch als een creatie van 
een koloniale mogendheid; 

- dat bij internationale erkenning van 
de staat Biafra internationale druk 
effectiever zou kunnen worden ten
einde de afgrijselijke strijd plaats 
te doen maken voor een vreedzame 
oplossing; 

spreekt als haar mening uit 
- dat, op grond van bovenstaande 

overwegingen, de staat Biafra een 
volwaardige en zelfstandige positie 
in de wereld dient in te nemen en 
dringt er bij de Tweede Kamer der 
Staten Generaal op aan te bevorde
ren dat de Staat der Nederlanden 
overgaat tot erkenning van de staat 
Biafra; 

- e.g.o.t.d.o.v.d.d. 

ANTI-SEMITISME 
De JOVD etc., 
overwegende 
- dat elke discriminatie op grond van 

ras, geloof of politieke gezindte 
volstrekt ontoelaatbaar is; 

- dat er momenteel in Polen een grote 
anti-semitische campagne wordt ge
voerd; 

mede overwegen le 
- dat dit des te ,;chrijnender is omdat 

juist in Polen miljoenen Joden door 
de Nazi's werden omgebracht; 

spreekt als haar mening uit 
- dat zij diep verontwaardigd is over 

de golf van anti-semitisme ~n Polen 
in het bijzonder; 

- dat de Nederlandse regering alle 
mogelijke stappen dient te doen 
tegen bovengenoemde misstanden; 

(doorlezen op pag. 16) 

DE ROTTERDAMSCHE 
DROOGDOK MIJ N.V. 

LID RIJN-SCHELDE-GROEP 
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- dat hierbij gedacht kan worden aan 
opschorting van handels- en cultu
rele verdragen; 
e.g.o.t.d.o.v.d.d. 

GRIEKENLANDS AMBASSADEUR 
De JOVD etc., 
overwegende 
- dat de geloofsbrieven van de am

bassadeur door de Nederlandse 
Kroon zijn aanvaard; 
dat is gebleken dat de geloofs
brieven voornoemd werden gesig
neerd door de Griekse onderkoning 
Zoitaikis; 

- dat de Griekse grondwet het onder
koningschap niet kent; 

concluderende 
- dat de geloofsbrieven dus niet als 

rechtsgeldig kunnen worden be
schouwd; 

mede overwegende 
- dat de Kroon in geval van twijfel 

aan de rechtsgeldigheid van de 
geloofsbrieven een accrediteits
periode kan invoeren; 

spreekt als haar mening uit 
- dat in deze kwestie een volstrekt 

afkeuringswaardig precedent in hel 
diplomatieke verkeer is geschapen; 
e.g.o.t.d.o.v.d.d. 

LUNS EN PORTUGAL 
De JOVD etc., 
overwegende 
- dat de Minister van Buitenlandse 

Zaken, de heer Luns, bij zijn recente 
bezoek aan Portugal de dictator 
Salazar heeft gecomplimenteerd met 
zijn wijze beleid gedurende de af
gelopen veertig jaar; 

- dat Portugal een facistoïde dicta
tuur is, die bovendien een volstrekt 
afkeurenswaardige koloniale poli
tiek voert; 

mede overwegende 
dat het in het diplomat<ieke verkeer 
gebruikelijk is loze hoffelijkheden 
te betrachten; 

spreekt als haar mening uit 
- dat Minister Luns in deze de grens 

tussen diplomatieke hoffelijkheid en 
politieke appreciatie van een dicta
toriaal regiem heeft overschreden; 

- dat dit mede gelet op de propa
ganda die de Portugese regering 
hiermee heeft bedreven, de zaak 
van de Portugese democraten ern
stig heeft geschaad; 
dat zij het betreurt dat de Kamers 
van de Staten Generaal niet met 
overgrote meerderheden de ge
laakte uitspraken van de Minister 
hebben veroordeeld; 

- dat zij hoopt dat de volksvertegen
woordiging in de toekomst geen 
genoegen zal nemen met dergelijke 
praktijken, waarmee geen enkel 
politiek belang is gediend; 
e.g.o.t.d.o.v.d.d. 
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MARGINALIA 

MA. RGIN.A.LI.A. 

H et heeft Hare Majesteit de 
Koningin tenslotte niet 

mogen behagen Mr. E. H. Toxopeus, 
leider van de VVD-Tweede Kamer
fractie, te benoemen tot burgemeester 
van Den Haag. Dat ambt zou voor 
iemand met de buiten kijf staande 
bestuurlijke capaciteiten als 
Toxopeus een aantrekkelijke functie 
hebben betekend. 
Toxopeus heeft zich de laatste tijd, 
om zijn kansen niet te verkleinen?, 
in politieke uitspraken wat op de 
achtergrond gehouden. Nu de 
beslissing is gevalLen, is het te hopen 
dat Toxopeus zich weer meer gaat 
roeren. Want het is toch te gek om los 
te lopen wanneer zijn collega aan de 
andere zijde van het Binnenhof op 
eigen houtje het beeld (image mag 
van ons ook) van de VVD bepalen. 
Toxopeus zal de teleurstelling hopen 
wij snel weten te verwerken. Het 
liberale deel in de VVD kan zichzelf 
voorlopig feliciteren met het feit dat 
Toxopeus leiding blijft geven aan de 
partij, die wij niet graag in handen 
van anderen nog ·verder naar rechts 
zouden zien afzwenken. 

0 verigens is de wijze waarop de 
benoeming van Mr. Marijnen 

tot stand is gekomen weer een uiter
mate knullige affaire geweest. 
Vroeger plachten burgers en 
gemeenteraad af te wachten wie tot 
burgemeester zou worden benoemd. 

Sommige gemeenteraden willen nu 
ook wel een vingertje in de 
benoemingspap. Veel succes heeft dat 
tot nu toe niet gehad: Vlissingen, Den 
Helder en nu Den Haag kregen een 
andere burgemeester dan de 
gemeenteraad blijkbaar wenste. Dat 
betekent dat de burgemeester lang
zamerhand een meer politiek figuur 
gaat worden. De tijd werkt in het 
voordeel van de voorstanders van 
een gekozen burgemeester. Waarom 
ook niet? 

D e Pen van het Handelsblad, 
Prof. Hartog, schuwt het niet 

af en toe op de populaire toer te gaan. 
Ook dan overgiet hij zijn artikelen 
met een wetenschappelijk sausje, dat 
echter van een inferieure kwaliteit 
blijkt te zijn. Wat zegt hij in het 
Algemeen Handelsblad van 23 juli 
"Anarchist zijn is consequent links 
zijn. Het anarchisme voert het links 
denken ad absurdum. Wie halver _ 
wege blijft staan komt terecht in 
staatstirannie. Wie de linkse weg ten 
einde gaat, loopt vast in een chaos. 
Daarom kunnen we beter rechts zijn". 
De bedoeling is duidelijk: via een 
morsige constructie moeten we, als 
we het al niet waren, rechts worden. 
Prof, Hartag zal ons op deze weg al 
wel voorgegaan zijn. Maar wat 
gebeurt er wanneer we de bewijs
voering van de hoogleraar gaan 
omdraaien? Dan komt er dit: 
"Facisme is dus consequent rechts 
zijn. Het fascisme voert het rechtse 
denken ad absurdum. Wie halver
wege rechts blijft staan komt terecht 
in (bv.) maatschappelijke chaos. Wie 
de rechtse weg ten einde gaat, loopt 
vast in (bv.) staatstirannie". 
De analoge conclusie "Daarom 
kunnen we beter links zijn" zullen we 
zelf maar niet trekken. Lessen in 
economie hoeft Prof, Hartag niet te 
hebben. Maar hij mag wel leren 
zorgvuldiger te formuleren. Ten
slotte zijn er niet zoveel mensen die 
ruiterlijk durven zeggen dat ze rechts 
zijn. Of is het bedenken van steek
houdende argumenten voor rechts 
inderdaad een onmogelijke opgave? 
(G.v.d.M.) 

Hebt U al een abonnee op de 
Driemaster aangebracht? 

Doe het nu! 
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de kille 
dictatuur 

van moskou 
TWAALF JAAR NA HET HONGAARSE BLOEDBAD HEB-

ben de reactionaire Russische imperialisten en hun rot
genoten opnieuw toegeslagen. De laaghartige daad om het 
liberaliserende Tsjecho-Siowakije te bezetten toont nogmaals 
en overduidelijk de kleinburgerlijke visie van de regeerders 
in Moskou op het leefmilieu van de mens, waarin deze klaar
blijkelijk niet meer mag zijn dan een genummerd object, wiens 
eigen wil niet meetelt, maar uit naam waarvan een aantal 
bureaucraten en machtsfanatici regeren. En wat op individuen 
van toepassing is, geldt kennelijk ook voor volkeren. 

* * * 

I ET ZAG ER IN TSJECHO-SLOWAKIJE ZO VEEL
belovend uit. Dubcek, die de stalinist Novotny als partij

secretaris opvolgde, ontwierp een liberaal communisme waar
mee hij de harten van zijn hele volk, bevrijd van de 
nachtmerrie der geheime diensten, op slag veroverde. Uit het 
principe van participatie van de bevolking is in verbluffend 
korte tijd een waarlijk ijzersterk volksmoreel gegroeid, dat de 
Russen ondanks bruut machtsvertoon niet hebben kunnen 
breken en de Novotny-aanhangers verhinderde om met de 
accupanten te collaboreren, uit angst waarschijnlijk bij hun 
eerste beste publieke optreden gelyncht te worden. 
In ieder geval heeft de Sowjet Unie alle progressieve krachten 
in de wereld tegen zich in het harnas gejaagd en wel omdat 
het hier een socialistisch experiment, dat van historische be
tekenis had kunnen worden, met grof geweld heeft gesmoord. 
Het betrof een experiment in vrijheid op communistische 
grondslag. Dat is zelfs niet geprobeerd door Joegoslaven en 
Roemenen, die wel een zekere marge van zelfstandig politiek 
handelen hebben weten te verwerven, maar niets moeten heb
ben van vrije meningsuiting en meningsvorming. Want daar
over spreken de handboeken der marxistisch-leninistische 
leer niet, door de Tsjechen en Slowaken daarom naar eigen 
inzicht geïnterpreteerd, waarin de Russen in hun kortzichtig
heid een rechtvaardiging hebben gezien om militair geweld 
te gebruiken, omdat gebleken was dat hun oubollige dog-

matiek geen schijn van kans heeft in een staat met politiek 
bewuste burgers. 

* * * 
B ET IS BEPAALD NIET VERWONDERLIJK DAT BIJ ONS 

juist de zogeheten linkse groepen zo bijzonder fel op de 
gebeurtenissen hebben gereageerd. Immers, het door hen 
voorgestane socialisme is door de knoet, die de Kremlinheren 
nodig denken te hebben om hun .. socialisme" te verdedigen, 
op ontstellende wijze in diskrediet gebracht. Het valt ons 
daarom van de Nieuwe Rotterdamse Courant verschrikkelijk 
tegen, die schreef te hopen dat het nu niet alleen de .. rechts
emmers" zouden zijn die gingen demonstreren, daarmee blijk 
gevende van haar diepe en door niets gerechtvaardigde wan
trouwen in de democratische gezindheid van alles wat links 
van haar staat, en dat is blijkbaar heel wat. 
Veelvuldig is de parallel getrokken met de gebeurtenissen in 
Boedapest in 1956, niet in de laatste plaats door degenen die 
willen aantonen dat de Sowjet Unie haar agressieve be
doelingen nos steeds niet heeft opgegeven. De vergelijking 
gaat echter niet geheel op, omdat de Hongaarse leiders te 
kennen gaven het Warschaupact te willen verlaten. Dat zou 
inderdaad een ernstige verzwakking hebben betekend van de 
veiligheidsgordel die de Russen. met steun van Churchill en 
Roosevelt op de conferentie van Jalta, na de Tweede Wereld
oorlog rond hun militair zwakke westgrens hebben kunnen 
leggen. Veel spreekt voor de these dat Rusland in 1956 voor
namelijk om militair-strategische redenen in de Hongaarse 
.. contra-revolutie" heeft ingegrepen, waarbij de liberalisering 
in Boedapest Moskou een verder argument in handen speelde. 
Het is dus zo dat Rusland in Praag en in Boedapest heeft in
gegrepen met het oog op zijn eigen binnenlandse politieke 
situatie, en dat is een zaak die een politiek bewust volk als 
dat der Tsjechoslowaken niet meer neemt, zodat Rusland zich 
andermaal .,gedwongen" heeft gezien een heel land onder 
curatele te stellen. 

* * * 
D E TSJECHEN HEBBEN DE RUSSISCHE AGRESSOREN 

de laatste weken overduidelijk te verstaan gegeven dat 
dit het laatste was waaraan men behoefte had. Immers, 
Tsjechoslowakije is relatief gezien een in economisch opzicht 
hoog ontwikkeld land, dat er slechts op wachtte om bevrijd te 
worden van de verstikkende bureaucratische directieven van
uit Praag. Het is Ota Sik geweest die de stoot heeft gegeven 
tot een economische liberalisatie, die de Russen al met de 
grootst mogelijke argwaan hebben bekeken. Want met de 

(doorlezen op pag. 3) 
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(vervolg van pag. 1. 

daarop volgende pogingen van Dubeek c.s. om het land ook 
in politiek opzicht meer vrijheid te schenken, inclusief pers
vrijheid, bracht een groot aantal van de fundamentele 
dogma's, waarop Moskou nu al vijftig jaren lang de dwang
staat baseert, in groot gevaar. De conservatieve heersers 
herinneren zich maar al te goed de schrijversprocessen van 
vorig jaar, maar weten bovendien geen raad met de vele bin
nenlandse problemen waarmee zij te worstelen hebben. Het 
Sowjetsysteem wordt gekenmerkt door een vergaande cen
tralisatie, waarin voor enige plaatselijke of regionale auto
nomie geen plaats is. Juist in de aan Tsjechoslowakije gren
zende Oekraïne winnen bewegingen die streven naar groter 
zelfstandigheid, geheel in het raam van het wijdverbreid her
levende nationalisme, aan kracht. Het heeft daarom grote be
tekenis dat de trouwe vazal van Moskou in de Oekraïne 
Sjelest zowel de conferentie in Warschau als die in Cierna 
l~eeft bijgewoond. Het is van belang dergelijke feiten niet te 
veronachtzamen, omdat zij aanwijzigingen zijn van het feit dat 
Moskou te maken heeft met grote politieke, sociale en cul
turele moeilijkheden, die niet aan de hand van enkele afgeleef
de dogma's kunnen worden opgelost, wat echter niet naar de 
zin is van de domme centrale regelaars. 

Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat er geen grote 
meningsverschillen binnen de Sowjettop aanwezig zijn, nu 
het Kremlin het langzamerhand opgebouwde prestige van de 
S.U. zo rigoureus te grabbel heeft gegooid. Misschien is het 
wel zo dat de Russische "duiven" zijn verrast door enkele 
provinciale politici. Want het is waarlijk ontstellend te zien 
hoe slecht de actie tegen het "broedervolk" politiek is voor
bereid. Dat de Russen er niet in zijn geslaagd een marionet
tenregering te vormen, is daarvoor een duidelijke aanwijzing. 

* * * 

D E SOWJETSTAAT HEEFT ER MET DIT ALLES BLIJK VAN 
gegeven dat de samenlevingsvorm zoals zij die voor

staat, alleen maar met geweld aan andere volken kan worden 
opgedrongen. Daarmee handelt zij nog perverser dan de 
Vereniç;de Staten, die men, zij het een bovenmatig grote dosis 
goede wil, nog enige ideëele overwegingen m.b.t. Vietnam kan 
toeschrijven. Bij de Sowjet Unie is dat onmogelijk- bij haar 
is machtehandhaving namelijk de énige overweging. 

Bedenkt men daarbij nog dat de actie uitgerekend een week 
voor de Democratische Conventie in de Verenigde Staten 
plaats vond, dan weet men dat Brezjnew en zijn handlangers 
de, overigens al kleine kansen van Eugene McCarthy, op 
uiterst doeltreffende wijze de grond hebben ingeboord. 

Hoe zinnig de veronderstelling ook is dat Breznjew c.s. gek 
zijn geworden, toch kán dat geen afdoende verklaring zijn. 
De repercussies op het optreden in Tsjechoslowakije moeten 
door het Kremlin van minder belang zijn geacht dan het ge
vaar van infectie in de andere Oosteuropese landen, de 
U.S.S.R. zeker niet in de laatste plaats. De Oostduitse poten
taat Ulbricht draagt een grote verantwoordelijkheid voor het 
walgelijke optreden in Tsjecho Slowakije. Hij heeft een diepe 
angst voor iedere liberaliserende maatregel, die toch een 
doorbreking van de status quo betekent, of die nu op de 
economie of op de politiek betrekking heeft. Men zou hem 
waarschijnlijk niet meer in verlegenheid kunnen brengen dan 
door zijn regiem te gaan erkennen! 

* * * 

• EN KAN ZICH AFVRAGEN: WAT NU? 
Het heeft weinig zin de periode van de koude oorlog te 

laten herleven. Wie daartoe al een poging heeft gedaan, heeft 

gelukkig weinig succes gehad. Demonstratief wapengekletter 
stijft alleen de stalinisten in het oostblok in hun harde en on
verzoenlijke houding en maakt de positie van de Oosteuro
pese liberale communisten nog moeilijker dan deze al is. 

Weinig heil heeft men te verwachten van het verlaten van de 
N.A.V.O., wij zijn daar nooit een voorstander van geweest, 
maar anderzijds onthult de eis tot versterking van het bond
genootschap - volstrekt ongemotiveerd - dat ontspanning 
in bepaalde politieke kringen in het westen een laten we 
zeggen weinig geliefkoosd issue is. 

Want ondanks alles moet de ontspanningspolitiek doorgezet 
worden. Dat is uiteindelijk de enige manier waarop de 
Tsjechoslowaken en de andere Oosteuropese volken ge
holpen kunnen worden. Een boycotactie mag het gemoed dan 
opluchten, consequent toegepast worden kan ze toch niet. 

Bovendien zou alleen een economische boycot succes heb
ben, maar vanwege de wijdvertakte belangen heeft deze geen 
schijn van kans op slagen. Waarom dan kunstenaar en sport
mensen dan de dupe van gerechtvaardigde, verontwaardiging 
laten worden? 

* * * 

W AT IN IEDER GEVAL DUIDELIJK IS GEBLEKEN IS 
dat men niet alle communsten over één kam kan sche

ren. Een anti-communistische hetze is beslist een verkeerde 
reactie. De politici in Nederland die zich reeds in deze zin 
hebben uitgelaten "als zou maar weer eens gebleken zijn dat 
communisme en vrijheid" onverenigbaar zouden zijn, geven 
er blijk van over onvoldoend inzicht te beschikken. Het gaat 
niet zozeer tegen het communisme als zodanig, waarvan 
duidelijk is gebleken dat er ook vrijere varianten van kunnen 
bestaan, het gaat in de eerste plaats tegen het totalitaire en 
imperialistische streven van de Sowjet Unie als staat Het in
ternationale communisme bestaat niet, niet meer in ieder 
geval. De reactie van de communistische partijen in vrijwel 
de gehele wereld bewijst dat. De Moskouse Groot Inquisiteur 
is een volmaakt imaginaire figuur. Dat Noord Vietnam en Cuba 
zich achter het Moskouse imperialisme hebben opgesteld is 
verklaarbaar: militair en economisch zijn deze landen van het 
Kremlin tot en met de laatste granaat afhankelijk. Castra heeft 
aangetoond dat huichelachtigheid ook een karaktertrek is van 
de Nieuwe Mens die hij op Cuba zo druk bezig is te schep
pen! 

* * * 

JN ONS VORIGE COMMENTAAR SCHREVEN WIJ DAT DE 
wereld een bange tijd tegemoet gaat. Een bange tijd omdat 

de leiders van grote wereldmachten zo ontstellend stupide 
reageren op iedere wijziging in de status-quo. De pavlovse 
reactie van de Russen, die achter liberalisering in de eigen 
invloedssfeer een "imperialistische samenzwering" zoeken; 
de Amerikanen die achter elke nationale bevrijdingsbeweging 
in Azië en Zuid Amerika de communistische duivel menen aan 
te treffen; het Vatikaan, dat van het bestaan van een indivi
dueel geweten nog niet wil horen - dat alles maakt duidelijk 
dat de weg naar volwassenheid nog een zeer lange en zeer 
moeizame zal zijn. 

In de komende tijd krijgen wij zeker de gelegenheid terug te 
komen op de gebeurtenissen in en rond Tsjecho-Siowakije. 

Op dit moment rest ons slechts diep respect uit te spreken 
voor het dappere volk, dat in enige dagen geschiedenis heeft 
gemaakt "Er is een nieuwe periode in de geschiedenis be
gonnen, en wij zijn daar bij geweest." 

Redactie 
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onder
nemings

recht 
Vergissen is menselijk, de 
V.V.D. is geen stilstaand water, 
zo lezen we regelmatig de 
laatste tijd in advertenties. Als 
bewijs daarvan is, naast de aan
kondiging van een aantal con
gressen, een drietal brochures in 
aantrekkelijke vorm versche
nen. 
Naar aanleiding van het rapport 
van de commissie Verdam heeft 
de Sociaal-economische com
missie van de V.V.D. het rapport 
"Herziening van het onderne
mingsrecht"' (verkrijgbaar door 
storting van I 3,- op giroreke
ning 67880 van de secretaris 
V.V.D., Koninginnegracht 61, 
Den Haag onder vermelding van 
de titel van het rapport) aange
boden. Het rapport is buiten de 
partij gunstig ontvangen, ook 
door de vakverbonden (d.w.z. de 
kritiek uit die hoek viel hard 
mee), en het verdient dat ook. 

* * * 
Het rapport udemt een streven naar 
openheid in de bedrijfsvoering uit, en 
concretiseert dat ook voortdurend op 
soms verrassende wijze. Dit blijkt b.v. 
in de hoofdstukken betreffende ver
slaggeving en publicatieplicht. Er wor
den betrekkelijk lage grenzen voor de 
verplicllte publicatie van jaarstukken 
voorgesteld, terwijl hierbij geen onder
scheid wordt gemaakt tussen besloten 
en open N.V."s. Dit alles gaat echter 
een helaas anonieme minderheid in de 
commissie allemaal nog te ver. Deze 
minderheid wil blijkens de minder
heidsnota nagenoeg alles laten zoals 
het is. 
~edezeggenschap 

De S.E.C. wijst de werknemerscommis
saris af op twee gronden: 
1. het is tegen het liberale beginsel 

want dit loopt uit op vermaatschap
pelijking van het beheer van de pro
duktiemiddelen, en wij zijn voor het 
particuliere eigendom, 

2. het is ongewenst dat in de Raad van 
Commissarissen belangentegenstel
lingen een rol gaan spelen. 
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Deze argumenten lijken mij slechts ~e
kozen. Eetreffende het eerste punt: het 
f~aat niet om beslissingsrccht, mad r on1 

mede-beslissingsrecht, het gaat nicl om 
.,de maatschappij", maar om de g'"''Jl 
van werknemers in dat bedrijf. B<•ll d
fende het tweede punt: toch wil de 
S.E.C. handhaven dat i van de COlli IJlis

sarissen door anderen dan de aanci<'l'l
houders benoemd kunnen worden (•·"n 
bank b.v.). Is hier geen gevaar voo1 1"'
ld ngen tegenstellingen? 
Beter is het argument van de minclt•r
heid van de commissic Verclam, clal 
ook door de commissie wordt ac~ll!~<'

.haalcl, dat dit een schijnoplossin~ is. 
Ook de vakbonden scl1ijnen zich I<' 
realiseren dat medezeggenschap in 
clcw vorm niet bij de werknemers keft. 

* * * 
De S.E.C. wil de mcclczeggenscli<~p 

realiseren via de underncmingsrd<~rl. 

Voor medeweten en mede-sprekl'n is 
de O.R. een geschikt orgaan, en hl'l is 
daarom verheugend dat de S.E.C. in
grijpende voorslellen doet om de wijw 
van samenstelling en werkwijze va11 c!t~ 

O.R. te verbeteren. Er worden ~''''" 
voorstellen gedaan om de bevoegclh<·icl 
van de O.R. zo uil te breiden dat v<1n 
~.u~de-beslissen gesproken kan worden. 
Hier ligt het clillcmma: beslissin~s

bevoegdheid bij de O.R. is geen nwdc-, 
maar eind-beslissen, (en dat is nicl de 
bedoeling), en medebeslissen vid de 
R.v.C. is uitvoerbaar, maar geeft gt·cn 
oplossing die de werknemers <!dil

spreekt en hen de overtuiging geel I dd t 
met hun belangen tot op het hoogste 
niveau rekening wordt gehouden (<•n 
dat zou de bedoeling moeten zijn). 

* * * 
Heel ver gaat de S.E.C. in voorstcll<·n 
om beslissingsbevoegdheid naar de 
Raad van Commissarissen over Ie 
hevelen. De voorgesteiele benoemings
procedure zal er b.v. toe leiden ddt de 
R.v.C. - die bij alle N.V."s verplicht 
zou worden - zichzelf in feite be
noemd. 
Ook betreffende benoeming van de 
direktie en bepaalde punten van be
clrijfvoering wordt aan de R.v.C. grote 
macht toegekend, hetgeen logisch zou 
zijn als men medezeggenschap vid de 
R. v.C. wilde realiseren. Nu dit niet het 
geval is, en nu men bovendien de com
missarissen een nagenoeg onaanlds
bare positie geeft, slaat de balans le 
ver door naar de Raad. Het gevaar is 
dat er geen alternatieven overblijven 
tussen passief en kritiekloos stailn 
tegenover wat er in de onderneming 
gebeurt, en anderzijds het gebruik 
maken van uiterste machtsmiddelen als 
toepassing van het recht van enquête 
of staking. 

* * * 
Afgezien van het vraagteken bij het 
punt medezeggenschap, en de kritiek 

betreffende de Raad van Commissaris
sen spreekt het rapport mij zeer aan. 
Dat is minder het geval met de reso
luties. Heeft men daar, meer clan in bet 
rapport, getracht een compromis te be
reiken met de behoudende minderheid? 
Hel hoofdbestuur van cle V.V.D. heeft 
nog geen mening uitgesproken over de 
voorgestelde resoluties omdat de min
derheid nog met tegen voorstellen moet 
komen. Het zou betreurenswaardig zijn 
als vele van de thans voorgestelde, 
toch wel constructieve, uilspraken een 
11cgdlief crdvies van het hoofdbesluur 
mee kregen, of door de partij verwor
pen werden, want daarmee zou men 
bewijzen dat clc V.V.D. toch - maar 
dan in geestelijk opzicht - een stil
stadnel waler is. BERT HUBERT 

de 
verenigde 

naties 
Uit de gebeurtenissen in 
Tsjecho-Slowakije, Biafra, het 
Midden-Oosten en de piraterij 
van cle Algerijnse regering 
(schrijver beroemt zich er niet 
op volledig te zijn) is duidelijk 
geworden dat, wil de Verenigde 
Naties ooit een respectabel en 
geëerbiedigd Instituut worden, 
zij grondig zal moeten worden 
herzien. 

* * * 
Beide partijen maken zich thans klaar 
voor de vierde ronde en worden door 
hun managers opgelapt van hun vorige 
wonden. J arring is scheidsrechter en 
de wereld is het publiek. Tot nu toe 
ligt Israël op punten voor, doch het is 
er tot op heden niet in geslaagd de 
legenstander door knock-out uit te 
schakelen. 
Momenteel bepalen de managers, de 
grootmachten, hun inzet en schatten 
zij hun winst. Wanneer zal het start
schot gelost worden? 
Misschien duurt het nog wel even; in 
de tussentijd kijken wij dan wel naar 
een andere wedstrijd. 

* * * 
Zoals zij lha ns is georgarr iseerd is hel 
alleen maar een vrij zinloze en mis
schien zelfs gevaarlijke instelling. Ik 
spreek hierbij uiteraard niet over 
Unesco, FAO enz. 



De kritiek richt zich voornamelijk 
tegen het volgende, al zullen wij er 
latE>r 01og eens meer aandacht aan 
wijden. 
In de eerste plaats is daar het belache
lijke veLo-recht van de grote Mogend
heden en wat daar tegenwoordig nog 
voor door gaat. Daarmee is de Veilig
heidsraad en ook de Algemene Ver
gadering eigenlijk al tot niet meer dan 
een speeltuin voor deze vijf mogend
heden gedegradeerd. 
In de tweede plaats geeft het Handvest 
geen bevoegdheid om in z.g. binnen
landse aangelegenheden in te grijpen, 
terwijl het bij afscheidingsoorlogen zo
als in Nigeria en indertijd in Kongo 
zeer dubieus is of men nog wel van 
interne kwesties mag spreken. 
In de derde plaats is dûar het feit dal. 
bet volkrijkste land van de wereld niet 
vertegenwoordigd mag zijn. 
In de vierde plaats blameert de V.N. 
zich ter zake van het Midden-Oosten. 
Ik kan zo langzamerhand de situatie 
hier met niets anders meer vergelijken 
dan me\. een boksmatch. 

J. H. LAMBERS 

een 
kostbaar 

goed 
Na een gedegen studie komt de 
commissie, ingesteld door de 
liberale Prof. Mr. B. M. Telder
stichting in haar rapport: Onder
wijs, een kostbaar goed (Uitg. 
Mart. Nijhof; Den Haag; f 6,50). 
tot de conclusie dat het open
baar onderwijs inefficiënt wordt 
beheerd! * * * 
De commissic die een onderzoek instel
de naar de structuur van het lager 
onderwijs, zegt dat de materiële uit
gaven per leerling bij het l.o. in 1964 
bedroegen bij het openbaar onderwijs 
.f 106,-, bij het bijz. onderwijs f 91,-. 
Deze bedragen waren sinds 1954 
respectievelijk gestegen met 86 en 
102°/o doch hier staat tegenover een 
leerlingenstijging bij het bijzonder 
onderwijs van 7°/o en een daling bij het 
openbaar onderwijs van 6'0/o. 
Werkt het openbaar onderwijs dan een 
en al verkwistend? In geen geval, doch 
het bijzonder onderwijs kent constri
buties en het bestuur heeft door de 
decentralisatie van het beheer meer 

kans om zmmger en efficiënter te 
werken dan de openbare school waar 
voor een kleine herstelwerkzaamheid 
een gemeentearbeider, -opzichter en 
-hoofdopzichter geraadpleegd moet 
worden. Wil de J.O.V.D. in haar onder
wijsresolutie (mening 3) naar een an
dere beheersvorm streven op de open
bare school, dit rapport koint tot de 
conclusie dat beheer van de openbare 
school functioneel verzelfstandigd 
moet worden om te komen tot een ver
grote doelmatigheid van het openbaar 
onderwijs. Beter onderwijs zou ge
geven kunnen worden met het zelfde 
bedrag, waarbij gedacht wordt aan 
leerlingenschaalverlaging, of kwalita
tief gezien zou het zelfde onderwijs ge
geven kunnen worden met minder 
kosten. 

* * * 
De commissie wil schoolraden instellen 
(in vele gemeenten is dit reeds ge
beurd) die voor iedere school een ont
werp-begroting opstellen en kosten
bewakend moeten optreden. Enkel die 
betalingen mogen door B. en W. ge
daan worden die goedgekeurd zijn 
door de schoolraad. Om de ouders zo 
veel mogelijk bij de school te betrek
ken wordt de begroting ter kennis
geving hen aangeboden. 
Dit hele plan zal staan of vallen met de 
bekwaamheid van de leden der school
raad. Zij zullen deskundige functio
narissen naast zich moeten hebben die 
hen van advies dienen over de onder
wijs-financiële zaken. Volgens het plan 
zou de raad uit 9 leden bestaan waar
van een hoofdonderwijzer en één 
onderwijzer. De andere zeven leden 
bestaan uit afgevaardigden van de 
ouders (4), lerarenorganisaties (1). het 
bedrijfsleven (1) en het college van B. 
en W. (1). Vooral in een plattelands
gemeente zal een dergelijke bezetting 
moeilijk te verkrijgen zijn. Hier ont
breekt vaak het bedrijfsleven even als 
een lerarenorganisatie terwijl de 
ouders niet altijd het nodige inzicht in 
de financiële zaken van het onderwijs 
zullen hebben, zodat er van de oor
spronkelijke opzet niet veel overblijft. 
De efficiency wordt zeker wel gediend 
met de samenvoeging van kleine scho
len. Voorgesteld wordt een minimum 
van 7 5 leerlingen ( = 3-mansschool). 
Ons land kent momenteel 878 scholen 
met minder dan 60 leerlingen, waarvan 
de helft in het noorden terwijl de helft 
van de openbare scholen minder dan 
90 leerlingen heeft. Uit statistieken 
blijkt dat kleine scholen qua materiële 
exploitatiekosten gemiddeld 10'"/o per 
leerling duurder zijn dan de grote 
scholen. Vooral in gemeenten met 
kleine openbare en grote bijzondere 
scholen werkt dit nadelig daar het be
drag per leerling voor het openbaar 
onderwijs de norm aangeeft voor het 

uit te keren bedrag aan de bijzondere 
scholen. Verder blijkt dat de doorstro
ming naar het V.H.M.O. in grote scho
len aanzienlijk gemakkelijker blijkt te 
gaan dan op de kleine scholen. De 
kans op voortgezet onderwijs blijkt 
voor jongens op kleine scholen op het 
platteland 50°/o kleiner te zijn dan voor 
die in de steden en 30Q/o minder dan 
voor die op grote plattelandsscholen. 

* * * 
Ook in de steden ziet men dit zelfde 
beeld. 
Gelukkig begint de concentratie lang
zamerhand op gang te komen doch 
helaas wil men in nog veel te veel 
plaatsen het voordeel van concentratie 
niet inzien en wil men ondanks alles 
hun eigen schooltje in hun dorpje 
houden. 
Tenslotte spreekt de commissie nog als 
haar mening uit dat het klassikale 
systeem in het algemeen de voorkeur 
verdient voor de gemiddelde leerling 
ondanks het feit dat het individuele 
onderwijs voor bepaalde categorieën 
van leerlingen voordelen kan bieden. 
Jarenlang is men reeds bezig (de Peda
gogische centra) om tot meer indivi
dualisering te komen waardoor ook het 
verschijnsel doubleren zou kunnen 
worden opgelost door het afschaffen 
van hel jaarklassensysteem. Ook de 
.J.O.V.D. heeft in haar resolutie hier op 
gewezen. De onderwijscommissie van 
de Telder-stichting is waarschijnlijk 
ook langs economische weg tot deze 
stelling gekomen daar zij heeft uitge
plozen dat het klassikaal-systeem 
economischer is ten opzichte van het 
individueel onderwijs terwijl andere 
argumenten ontbreken. Het belang van 
het kind, dat bij dit onderwerp toch 
wel voorop moet staan, is hier bij de 
commissie op de achtergrond geraakt 
helaas! Gr. ZIENGS 

op naar 
een 5°lo 

regeling 
Kamervoorzitter van Thiel heeft 
er bij het einde van de parle
mentaire seizoen zijn bezorgd
heid over uitgesproken dat het 
aantal partijen in ons parlement 
nog maar steeds toeneemt. En 
volkomen terecht, er is er waar
achtig al weer een bij gekomen. 

(doorlezen op pag. 7) 
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PRECEDENT FOR PRESIDENT 
Onder bovenstaand motto is 
van de zijde van een aantal 
deelnemers rond de werkgroep 
"Sjaloom" het initiatief uitge
gaan om in Nederland stemming 
te maken teneinde actieve be
langstelling te kweken voor de 
Amerikaanse presidentsverkie
zingen. De initiatiefnemers gaan 
er vanuit, dat de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen - ge
zien de macht die de Ameri
kaanse president in de wereld 
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uitoefent - te belangrijk zijn 
om alleen aan de Amerikanen 
over te laten. De reikwijdte van 
de beslissingen, verbonden aan 
de uitoefening van dit ambt be
perkt zich niet meer tot histo
risch gegroeide relatie tussen dit 
ambt en het volk van de Ver
enigde Staten. 

* * * 
Verder zijn de initiatiefnemers van 
deze actie de mening toegedaan dat 
.,vrijmoedige deelname aan de Amcri-

kaansc presidentsverkiezingen door 
niet-Amerikanen tevens duidelijk 
maakt, dat de soevereiniteit van de af
zonderlijke staten een achterhaalde 
werkelijkheid is". 

Middels allerhande manifestaties wil 
men trachten deze verkiezingen cen
traal in de belangstelling te trekken en 
tevens wil men zich uitspreken voor 
een bepaalde kandidaat vóór de ver
kiezingen. Mogelijkheden om hieraan 
deel te nemen zullen o.a. via de tele
visie bekend worden gemaakt. Tevens 
zal de televisie (Vara) een paar grote 



"Dit zijn geen gewone tijden, en 
dit zijn geen gewone verkiezin
gen. Het gaat niet alleen om het 
leiderschap van onze partij en 
zelfs niet van ons land, maar het 
gaat om het morele leiderschap 
van deze planeet." (Robert Ken
nedy bij het aanvaarden van zijn 
kandidatuur) 

uitzendingen wijden aan achtergron
den van deze verkiezingen. Dan zal 
ook de uitslag, aan de hand van een 
opinieonderzoek, bekend gemaakt wor
den op welke kandidaat bijv. de Neder
landers gestemd zouden hebben. 

* * * 
De initiatiefnemers zullen een pocket 
uitgeven, waarin uitvoerig bij de ver
schillende kandidaten wordt stilge-

staan. Het Hoofdbestuur heeft te deze 
ingetekend voor 200 exemplaren, het
geen een reductie van 35'0/o opleverde. 
Thans zijn deze pockets bij het Hoofd
bestuur verkrijgbaar voor een bedrag 
van ± één gulden. In deze pocket be
vindt zich ook een stembiljet dat in
gevuld opgestuurd kan worden. 
Afdelingen worden verzocht opgave te 
doen van het aantal pockets dat zij 
zouden willen ontvangen. Ook indivi
dueel kan men ze bestellen. Dit alles 
bij voorkeur bij de v.v.p. teneinde een 
juiste werkverdeling te bevorderen. 
Doe het wel snel, want het aantal is 
beperkt. 
Mochten er leden of afdelingen zijn, 
die zich op andere manier vcrdienste
lijk willen maken met deze actie, dan 
hoopt ondergetekende dat te ver
nemen. 

A. J. EVENHUIS, vvp. 

(vervolg van pag. 5) 

De parlij van de politieke charlatans, 
de BoerenpartiL is onder een overwel
digde en mijns inziens zelfs ongezond 
grote belangstelling, als een rot ei uit 
elkaar geklapt. En dit dan, omdat de 
koekoeksjongen hun eigen nest der
mate hadden bevuild, dat ze er zelf 
niet meer in wilden. 
Dat de pers er dagenlang bulderdende 
en lekkerbekkende artikelen en com
mentaren aan heeft gewijd is belache
lijk; er zijn waarachtig toch nog wel 
andere dingen om over te schrijven. 
Maar men zal wel steeds een heime
lijke angst voor de Boerenpartij gehad 
hebben, een angst die dan nu in op
luchting omgezet kon worden. 

* * * 
Intussen zitten we daarmee nu op der
tien partijen in de Kamer, terwijl het 
lang niet vaststaat dat er voor het 
einde van het jaar niet nog een bij
komt. Dat betekent dat als we voortaan 
een parlementair debat zouden moeten 
aanhoren dat we dan zes à zeven keer 
zouden horen waarom men voor of 
tegen is en zeven à zes keer waarom 
anderen tegen of voor zijn, alleen door 
iedereen telkens in andere bewoor
dingen natuurlijk en misschien zelfs 
met echte nuanceverschillen. Want een 
ieder waant immers zijn eigen uil een 
valk te zijn. De spreker moet nog ge
hoord worden die doodgewoon zegt 
dat hij zich bij zijn voorganger aan
sluit. Vooral nu Kamerleden tweemaal 
zoveel salaris krijgen zullen ze zich 
nog meer waar moeten trachten te 
maken en per sé een eigen mening ver
kondigen. Voor de geachte afgevaar
digden zelf lijkt dit echter nog wel het 
meest vermoeiend, omdat het gespro
kene in principe toch tot hun gericht 

is, dacht ik.Gelukkig kan men echter 
later ook alles in de handelingen na
lezen, als men dat wil, en behoeft men 
als Kamerlid niet alle sprekers aan te 
horen. Zoals bekend staat er dan ook 
een biljart in de Kamer en naar het 
heet gaan tijdens de donder- en blik
semtirade"s van Van Dis een hele hoop 
Kamerleden plassen; daar zijn kenne
lijk niet voldoende pauze"s voor. 

* * * 
Doch nu alle gekheid op een stokje; 
onze democratie raakt in diskrediet. 

Hoe meer partijen, hoe geringer het 
vertrouwen van het volk en is dat niet 
logisch? Geen zinnig mens kan immers 
nog precies weten wat al die partijen 
scheidt en zeker niet wanneer men als 
criterium de problemen van de toe
komst neemt en dat is toch essentieel. 

Aan de andere kant wordt het land 
ook gewoon onregeerbaar. Straks kan 
niemand meer een vaste meerderheid 
verkrijgen, Waélr enigszins op te vcr
trouwen valt. Dat komt dan door al die 
splinterpartijtjes. Die partijtjes met 
vier en zeven zeteltjes en minder dan 
vijftien. Stuk voor stuk betekenen die 
partijen weinig, maar met elkaar bre
ken zij de democratie de nek. Wil een 
kabinet toch voortvarend te werk kun
nen gaan dan is een ruime meerder
heid nodig; men mag niet afhankelijk 
zijn van snipperpartijtjes zoals C.P.N. 
en Boerenpartij. Het is best dat zulke 
partijen bestaan, want een ieder moet 
gelegenheid hebben zijn visie kwijt te 
kunnen. Doch ze ihoren niet in de 
Kamer. Als het er een paar zijn dan 
kunnen we ons die weelde desnoods 
nog wel veroorloven, maar zoiets kan 
niet de spuigaten uit gaan lopen en dat 
doet het nu. 

Als een bepaalde partij er bij voort
during toch niet in slaagt om een zeker 
miniem deel van de bevolking voor 
haar plannen warm te laten lopen dan 
verdient zij het niet in de Kamer te 
mogen zitten. Kortom, een vijf pro
centsregeling is gewenst. 

* * * 
Voor diegenen die hiertegen bezwaar 
zouden mogen koesteren zij gezegd 
dat het huidige systeem evenmin 
waterdicht is. Het hangt immers maar 
van de grootte van de kiesdeler af hoe
veel partijen er in de Kamer komen. 
Wanneer men het bv. in zijn hoofd zou 
halen om de Tweede Kamer uit te brei
den tot 300 man dan zouden er nog 
meer partijen hun entree in het Parle
ment kunnen maken. Het politiek hob
bïsme zou hoogtij vieren; het is even
wel duidelijk dat het land daarmee niet 
gediend kan zijn. 

(doorlezen op pag. 8) 

7 



8 

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

SMIT I{INDERDIJI{ 

SCHEEPSBOUW SllfDS 1687 

N.V. Aannemersbedrijf 
vlh J. STAM 

Kortenaarstraat 3 
ZWIJNDRECHT 
Tel. 01850- 5839 

WONINGBOUW 

BOELE's 
Scheepswerven en 
Machinefabriek N.V. 

BOLNES 

SCHEEPSBOUW 
SCHEEPSREPARATIE 
MOTORENREPARATIE 

VLA AR DINGEN N.V. 

STAALBOUW 
APPARATENBOUW 
TANKS 
PI.JPLEIDINGEN 
WATERZUIVERINGSAPP. 

N.V. Scheepsbouwwart - Machinefabriek 
DE KLOP" 

" Industrieweg 4 Sliedrecht 

(vervolg van pag. 7) 

f'en aantrekkelijk punt is trouwens nol! 
dat een vijf procent-regeling de kleine 
partijen min of meer dwingt tot samen
werking. Op die manier komen er dan 
eindelijk eens krachten in werking die 
tot synthese's leiden en dat is hi.Hd 
nodig in een zich ogenschijnlijk mo
menteel ontbindende politieke demo
cratie. Zo zouden de Radicalan en 
D'66 misschien één zo'n synthese kun
nen opleveren wat dan naar alle waar
schijnlijkheid een heel aantrekkelijk 
ólternatief voor de P.v.d.A. zou kunnen 
vormen. Het rechtse kruimelwerk zou 
wellicht ook een klein politiek taartje 
kunnen bakken en de P.S.P. en de 
C.P.N. zouden min of meer tot een 
volksfront gedwongen kunnen worden. 

* * * 
ren alternatief voor een 50/o regeling 
is natuurlijk het districtensysteem. Het 
zal echter nog wel jaren duren voor 
we zo iets hebben, als het al ooit komt 
tenminste. Want het spot toch eigenlijk 
ook met alle politieke redelijkheid en 
rlemocratie dat al die tienduizenden 
die in Parijs tegen het Gaullistische be
wind gedemonstreerd hebben dank zij 
dit door sommige groeperingen zo op
gehemelde districtensysteem ook nog 
maar niet één vertegenwoordiger in de 
dssemblee hebben kunnen krijgen. Zo 
iets zou Amsterdam niet moeten over
komen. 
Dit systeem werkt in principe ddn ook 
nog een stuk ondemocwtischer dan 
een 5'0/o regeling, tenzij men de distric
ten weer behoorlijk groot madkt. Maar 
in ddt geval begint het er op te lijken 
dat men een kanon op een mug wil 
schieten, aangezien het veel eenvou
diger is om eerst eens te bekijken of 
er niet iets aan het lijstenstelsel ge
ddan kdn worden. 
Het wl uit de voorgestelde omvang 
van het district moeten blijken wat 
men essentieel acht, minder partijen of 
een groter contact tussen kiezer en ge
kozene. Dit overwegende is het dui
delijk dat we nog lang niet zover zijn, 
dat er concreet iets kan gebeuren, 
vooral in een land als het onze waar 
men vijf kwartier in een uur praat met 
daMaan omgekeerd evenredige resul
taten. 

* * * 
Toch zal er iets moeten gebeuren. Op 
zichzelf kan men natuurlijk moeilijk 
enthousiast zijn voor de voorgestelde 
regeling. Het gaat er echter niet om 
dat men er enthousiast voor is, maar 
dat men bereid is om erger te voor
komen. 
Het wil mij voorkomen dat juist in ons 
land de voordelen van de vijfprocents
regeling de nadelen ervan ruim kunnen 
overtreffen. 

J. H. LAMHERS 



JOVÖ-JOURnaal 
* aÇbetmqen 
AMSTERDAM 
rn het kader van de pogingen ter uit
breiding van de afdeling werden op 
maandilg 25 maart en woensdag 29 mei 
in Hotel Polen bijeenkomsten georga
niseerd, waar belangstellenden alles 
kc·nden vragen over de J.O.V.D. Deze 
,wenden zijn een goed succes geweest, 
zodat hiermee zal worden doorgegaan. 
f'.cide keren mochten we weer een aan
tal nieuwe leden in het J.O.V.D.-dool
hof binnenleiden. 
Op 23 april was er een informele 
leden vergadering ter voorbereiding op 
de districtsdag van 27 april te Alk
''lilar, waar onze afdeling uitmuntte 
door haar grote opkomst. 
Op maandag 19 april sprak Drs. 
W. G. C. M. Haack over "Liberalisme 
in de tegenwoordige tijd en hoe dit in 
een partij te verwezenlijken is". Deze 
avond mogen wij tot een der succes
volle rekenen, te meer daar uitgangs
punten konden worden geformuleerd, 
welke m.b.t. het minimumprogramma 
der J.O.V.D. van onschatbme waarde 
zullen blijken. 
Maandag 20 mei hebben we weer een 
algemene ledenvergadering mogen be
leven. Deze typeerde zich door een 
grote opkomst, vooral van nieuwe 
leden. Voor het nieuwe verenigings
jadf kunnen leden personen voor een 
functie in het afdelingsbestuur aan
bevelen; J. D. Hoogstra is door het be
stuur kandidaat gesteld als afdelings
voorzitter voor 1968/1969; het zittende 
bestuur heeft nu als penningmeester 
mej. T. C. H. van Mullem, waarin zij 
de heer N. A. Mulder is opgevolgd; 
de heer J. R. M. Westerinkis als vice
voorziter, belast met de werkgroepen, 
aan het bestuur toegevoegd. 
Het secretariaatsadres luidt: mej. A.M. 
Ruter, Fred. Bolstraat 118 te Amster
dam, tel. (020) 716578. 

UTRECHT 

Op 26 augustus was het de derde Libe
rale Sociëteit-avond, georganiseerd 
door V.V.D. en J.O.V.D. Waren de 
beide vorige soos-avonden reeds goed 
bezocht, op deze avond was er een zeer 
grote belangstelling. De oorzaak hier
van was, dat de avond in het teken zou 
staan van de zeer actuele kwestie 
Tsjecho-Siowakije. De heren Vonhofl 
(ja, dié) en Spans (Utrechts gemeente
raadslid voor de P.S.P.) waren als spre
kers uitgenodigd. 
Na de uiteenzetting van de beide heren 
werd nc·g uitvoerig met hen gediscus
sieerd. 
De Liberale Soos in Utrecht wmdt elke 
laatsic maandagavond van de mûand 
gehouden in de Maarlenshof Sociëteit, 
Loeff Berchmakerstraat 34, bij de 
Neude. 

MIDDEN-DRENTHE EN MEPPEL 

Deze twee Drentse afdelingen organi.
seerden weer de traditionele "Giet
hoorn-dag" onder uitstekende weers
omstandigheden. Er werd dan ook van 
hartelust gezeild, al dan niet geoefend. 
's-Avonds vond er in De Wijk een ge
zamenlijke broodmaaltijd plaats waar 
zo'n dertig mensen aan deelnamen 
waarna. men zich te goed deed aan een 
gezellige dans. 

* hB·t3.Ç€l 
POLITIEK PROGRAMMA 1968/1969 

Het politieke studie-programma, zoals 
het Hoofdbestuur zich dat voor het 
komende seizoen voorstelt, ziet er als 
volgt uit: 

Congres 1968 
1. Eindbehandeling Minimumprogram

ma. 
2. Behandeling concept-resolutie 

Sexualiteit en Politiek. 
Breda 1969 (febr.): 

Amsterdam; liberale borrel in De Oude Herberg vanaf 22 uur. 

Den Haag; liberale borrel in Tastevin vanaf 17.30 uur. 

5 en 6 District Noord-Holland; weekend in de Dromedaris te Enkhuizen. 

15 Amsterdam; alg. ledenvergadering in de Brakke Grond; 20 uur. 

18 ZO-Drenthe; bijeenkomst bij Greving te Emmen; spreker R. Zegering Hadders. 

samenqestelb booR 

Jn€k€ hUB€€k 

1. Eindbehandeling Sexualiteit en 
Politiek. 

2. Behandeling concept-resolutie 
Grondpolitiek. 

N.B.: Een commissieo.l.v. de heer J. 
Weggemans (afd. Assen) is in oprich
ting. 

Dalfsen 1969: 
1. Eindbehandeling resolutie Grond

politiek. 
2. Behcmdeling concept-resolutie 

Hoger-Onderwijs. 
Congres 1969: 
l. Eindbehandeling resolutie Hoger

Onderwijs. 
2. Behandeling van een concept-reso

lutie, die voorlopig onder de titel 
"Cultuurpolitiek en Democratie" 
vorm moet aûnnemen. 

Het Hoofdbestuur spreekt als haar 
wens uit, dat elke afdeling zo veel 
mogelijk van boven genoemde onder
werpen op haar bijeenkomsten aan de 
orde stelt. Zo mogelijk hoopt het 
Hoofdbestuur dat afdelingskernen in 
kleiner verband dus een bijdrage aan 
de discussie willen leveren. Met name 
is het gewenst dat dergelijke groepen 
actief gaan deelnemen aan de discus
sies in de vorm van artikelen in de 
Driemaster. Tevens is het plezierig, 
wanneer de vice-voorz. pol. van het 
verloop van de discussies en dus de 
standpuntbepalingen binnen de alde
lingen op de hoogte kan worden ge
houden. 
Kè1dervorming maakt een van de voor
naamste taken van een politieke jon
gerenorganisatie uit. Bovendien is het 
vcrloop van leden in een jongeren
organisatie bijzonder groot. Niettemin 
dienen ook de politieke werkzaam
heden voortgang te vinden. Teneinde 
nu de continuïteit te bevorderen hoopt 
het Hoofdbestuur namen door te k 1 ij
geu van leden, die bereid zijn mede te 
werken aan het werk van een bepaillde 
studiecommissie (zie bijv. bovenge
noemde ondewerpen) of die bereid zijn 
eens een artikel te schrijven of een 
rapport over een bepaald onderwerp 
op te stellen. 
Na het Congres te Nijmegen is de dis
cussie met betrekking tot het mini
mumprogramma afgesloten. Het Hoofd
bestuur onderzoekt nu, mede met het 
minimumprogramma in de hand, welke 
mogelijkheden er zijn om een nadere 
bijdrage aan de partijvernieuwing in 
Nederland te kunnen leveren. 

A. J. Evenhuis, vvp. 
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* VOORlOPIG€ B€SChRIJVIOGSBRI€~ 

Ingevolge art. 39 lid 2 van het Huis
houdelijk Reglement doen wij u onder
staande voorlopige beschrijvingsbrief 
toekomen voor de op 2 en 3 november 
a.s. te Nijmegen te houden Algemene 
Vergadering. 
Voor de goede orde wijzen wij u op 
art. 38 van het HR alsmede op de 
artikelen die de afdracht aan het Hoofd
bestuur regelen. Wij wijzen u hierbij 
op de nieuwe methode, welke hierbij 

* aqenöa 

wordt toegepast, waarbij wij voorts 
verwijzen naar het jongste Hoofdbe
stuur bulletin. 
Tenslotte wijzen wij u op het feil ddt 
afgevaardigden en plaatsvervang<'nde 
afgevaardigden uiterlijk veertien do~~en 
van te voren op het algemeen SP<T<'

tariaat schriftelijk dienen te zijn <!<Lil

gemeld. 
Onderstaand volgt de voorlopige be
schrijvingsbrief, waarbij eventuele wij
zigingen zijn voorbehouden. 

1. Opening door de landelijk voorzitter, de heer H. Bosma. 
2. Verwelkoming der gasten. 
3. Benoeming leden en plaatsvervangende leden notulencommissie 1968/1969. 
4. Notulen van de ledenvergadering Dalfsen 1968. 
5. Ingekomen stukken en mededelingen. 
6. Jaarverslag algemeen secretaris. 
7. Jaarverslag algemeen penningmeester. 
9. beleid hoofdbestuur 1967/1968 

a. algemeen 
b. Driemaster 

10. Beleid hoofdbestuur 1968/1969. 
11. Begroting 1968-1969. 
12. Verkiezing leden hoofdbestuur 1968-1969. 
13. Verkiezing leden en plaatsvervangende leden kascommissie 1968-1969. 
14. Verkiezing lid van de Raad van Beroep. 
15. Eindbehandeling Minimumprogramma. 
16. Behandeling van de Structuurwijzigingen. 
1 '1. Voorbehandeling van de resolutie Sex en Politiek. 
18. Bestuursoverdracht. 
19. Aanwijzing plaats en datum Algemene Vergadering 1969. 
20. Voorstel resolutie onderwerpen 1969 (zie pag. 9). 
21. Wat verder ter tafel komt. 
22. Rondvraag. 
23. Sluiting. 

* tO€l1Chtmq 

ad. 6 en 7. De jaarverslagen hopen wij 
u bij de definitieve Beschrijvingsbrief 
te doen toekomen. 

ad. 11. De begroting gaat bij de defini
tieve Beschrijvingsbrief. 

ad. 12. Het 7e lid, mejuffrouw C. W. 
Hubeek en de heren A. J. Evenhuis en 
M. P. van Dijk, respectievelijk vice
voorzitter politiek en algemeen secre
taris stellen zich niet herkiesbaar. Als 
gevolg hiervan stelt het hoofdbestuur 
ingevolge art. 41a van het Huishoude
lijk Reglement kandidaat: 

voor landelijk voorzitter de heer H. 
Bosma, te Groningen; 

voor vice-voorzitter politiek de heer 
J. J. P. Meijer te Lopikerkapel; 

voor vice-voorzitter organisatie de 
heer J. Weggemans te Assen; 

voor algemeen secretaris de heer J. 
Ekkers te Zeist; 

voor algemeen penningmeester de heer 
L. Hilarides te Drachten; 

voor 2e secretaresse mejuffrouw M. C. 
Seevinck te Amsterdam; 

voor 7e lid mejuffrouw A. J. Justman 
Jacob te Amsterdam. 

Eventuele tegenkandidaten dienen, 
vergezeld van een schriftelijke bereid 
verklaring van de betrokkene uiterlijk 
drie weken van tevoren aan het alge
meen secretariaat te worden bekend 
gemaakt. 

ad. 15. Voor het Minimumprogramma 
verwijzen u naar de Driemaster van 
juli/ augustus. 

ad. 16. Wij verwijzen u naar deze Drie
master (zie pag. 11). 

ad. 17. Een concept resolutie zal u wor
den toegezonden bij de definitieve Be
schrijvingsbrief. 

voor het hoofdbestuur: 

M. P. VAN DIJK, 
algemeen secretaris 

U komt toch ook op het Congres te 
Nijmegen? 

op 2 en 3 november 

Vul de bon nu in ! 
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* StRUCtUUR~ 
WI)ZI(jln(j€n 

Het blijft altijd een moeilijke zaak te 
bereiken, dat de uit te brengen stem
men op een congres zo goed mogelijk 
de organisatie weergeven: een stem
deler moet zodanig zijn, dat enerzijds 
het verschil in grootte tussen de af
delingen duidelijk naar voren komt, 
doch dat anderzijds niet te veel af
gevaardigden moeten verschijnen of 
dat een afgevaardigde overladen wordt 
met stemmen. Het bleek in de afge
lopen periode dat de stemdeler 25 het 
democratische beeld vertroebelde, 
maar het bleek ook dat op onze con
gressen niet al te veel personen door 
de afdelingen tot afgevaardigde be
noemd konden worden. Wellicht is de 
voorgestelde stemdeler 15 een betere. 
Wijzigingen: 
In de Statuten, artikel 19, 2e lid na 
.,een stem·· te schrappen en te vervan
gen door: .,per 15 leden, van wie het 
Hoofdbestuur de tot dat tijdstip ver
schuldigde contributie heeft ontvan
gen", en 3e lid de laatste zin te schrap
pen en te vervangen door: .,Een afge
vaardigde kan niet meer dan 4 stemmen 
uitbrengen en niet meer dan 2 afdelin
gen vertegenwoordigen." In het Huis
houdelijk Reglement, artikel 38, .. twee
maal 25 leden" te schrappen en te ver
vangen door: ,.15 leden" en 4e lid te 
schrappen en te vervangen door: ,.Een 
afgevaardigde of diens plaatsvervanger 
kan niet meer dan 4 stemmen uitbren
gen en niet meer dan 2 afdelingen ver
tegenwoordigen.·· 

J. J. P. Meyer vvo 

* R€SOlUtl€ 
CONSUMENTENBELANGEN 

De J.O.V.D. overwegende 
1. dat door de overstelpende verschei

denheid van produkten het vergelij
ken van prijs en kwaliteit voor de 
consument in vele gevallen een on
begonnen zaak is en het cadeau
stelsel dit nog meer bemoeilijkt. 

2. dat de overheid de maatschappe
lijke krachten zodanig dient te re
guleren dat aan de belangen van de 
consument meer recht wordt ge
daan. 

3. Dat de openingstijden van detail
handelszaken, alsmede dienstver
lenende bedrijven in de particuliere 
en overheidssector onvoldoende 
tegemoet komen aan de behoeften 
van de consument. 

:Jpreekt als haar mening uit: 
1. dat wettelijk dient te worden ge

rcge:d, dat ieder produkt in prin
cipe van een duidelijke verklaring 

(doorlezen op pag. 12) 

* m€b€b€lmqen VOOR h€t COOGR€5 

PROGRAMMA 
Zaterdag 2 november: 
Het voorlopige program van het congres luidt als volgt: 
12.30--- 14.00 uur Ontvangst van gasten en deelnemers. 
14.00--- 14.30 uur Opening door de voorzitter de heer H. Bosma. 
14.30--- 16.00 uur Huishoudelijke vergadering. 
16.00--- 18.30 uur Congresrede. 
18.30--- 19.30 uur Liberale Borrel. 
19.30---21.00 uur Diner. 
± 22.00----.- uur J.O.V.D.-Bal. 
Zondag 3 november: 
11.00--- 12.30 uur Huishoudelijke vergadering. 
12.30--- 14.00 uur Koffietafel. 
14.00--- 18.00 uur Huishoudelijke vergadering 
omstreeks 18.00 uur Sluiting van het Congres. 
PLAATS 
Het congres wordt gehouden in het Instituut .. Henricus" te Nijmegen. De deelnemings
kasten bedragen f 30,- per persoon. Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor over
nachting in .. Die Hooghe Hoenderbergh" te Groesbeek. 
Het is mogelijk aan slechts een gedeelte van het congres deel te nemen (zie de bon). 
BETALING 
Het desbetreffende bedrag dient te worden overgemaakt op postrekening nr. 11 88 11 7 
van de Nederlandse middenstandsbank N.V. te Oss, t.g.v. J.O.V.D., afd. Nijmegen. 
Onder vermelding .. Congres Nijmegen". 
Opgave verplicht tot betaling. 
AANMELDING 
Men kan zich aanmelden door het zenden van onderstaande bon aan: Congres
com!nissie 1968 van de J.O.V.D., Van Broeckhuysenstraat 6, te Nijmegen. 

BOn 
Ondergetekende: 

Adres: 

Lid van de afdeling: ..... . 

geeft zich hierbij op voor: (aanstrepen wat gewenst wordt) 
D deelname aan het gehele congres te Nijmegen op 2 en 3 november, inclusief 

de overnachting: f 30,---. 
D deelname aan het gehele congres te Nijmegen zonder de overnachting: 

f25,-. 
D deelname aan het congres op zaterdag 2 november: f 18,50. 
D deelname aan het congres op zondag 3 november: f 13,50. 

De kosten, f 30,-/f 25,---/f 18,50/f 13,50, heb ik inmiddels gegireerd op 
bovengenoemde postrekening. 

Handtekening: 

vloeibare stikstof vloeibare zuurstof 
machine-fabriek 

N.V. W.A.HOEK'S MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK HAVENSTR.19 SCHIEDAM TEL:01G-269061 
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wordt voorzien, waarop staan ver
meld de eigenschappen, de duur
zaamheidsgarantie, gebruiksvoor
schriften, gebruikte grondstoffen, 
afmetingen en inhoud, prijs per een
heid alsmede het volledige adres 
van de fabrikant of importeur. 

2. Dat er een nationaal of internatio
naal kwaliteitsmerk wordt vastge
steld, dat door een nietbelangheb
bende instelling wordt verstrekt. 

3. Dat de fabrikant en handelaar 
tegenover een ieder behoren in te 
staan voor de veiligheid van de pro
dukten, welke zij in het verkeer 
brengen, zonder de mogelijkheid 
van uitsluiting van aansprakelijk
heid. 

4. Dat een wettelijke controle op de 
cadeaustelsels dient te worden in
gesteld, waarbij o.a. voorschriften 
moeten worden ingevoerd die de 
onderlinge vergelijkbaarheid van 
de zegelsystemen voor de consu
ment mogelijk maken, en waarbij 
toezicht op de zegelexploitatiemaat
schappijen gewenst is. 

5. Dat consumentenorganisaties mede 
door hulp van de centrale overheid 
in staat moeten worden gesteld het 
vergelijkend warenonderzoek op 
grote schaal voort te zetten en uit 
te breiden; dat de voorlichting hier
omtrent zowel op nationaal als op 
Europees niveau gestimuleerd dient 

6. Dat bij koop onder mentale druk 
een afkoelingsperiode van veertien 
dagen dient te worden ingevoerd. 

7. Dat onder toezicht van de kanton
rechter arbitragecommissies dienen 
te worden ingesteld, die tot taak 
hebben verschillen tussen consu
ment en fabrikant/handelaar koste
loos te beslissen. 

B. Dat er klacht- en adviesbureaus 
dienen te komen, waartoe een ieder 
zich bij onenigheid tussen hen en 
een dienstverlenende instelling van 
de overheid kan wenden. 

9. Dat de totale openingstijden onge
wijzigd dienen te blijven; dat het 
bedrijfsleven zelf de openings- en 
sluitingstijden vaststelt, met dien 
verstande dat men tot een vrijwil
lige coördinatie op gemeentelijk 
niveau dient te komen; dat dienst
verlenende instellingen van de 
overheid op een avond in de week 
of zaterdagmorgen geopend dienen 
te zijn. 

10. Dat het in het belang van de con
sument. is dat de huidige vestigings
eisen in het bijzonder met betrek
king tot de vakbekwaamheid strikt 
gehandhaafd blijven. 
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MA.RGINA.LI& 

M&RGIN&LI& 

De Russische soldaten hebben in 
Tsecho-Siowakije kennis kunnen 

maken met de leugens van hun leiders. 

Het zal op hen een onuitwisbare indruk 
gemaakt hebben. 

Deze soldaten zullen thuis hun ervaringen 
vertellen. Wellicht dat dan mede daar
door de intellectuelen op meer begrip bij 
het Russische volk kunnen rekenen, 
wanneer zij van passief tot meer actief 
verzet overgaan. Het is alleen wel te 
hopen dat zij inzien dat hiermee niet 
getalmd kan worden. Het is immers een 
dodelijk gevaar voor de wereldvrede dat 
een stel immorele en verdwaasde leiders, 
die tot zulke stommiteiten in staat zijn, 
vrijelijk gebruik kunnen maken van de 
meest verschrikkelijke wapens, die de 
wetenschap tot nu toe heeft weten te 
vervaardigen. (JL) 

Niet georganiseerden betalen geen 
contributie aan de bond en krijgen 

dus in feite een premie, waar een eind 
aan dient te komen! We willen een fonds, 
bestaande uit gelden afkomstig van de 
werkgevers, waaruit jaarlijks een premie 
van f 10,- per lid moet komen als tege
moetkoming voor het scholingswerk. 

Bovendien willen we uit dit fonds een 
uitkering van f 50,- per lidmaatschaps
jaar aan ieder vakbondslid dat de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt", 
aldus de nieuwste ledenwerfslogan van 
de vakbonden in de metaalnijverheid. 

Nu ze op hun ideële doelstellingen geen 
leden meer kunnen winnen, proberen ze 
het op een financieel accoordje te gooien 
op kosten van de werkgever. Deze willen 
ze verplichten slechts een deel van de 
werknemers een loonsverhoging toe te 
kennen ten bate van de ledenlijst der 
vakbonden. Wanneer deze vakbonden op 
deze wijze hun leden moeten winnen zal 
hun aftocht enkel versneld worden, ter
wijl principiële tegenstanders door deze 
weinig ideële acties weer een stevig 
argument hebben om hen te bestrijden. 

(GZ) 

B ij alle ellendige gebeurten/sen rond 
Tsjecho-Siowakije zouden we haast 

vergeten dat het Nigiriaanse rigime per 
dag enige duizenden Biafranen laat 
verhongeren. 

De wandaden van dit lugubere bewind 
beginnen al aardig te lijken op de metho
den van zeker ander regime ten opzichte 
van een ander ras, nu zo'n 25 jaar 
geleden. Toen kon niet worden ingegre
pen ofwel men was eenvoudig niet op de 
hoogte. 

Thans weet heel de wereld wat er in dit 
deel van Afrika gebeurt en het zou een 
koud kunstje zijn aan de al of niet 
opzettelijke genocide een einde te maken. 

Maar het Handvest van de Verenigde 
Naties laat geen interventie toe, omdat 
het hier om ,.binnenlandse aangelegen
heden" gaat. 

Wij hebben onze 11 miljoen gulden daar
om misschien nutteloos geofferd; Het 
Handvest staat nu eenmaal toe dat een 
of ander regime in een of andere lidstaat 
een bevolkingsdeel uitmoordt of laat 
verhongeren. 

Van de Nederlandse vertegenwoordiging 
bij de V.N. dient dan ook geeist te 
worden, dat zij voorstellen tot aanvulling 
van het Handvest indient. (JL) 

J de Haagse Post van 24 augustus zegt 
prof. Schermerhom naar aanleiding 

van het overlijden van prof. Oud: 
"Er zaten zware schaduwzijden aan zijn 
vele grote kwaliteiten. Ik betwijfel of hij 
ons land zoveel goed heeft gedaan als nu 
door zoveel kranten wordt voorgesteld." 

Wij kennen de heer Schermerhom als 
de man die mede verantwoordelijk is 
voor de van aanvang uitzichtloze Indië
politiek, wat naderhand door Schermer
hom zelf is toegegeven (maar: wat moest 
ik anders?). Nieuw Links in de P.v.d.A. 
zal zich hem zonder twijfel herinneren 
als de man die de socialistische 
establishment bijsprong, toen de eis dat 
Nederland uit de N.A.V.O. moet treden, in 
de P.v.d.A. althans succes scheen te 
krijgen. Enige dagen later vond 
Schermerhom het bijzonder jammer dat 
hij zich zo tegen Nieuw Links had afgezet 
en hij zei dat ze eigenlijk wel gelijk 
hadden. Kortom, professor Schermerhom 
is het typische voorbeeld van de salon
radicaal die voorál achteraf zo goed weet 
hoe het had moeten zijn. 

Deze grote politicus zegt dan verder 
over Oud: 
,.Ik ben blij dat ik geen In Memoriam over 
hem hoef te schrijven." 

Wij hebben ons heilig voorgenomen dat 
ook niet over Schermerhom te doen. 
Want deze man is nu eigenlijk al 
morsdood. (GvdM) 
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keizersnede 
G EEN GROTER VERMAAK, 

dan leedvermaak. Het was 
aldus dat wij nog niet lang ge
leden over de Arnhemse partij
raad konden schrijven, een ge
beurtenis die inmiddels wel op 
een zwarte bladzij in de KVP
analen zal zijn opgetekend. Het 
was toen nog dat na veel gekis
sebis (pseudo-) radicalen en 
CDU-ers elkaar konden vinden 
op basis van enige kryptische 
resolutieteksten. Dat het daar
mee nog bepaald geen pais en 
vreê was bleek alras. 

* * * 

D E KVP-BESTUURSPERIKE
Ien en de christen-democra

tische schets voor drie heren op 
de beeldbuis waren de druppels 
die de emmer deden overlopen. 
De club der radicalen werd opge
richt, hoewel de heer Bogaers 
voor de tv over de doelstellingen 
van zijn nieuwe splinter alleen 
nog maar wat kon bazelen over 
ontwikkelingshulp. Achteraf ge
zien bleek de KVP-partijraad dus 
geenszins een oplossing van de 
moeilijkheden, althans niet voor 
de KVP. 

* * * 
.:WEN VERGELIJKING VAN DE 
.:.Rotterdamse partijraad van 
de PvdA dringt zich op met de 
historisch .,verzoening" in Arn
hem. Formeel zijn de bombarde
menten gestaakt, maar de PvdA 

is beslist niet meer die ze was 
(een waarheid als een koe). Er is 
geen enkele reden om aan te 
nemen dat oud- en nieuw-link
sers hun stellingen zullen ver
laten, of ook maar enigszins hun 
eigen ongelijk zullen durven be
twijfelen. Wij zijn een volk van 
steile sectariërs, nietwaar. Het 
lijkt me te voorzien dat ook de 
PvdA-kruik op niet al te lange 
termijn een fatale tewaterlating 
zal beleven. Wellicht is dat ook 
bij de a.s. bestuursverkiezingen. 

Dat zou jammer zijn, want de 
PvdA heeft een traditie hoog te 
houden om met brieven te blun
deren. 

* * * 

E EN LINKS SPLINTER
~roepje onder de profetische 

leiding van Han Lammers zou een 
waardevolle aanwinst zijn die ge
lukkig illustreert dat wij een con
sequent pluriforme samenleving 
hebben. Niet dat wij de (a-) poli
tieke ideeën van Lammers c.s. 
bewonderen, maar het zou toch 
weer een stroomversnellinkje 
zijn dat de moed er in houdt. Het 
lijkt mij duidelijk dat bij een af
stoting van Nieuw Links er voor 
de PvdA geen ernstige belet
selen zullen zijn om terug te 
keren tot de koers die de oprich
ters in 1948 voor ogen stond, nl. 
een brede progressieve (laten we 
dat woord met al z'n besmettin-

ÇJen nog maar weer eens gebrui
ken) volkspartij die de dogma· 
tisch socialistische tradities in 
gepaste vreugde kan gaan be
graven. Dan kan men zien of de 
erflaters van Marx werkelijk nog 
over voldoende veerkracht be
schikken om in deze tijd een par
tijtje mee te kunnen blazen. 

* * * 

W ELLICHT DAT OOK DE 
PPR, die zo wulps naar 

Den Uyl lonkt, er dan inderdaad 
toe kan komen om ook met wer
kelijk politieke issues te komen 
i.t.t. tot thans, nu zij al haar ener
gie botviert op stichtende boete
predikaties. Voor Aerden is links 
en rechts in de PvdA voorshands 
lood om oud ijzer, hetgeen ons 
bekend voorkomt. 
Ook zal de door D'66 begeerde 
wijziging van de PvdA voor haar 
consequenties kunnen hebben. 
Het afzweren van de rode cate
chismus kan voor de Democraten 
een reden zijn het onlangs inge
nomen standpunt t.a.v. een Pro
gressieve Concentratie te her-
zien. 

* * * 

B LIJFT NATUURLIJK HUN 
angst voor overspoeling 

door de rooie rakkers (het bloed 
kruipt immers waar het niet gaan 
kan). Wellicht, maar dat zijn 
stoute dromen, kan D'66 deze 
vrees overwinnen doordat zij een 
medestander krijgt in de VVD, 
opdat er een, nu meer terecht te 
noemen Progressieve Concen
tratie tot stand kan komen. 
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Hiermee zou in onze vaderlandse 
politiek dan hersteld zijn de 
anthitese links-rechts, maar dan 
in zijn oorspronkelijke betekenis 
van niet-confessioneel tegenover 
confessioneel (de CDU, voor
heen de Coalitie). Een tegenstel
ling die hopeloos verouderd is, 
maar die kennelijk nog nodig 
blijkt te zijn dankzij het persiste
rende infantilisme waarop de 
confessionele partijen zich base
ren. Indien deze tegenstelling dan 
eindelijk dood is gebloed zal een 
werkelijk eigentijdse politieke 
blokvorming kunnen plaatsvin
den. Deze zal zich wel reeds aan
dienen tijdens de herleefde links
rechts antithese. Zoals ook thans 
twee (pseudo-) controverses 
door elkaar lopen, te weten: 
socialisme-liberalisme en confes
sioneel-a-confessioneel. 
Want dat er in de VVD een flink 
aantal notoire conservatieven niet 
zullen willen samenwerken met 
hun doodsvijanden, de ex-PvdA
ers en D'66-ers, en omgekeerd, 
lijkt mij voor de hand liggen. 

* * * 

V OOR DE GOEDWILLENDEN 
in deze partijen is het echter 

noodzaak verouderde wantrou
wens te overwinnen. PvdA-ers 
moeten durven bekennen dat 
VVD-ers niet per definitie con
servatieve, a-sociale kapitalisten 
zijn. Voor D'66 is het zaak zich 
onder behandeling te stellen van 
een psychiater om van het Gruy
terstrauma te worden verlost. 
Ook zal men tot het inzicht kun
nen komen dat de JOVD geen 
"reactionaire truttenzooi" (uit
lating van Hans Moerkerk) is. 
Voor liberale VVD-ers is de tijd 
aangebroken dat zij (na eindelijk 
eens in het reine te zijn gekomen 
met haar eigen imago) van háár 
vooroordelen t.a.v. D'66 ("begin
selloze opportunisten en salon
socialisten") en de PvdA ("col
lectivistische regelaars") worden 
verlost; desnoods met de keizer
snede. 

* * * 

IVII\AR JA, DE HUID IS AL
Neer verkocht voor de beer 

nog moet worden geschoten. 

Vaak verzucht men dat l'histoire 
se repète. Ditmaal mag men het 
hopen. Althans wat betreft de 
PvdA-partijraad als voorbode 
van een gezonde sanering; net 
als bij de KVP. 

Paal van Baeften 

post 
DE SOCIAAL-ECONOMISCHE 
PARAGRAAF VAN HET 
MINIMUM-PROGRAM 

Na de voorbehandeling in Dalfsen j.l. 
13 juni '68 wil ik proberen om mijn 
visie op het bovengenoemde onderdeel 
weer te geven. 

In de hoop, dat de lezers er nog enige 
concrete punten uit kunnen halen, die 
zij voor de eindbehandeling van de 
resolutie in Nijmegen van nut kunnen 
vinden. 

Uitgaande van het standpunt, dat mijn 
visie thans in de praktijk zou zijn ge
bracht, zal ik zoveel als mogelijk met 
voorbeelden werken. 

1. De Ondernemingsraad 

Als voornaamste taken zal de onder
nemingsraad de bedrijfsefficiency en de 
personeelsaangelegenheden moeten 
hebben. 

Voor wat de bedrijfsefficiency betreft 
kan ze met voorstellen komen en kan 
ze zonodig deskundigen een onderzoek 
laten instellen. Wat de personeels
aangelegenheden betreft zal de onder
neming een commissariaat beschikbaar 
moeten stellen. (Wat volgens mij het 
beste door een vakbondsbestuurder 
uitgeoefend kan worden.) 

Deze zal de belangen van de werk
nemers voor loonsverhogingen etc. 
moeten behartigen. 

Tevens zal hij de spreekbuis van de 
OR moeten zijn in de directievergade
ringen. De werknemers moeten ten alle 
tijde het recht hebben om hun commis
saris te vervangen. De OR zal naar mijn 
mening enkel intern haar functie mo
gen uitoefenen, omdat de directie en 
haar staf de vrije hand moet houden 
om contracten e.d. af te sluiten. 

2. Vermogensaanwasdeling 
Mijn voorkeur gaat uit naar een soort 
winstdelende-obligatie, die vrij van 
inkomens- en dividendbelasting zal 
moeten zijn. 
Deze zal bij aanvang een rente van b.v. 
5'"/o kunnen geven en welke elk jaar 
met 1°/o wordt verhoogd tot b.v. 2S'0/o. 
Dit heeft een tweetal voordelen: 
a. De bezitter zal door de steeds groter 
wordende premie, ze niet zo gauw af
stoten (Anders gaat het zijn doel nog 
voorbij.) 
b. Door de steeds groter wordende 
premie zal de waarde van het stuk 
stijgen, waardoor een gedeelte van de 
inflatie in de loop der jaren wordt 
opgevangen. 
De redenen, dat ik niet voor venuo
gensaanwasdeling in aandelen ben is 
om het volgende: 
a. Door een te groot aanbod door jaar
lijkse afstoting van de werknemers 
kan de onderneming wel eens in liqui
diteitsmoeilijkheden komen. 
b. Bij sluiting van de onderneming zul
len de werknemers dan ook in het ver
lies moeten delen. Als winst-delende
obligatiehouders kunnen zij als eerste 
schuldeisers hun rechten doen gelden. 
(Na eventuele hypotheek aflossingen.) 

3. Inkomensverdeling 

Het minimum jaarinkomen zou b.v. 
f 8000,- moeten bedragen en de 
kindertoelage zou voor het eerste kind 
.f 50,- per maand moeten zijn, terug
lopende met .f 5,- voor elk volgende 
kind met een maximum van b.v. 5 
kinderen. 
De kindertoelage zou belastingvrij 
moeten zijn naar mijn oordeel. Nivel
lering van de inkomensverschillen kan 
het beste worden bewerkstelligd als 
volgt: 

a. De belastingvrije voet zal ander
maal moeten worden verhoogd. 

b. Er dient een maximum van een te 
verdienen jaarinkomen worden vast
gesteld, b.v . .f 50.000,-. 

c. De belasting zal evenredig moeten 
zijn, b.v. voor een ongehuwde 10%. 
Naar mijn weten vindt men een derge
lijk systeem in Israël. 

d. De vermogensbelasting dient na een 
belastingvrije voet van b.v. f 50.000,
sterk te worden verhoogd. 
Naar mijn mening zullen de hoge in
komens sterk da.len, doordat de directe 
belastingdruk behoorlijk zal dalen. 
Dientengevolge zullen totale loonkos
ten in het bedrijfsleven lager zijn, wat 
in kan houden: 

a. De winst kan hoger zijn, waardoor 
men de vennootschapsbelasting kan 
verhogen. 

(doorlezen pag. 4) 
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b. Dat ze meer zal investeren, wat de 
werkgelegenheid ten goede komt. 
c. Dat de concurrentie positie ver
beterd zal zijn. 
Door mijn veranderingen van de di
recte belastingen en de kindertoelage 
zou de afbouw van de Raad van Arbeid 
en de Belastingdienst kunnen aanvan
gen. 
De lezers zullen wel gemerkt hebben 
dat ik de directe belasting laag gehou
den heb, waarvoor volgens mij de op
voering van de indirecte belasting kan 
plaatsvinden. 
Zoals u weet is theorie gemakkelijk, 
maar de praktijk moeilijker. 

P.F. G. BOS STADSKANAAL 

SALAZAR, LUNS EN VAN RIEL 
Als "liberalen-vreter" Wandelganger 
(van de Volkskrant) met duidelijke in
stemming een artikel uit de Driemaster 
in zijn rubriek vermeldt, dan betekent 
dat, dat het bewuste Driemaster-artikel 
(en misschien wel IHtJ:eDoeg de gehcll' 
Driemaster) nu niet bepaald liberaal 
genoemd kan worden. 
In het artikel (in het juli/augustus 
nummer) wordt het voorgesteld, door 
hoofdredacteur Van der l'v'!eer en re· 
dacteur Lambers, alsof de heer Van 
Riel zich volledig kan verenigen met 
de politiek van Salazar. De heer Van 
Riel zou zich in die zin hebben uit
gelaten als een reactie op de kritiek 
op de beer Luns, die enkele vriende
lijke woorden tot de heer Salazar ge
richt had. Op ironische wijze wordt 
door de beide redacteuren "omge
sprongen" met de beide "Staatsman
nen" Luns en Van Riel. Het is zeer de 
vraag of zoiets enige zin heeft. Het 
doet eigenlijk een beetje kinderachtig 
aan. Onder andere wordt gesugge
reerd dat de heer Van Riel een fascist 
zou zijn (letterlijk citaat: "Wij dachten, 
maar dat kan misschien naïeviteit zijn, 
dat fascime en liberalisme twee dingen 
zijn, die volslagen onverenigbaar zijn 
en dat een liberaal dit systeem en haar 
vertegenwoordigers in alle toonaarden 
zou moeten afwijzen"). 
Uitvoerig wordt ingegaan op de "kolo
nale politiek" van Portugal in zijn 
"overzeese gebiedsdelen", net alsof de 
heer Van Riel, en welke zich liberaal 
noemen persoon dan ook, van die poli
tiek een voorstander zou zijn, m.a.w. er 
wordt op grandioze wijze een open 
deur ingetrapt, en wel op zodanige 
wijze, dat het lijkt alsof het een stevig 
vergrendelde poort van een Middel
eeuws kasteel betreft. 
Het wordt inderdaad tijd, zoals de 
beide redacteuren ook schrijven, dat 
we ons eens gaan bezinnen op de vraag 
wat het liberalisme tegenwoordig in 
politieke zin inhoudt en wat onder een 
andere noemer thuishoort. Jammer is 
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alleen, da.t een dergelijke "bezinnin~" 
reeds bij voorbaat onbegonnen wnk 
zal zijn. Zeker is alleen, dat de VV]) 
slechts voor een deel der liberalen dó 
liberale partij is (waaruit u niet mn..t 
afleiden, dat ik dat betreur). 

SENT WIERDA UTRECI IT 

COMMENTAAR 
Helaas is de basis van Sent Wierd<~'s 
reacti.e nogal wankel. Alsof per defin i
tie alle pennevruchten van Henry Fa<~s 
liberale ketterijen zouden zijn. 
Overigens wordt de heer Van Riel )J<•

paald geen facisme in de schoenen g<·
schoven. Herlezing van het door de 
geachte briefschrijver aan gehaald<' 
citaat zou hem tot het inzicht kunm•11 
brengen dat van de heer Van Riel juisl 
wordt verondersteld dat hij liberaal is, 
zodat het bevreemdend mag wordPil 
genoemd als hij loftuitingen aan een 
fascistisch adres niet in het minst al
keurt. 
Het is voor praktisch(~ Iihcrèden Zcldl; 

een creatieve buitenlandse politiek 1<' 
voeren, waarbij men enerzijds vermijd! 
de ethische getuiRcnissen à la PPR, <'ll 

anderzijds .het ilgnosticiEme ci la V<111 
Riel. ("We weten niks, we begrijpPil 
niks, we kunnen dus helemaal niks 
doen".) 
Het uitgangspunt van laatstgenoemde' 
buitenlandse politiek, hij zal dat zell 
ongetwijfeld beamen, is het enkel en 
alleen behartigen van het Nederlands<' 
belang. Hetgeen riekt naélr een oud
liberale "invisible hand" in de inter
nutionale politiek die automatisch tol 
een harmonieus geheel zal leiden. D<' 
heer Wierda wil hopelijk van mij aan
nemen dat ik daar geen snars van ge
loof. 
Evenwel werd met het in bescherming 
nemen van de heer Luns helemaal geen 
enkel belang gediend; noch dat va11 
Nederland, noch dat van de Neder
lands-Portugese verhoudingen, noch 
dat van het liberalisme, en bepaald 
niet van de Portugese democraten. Als 
er een belang gediend werd dan was 
dat alleen het belang van de heer Luns, 
d.w.z. van een diplomaat van een 
(politiek) verouderd bouwjaar. 
Misschien wil Sent Wierda de JOVD
motie over deze kwestie nog eens na
lezen (juli I augustus-nummer van de 
Driemaster). waarin de onderhavige 
kwestie duidelijk is belicht. 
Tenslotte, de laatste zinnen van Sent 
Wierda's schrijven kunnen aanleiding 
geven tot misverstanden. Want, óf hij 
wil zeggen dat hij de VVD als liberale 
partij helemaal heeft afgeschreven, óf 
hij geeft te kennen zich happy te 
voelen in die partij, ondanks of juist 
dankzij, de er onmiskenbaar niet 
ondervertegenwoordigde conservatie-
ven. · fPvH) 

numerus 
fixus 

Er dreigt weer wat. 
Ditmaill een numerus fixus voor medi
cijnen. 
Het overlegorgaan van de medische 
faculteiten, waarin een handje vol pro
fessoren - uiteraard zonder last of 
ruggespraak - zitting hebben, heeft in 
een geheime en daardoor juist uitge
lekte, nota aan minister Veringa een 
numerus fixus van maar liefst 50 pro
cent voorgesteld. Door een verge
lijkende propadeuse aan het einde van 
llct eerste studiejaar zou moeten wor
den vastgesteld welke helft het geluk 
zal hebben toegelaten te worden tot 
het tweede studiejaar. 
Zoals bekend heeft de Tweede Kamer 
in 1966, de toenmalige minister Diepen
horst ten spijt, de numerus fixus zeer 
resoluut van de hand gewezen. En te
recht, dachten wij zo. 

beknotte vrijheid 
Dit principebesluit heeft evenwel de 
medische faculteiten de mogelijkheid 
niet ontnomen om door de normen 
voor de propadeuse zó hoog te stellen 
toch een verkapte vorm van een nume
rus fixus in te voeren. Het afgelopen 
jaar lijkt dit achterdeurtje in Gronin
gen gebruikt te zijn: ruim 50 procent 
afgewezen voor de propadeuse. Naast 
een aantasting van het recht op vrije 
studiekeuze, wordt door deze maat
regel een ernstige vorm van rechts
ongelijkheid onder de medische stu
denten veroorzaakt. Een student met 
een bepaalde capaciteit kan zo in 
Groningen afgewezen, doch in Utrecht 
toegelaten worden. 
Al met al is het duidelijk, dat er thans 
tussen voor- en tegenstanders een ern
stige prestigeslag wordt uitgevochten. 
Dat is te betreuren als men beseft, dat 
de numerus fixus slechts een symptoon 
van een ziekte is: de gebrekkige plan
ning en de te la.ge investeringen zijn 
de oorzaken van alle kwaad. 

commissie Dalmulder 
En dat terwijl de opnamecapaciteit van 
het wetenschappelijk onderwijs vol
gens de commissie Dalmulder van de 
Academische Raad in 1980 verdubbeld 
moet zijn. 
Mede gezien de moeilijkheden bij de 
tandheelkundige, sociologische en juri
dische faculteiten is één ding wel erg 
duidelijk: een grondige herstructure
ring van het wetenschappelijk onder
wijs is zeer ur12ent. 
Maar helaas blijkt dat besef, gezien de 
miljoenennota, nog niet overal te zijn 
doorgedrongen. 

Dick Dees 
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Ondanks de late aankondiging in de 
Driemaster (over tijd i.v.m. de reorga
nisatie) kon de voorzitter een groot 
aantal aanwezigen in Utrecht verwel
komen. De twee aangekondigde spre
kers moesten helaas verstek laten 
gaan. Voor de VVD gaf de heer H. J. L. 
Vonhoff zijn mening over het concept
mrmmumprogram, terwijl de heer 
Swarts als DB-lid de Democraten '66 
vertegenwoordigde. 

rede van de voorzitter 
De heer Bosma begon met te consta
teren dat de troonrede even als vorig 
jaar weer een slecht stuk was. Het 
hing aan elkaar van voorzichtigheden 
en bedenkingen. Slechts één gunstige 
uitzondering had hij gevonden, nl. de 
kwestie van de ombudsman. 
Ook dit jaar was de voorzitter teleur
gesteld over de buitenlandse paragraaf. 
De regering had kennelijk nog nooit 
van een Kamermotie gehoord waarin 
om het staken van de bombardementen 
in Vietnam werd gevraagd. Ook ont
brak, evenals vorig jaar een stelling
name tegenover de Griekse dictatuur. 
De passage over Tsjecho-Slowakije ge
tuigde volgens de voorzitter van een 
groot stuk onbenul. Dat men als enige 
lering uit deze onverkwikkelijke 
zaak een versterking van de NATO 
had getrokken was betreurenswaardig, 
omdat nar de mening van de heer 
Bosma het Tsjechische volk in eerste 
instantie gediend is met een hernieuw
de poging de ontspanning in Europa te 
bewerkstelligen. 

vertrouwen 
Ten aanzien van de binnenlandse pas
sages van de troonrede was de heer 
Bosma aanzienlijk milder gestemd. Hij 
had vertrouwen in de economische 
politiek die zich een evenwichtige 

groei ten doel stelt. Bij de aanp<1k van 
nieuwe taken bespeurde hij weinig 
durf, maar hij had er wel oog voor dat 
de financiering ernstige problemen op 
zou kunnen leveren. 
Beslist positief noemde hij de ver
hoging van de ontwikkelingshulp met 
92 miljoen gulden. Dat ook dit maal 
het advies van de Nationale Raad 
wederom terzijde was gelegd achtte hij 
evenwel een onbevredigende zaak. 
Ook had de heer Bosma waardering 
voor de ruimere gemeentelijke finan
ciering. Evenwel zag hij toch enige 
voetangels omdat dit z.i. een extra te
kort tot gevolg heeft, waardoor de 
rijksoverheid wederom een grote aan
slag op de kapitaal-markt zal moeten 
doen, hetgeen dan weer ten koste van 
de gemeentelijke leningen kan gaan. 

rede van de heer Vonhoff 
Allereerst gaf de heer Vonhoff zijn 
mening over de preambule, waarin als 
doelstellingen waren genoemd: het 
dienen van de vrede, het handhaven 
van de vrijheid en recht voor allen. 
Z.i. zouden de twee belangrijkste doel
stellingen moeten zijn: het handhaven 
van de vrijheid en het streven naar een 
constante economische groei. T.a.v. de 
vrijheid merkte de heer Vonhoff op dat 
deze prioriteit verdient boven het 
bevorderen van de vrede. Z.i. zou men 
in bepaalde gevallen offers moeten 
kunnen brengen voor de vrijheid. De 
leuze "lieve\ bloö-jan dan doö-jan" 
wierp hij verre van zich. 
De heer Vonhoff meende dat zijn twee
de doelstelling (constante en even
wichtige economische groei) onont
beerlijk was, omdat hierdoor de ge
pretendeerde vrijblijvendheid buiten 
kon worden gesloten. Het was voor de 
spreker evident dat de economische 
groei een conditio sine qua non is voor 
het uitvoeren van een goed program, 
waarbij dan uiteraard een duidelijke 
prioriteitenafweging plaats zou moe
ten vinden. Zo niet, dan bleef het pro
gram enkel een Sinterklaaslijst. 
Ten aanzien van de ontwikkelingshulp 
meende de heer Vonhoff dat men op de 
goede weg was. Hij constateerde een 
verheugende groei, en voorts een (zo
als de VVD destijds ook had bepleit) 
limitering van het aantal projecten. 
Voorts wees hij er nog op dat buiten 
de begroting van ontwikkelingshulp 
nog een 240 milj. werd besteed aan 
Suriname en de Antillen. 
Ontwikkelingshulp moest volgens de 
heer Vonhoff niet worden bedreven 
volgens de sentimentele methode van 
het klassieke maatschappelijk werk. 
"Helpen als ambacht" was een z.i. een 
beter uitgangspunt. Aan de acties van 
de Sjaloomgroep ontbrak dit geheel en 
al. Zij blijven steken in holle frasen en 
kreten (kennelijk beoogde de heer 
Vonhoff hiermee tevens de Actie Pre-

cedent te veroordelen, waarvoor tij
dens de Kaderdag reclame werd ge
maakt). 

de NAVO 
Grote ilandacht besteedde de heer 
Vonhoff aan de nauw samenhangende 
kwesties NAVO, het Duitse vraagstuk, 
Griekenland en Portugal. Hij hield een 
vurig pleidooi voor een versterking 
van he.t Atlantisch bondgenootschap. 
Duidelijk wilde hij hierbij stellen dat 
dit bepaald geen paniekreactie op het 
Tsjecho-Slowaakse drama was. 
Een erkenning van de DDR zou vol
gens de heer Vonhoff een splijtzam in 
de NATO betekenen. Hij meende dat in 
dit geval de ontspanningspolitiek enkel 
via Bonn zou moeten verlopen. De 
langzaam op gang komende dialoog 
juichte hij toe. De NAVO zal onder de 
huidige omstandigheden nog steeds het 
garantie-instrument moeten zijn voor 
een Europese veiligheid. 
Voorts achte hij het nuttig dat de 
NAVO individuele escapades (b.v. van 
de DER) onmogelijk maakt. Eenzijdige 
erkenning zou door Rusland als een 
verstoring van de staus quo kunnen 
worden opgevat, die juist in de Balkan 
tot zullee fatale gevolgen heeft geleid. 
Hij wees met klem af dat een verster
king van de NATO provocerend zou 
werken. Hij meenden dat men een uit
dagende houding juist bij het War
schau-pakt kan constateren, b.v. door 
de omsingeling van Roemenië. De 
angst achter het ijzeren gordijn voor 
het Duitse revanchisme achtte de heer 
Vonhoff een propagandistische stunt, 
te vergelijken met de Arabische staten 
die bijeen worden gehouden door hun 
anti-Israel-politiek. 
Men zou niet mogen vervallen in de 
fout van München, toen men ook over
voorzichtig was om vooral niet provo
cerend jegens Hitier op te treden. 
Naar de mening van de heer Vonhoff 
staat de door hem geschetste buiten
landse politiek op langere termijn een 
ontspanning niet in de weg. 

(doorlezen op pag. 6) 
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drie vragen 
Terzake de regiems in Griekenland en 
Portugal meende hij dat de VVD dui
delijk kleur had bekend: de heer 
Wiegel had met instemming van de 
kamerfractie zitting genomen in het 
Comitee Vrij Griekenland. N.a.v. het 
probleem of Griekenland en Portugal 
al dan geen lid van de NATO zouden 
moeten blijven stelde hij een drietal 
vragen: 
1. Wordt het behoud van onze demo
cratie gediend met een uittreding? 
Zijn antwoord was een volmondig 
neen. Hij meende dat juist door het uit
vallen van Frankrijk de strategische 
posities van beide landen extra ge
wichtig waren geworden, dit mede ge
Jet op de toenemende versterkingen 
van de Russische Middellandse Zee
vloot. 
2. Wordt de democratie in Portugal 
en Griekenland door uitstoting bevor
derd? 
Ook hier meende de heer Vonhoff ont
kennend op te moeten antwoordden. 
Allereerst stelde hij duidelijk dat het 
verdrag niet voorzag in uitsluitingen. 
Men kan het verdrag alleen al dan niet 
verlengen, en in het eerste geval gaat 
men dus automatisch accoord met het 
lidmaatschap van de niet-democra
tische staten. Evenwel zou uitsluiting 
een isolement tot gevolg hebben, ter-

wijl thans via de NATO-kanalen ihd 
gesprek op gang kan worden geholl
den. 
3. Heeft uitsluiting van Griekenla11d 
en Portugal implicaties voor de Euro
pese veiligheid. Het antwoord dat dn 
heer Vonhoff hierop gaf was ja. Ht•l 
evenwicht zou verstoord worden. 
Overigens achtte hij pressie op de dic
tatoriale regiems wel juist. 
belastingen 
Ook schonk de heer Vonhoff ruim
schoots aandacht aan het hoofdstuk 
Binnenland. De eerste paragraaf (sol'. 
econ.) had wel zijn instemming. N.a.v. 
het gedeelte over de overheidsuitga
ven en belastingen merkte hij op dal 
de verhoging van de marginale tarie
ven voor de hoogste inkomens geen 
soulaas zou bieden voor het verwezen
lijken van een ambitieus programma. 
Hij meende dat duidelijke verbeterin
gen door het gehele volk zoudon moe
ten worden bekostigd door allen . .,Men 
moet dat eerlijk durven te zeggen 
tegen de kiezers." Hij wees op het 
failliet van de begroting Vondeling, 
die, gelet op het rapport om de kwali
teit van het bestaan zijn geld zou moe
ten halen bij de rijken maar die juist 
bij allen aanklopte. 
pluriform onderwijs 
Naar de mening van de heer Vonhoff 
was de onderwijs-paragraaf veel te 

ande 

oorzitter 
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Het congres staat weer voor de deur. Ik hoop dat het overbodig is op te roepen 
om in zo groot mogelijke getale te komen. 
Op het congres zal het minimumprogramma zijn definitieve gedaante moeten 
krijgen. De afdelingen zullen een omgewerkt stuk per HB-bulletin ontvangen 
opdat de discussie op optimale wijze kan plaats vinden. Het is geloof ik goed 
nog eens de bedoelingen van het minimumprogramma uiteen te zetten. 
In de eerste plaats heeft het HB een groeiend verlangen geconstateerd bij de 
leden om over praktische politieke zaken te spreken. Het HB was blij aan deze 
wens tegemoet te kunnen komen. In de tweede plaats is het voor ons nuttig 
de mening van de leden te weten in verband met het liberaal beraad. In dit 
beraad zullen ongetwijfeld velerlei zaken aan de orde komen en hierbij kunnen 
wij met meer kracht spreken wanneer wij de ledenvergadering achter ons 
weten. En in de derde plaats kan het minimumprogramma een bijdrage leveren 
bij onze positie-bepaling ten opzichte van de partijvernieuwing in Nederland 
Het liberalisme mag dan misschien een mooi uitgangspunt zijn, beter kan men 
ons politieke gezicht leren kennen uit een praktisch programma. 
Voor de punten van ondergeschikt belang stelt het HB zich voor een redactie
commissie in het leven te roepen, zodat redactionele kwesties de discussies 
niet behoeven te bederven. Desalniettemin is een beroep op de discipline van 
de leden bij de behandeling van het minimumprogramma niet overbodig, temeer 
omdat door al te driftige amendering bij de .,nieuwe" procedure een chaos niet 

ondenkbaar is. Henk Bosmar 

mager. Het essentiële probleem werd, 
niet genoemd, n.l. de pluriformiteit van 
het onderwijs, waarbij hij niet zozeer 
de verhouding openbaar-bijzonder aan
duidde, maar het oog gericht had op 
het grote probleem van de beroepen
keuze na het basisonderwijs. Z.i. zou 
er een evolutie van de leerprogram
ma's moeten plaatsvinden die rekening 
houdt met de maatschappelijke ont
wikkelingen, waarbij dan speciaal ge
let zou moeten worden op prognoses, 
promotiekansen en automatisering. 
Het verplichten van een buitenlandse 
taal zou volgens de heer Vonhoff een 
onwenselijke verzwaring van het leer
program betekenen. Wel zag hij het 
nut in van het vroeg aanleren van een 
vreemde taal, maar dat zou facultatief 
moeten blijven, terwijl Frans bij hem 
de voorkeur genoot. 
Vcrvolgens ging de heer Vonhoff in op 
de problemen rond het hoger onder
wijs. Essentiël was z.i. niet de vaak 
gehoorde klacht van te weinig inspraak, 
waarbij hij verwees naar de thans 
reeds bestaande pakkettenkeuze. De 
oorzaak van de moeilijkheden was vol
gons hem van didactische aard. Juist 
in het hoger onderwijs zou zich dit 
wreken, waar immers geen vakbe
kwaamheid in onderwijstechnische zin 
wordt geëist. 
Ook betreurde de heer Vonhoff dat 
geen aandacht was besteed in het Min. 
Progr. aan het doorstromingsprobleem. 
In dit verband noemde hij de op han
den zijnde experimenteerwet en de 
wetten op het basis- en !het kleuter
onderwijs. Ook een uitspraak over de 
educatieve radio en tv miste hij. 

staatsrecht 
Naar aanleiding van de paragraaf be
l rcffende het staatsrecht merkte hij op 
ddt een eerste vereiste van een kies
·''telsel duidelijkheid is, althans, dat een 
slem een duidelijke waarde heeft. Van
tidar dat het bepleitte Duitse stelsel bij 
hem geen genade kon vinden. De heer 
Vonhoff meende dat de Eerste kamer 
zou moeten worden gehandhaafd, het
.~een echter zinloos zou zijn als men 
haM het budgetrecht zou ontnemen 
zoals voorgesteld in het MP. 
Ddthet Tweedekamerlidmaatschap een 
full-time-job moet worden beaamde hij. 
Een uitbreiding van de incomptabili
tc~iten juichte hij toe, met name t.a.v. 
ad viescolleges zoals de SER. 
Een tegenstander verklaarde hij zich 
vitn een regeling waarbij andere in
komsten van kamerleden zouden wor
den afgetrokken van hun vergoeding. 
Het goed kunnen uitoefenen van twee 
functies is zeer afhankelijk van de per
soon in kwestie, waarbij hij doelde op 
prof. Oud voor wie de combinatie 
burgemeester, kamerlid geen beletsel 
vormde om beide zaken goed te be
llilrligen. 



De heer Vonhoff toonde zich een 
tegenstander van de afschaffing van 
de opkomstplicht bij stemmingen, hoe
wel hij besefte hiermee een minder
heid in de VVD te vertegenwoordigen. 
Maar z.i. lag in de opkomstplicht het 
verantwoordelijke staatsburgerschap 
besloten. 
Met veranderingen in de archiefwet 
zou men zeer voorzichtig moeten zijn. 
Men loopt n.l. bij grotere openheid het 
gevaar dat de toch al grote vernie
tingsdrang nog meer gestimuleerd 
wordt. Hij verwees hierbij naar het in
middels totaal vernietigde archief-Oud. 
manco's 
Tenslotte had de heer Vonhoff nog 
enige opmerkingen over zaken die hij 
gemist had. 
Een paragraaf over het cultuurbeleid 
mocht z.i. niet ontbreken. Hij wees er
op dat de overheid de Macaenasrol 
van vroeger heeft overgenomen, maar 
dat zij beslist geen oordeel over de 
knnstprodukten mag hebben, tenzij ze 
zelf opdrachtgever is. De taak van de 
overheid ligt volgens de heer Vonhoff 
in de confrontatie van kunst en pu
bliek, een kwestie die bij het verschui
ven van productieve tijd naar vrije tijd 
steeds meer van groot belang gaat 
worden. 
De heer Vonhoff voorzag voor libe
ralen een groot probleem in de huidige 
stand van zaken in de medische weten
schap die geleid heeft tot transplan
tatie-experimenten. Hij laakte een een
zijdig medische benadering. Dat de 
persoonlijke vrijheid wordt bedreigd 
door een onduidelijke grens tussen 
leven en dood (met namen van de 
donor) leek hem duidelijk. Vandaar dat 
hij bezinning op dit vraagstuk bepleit
te. 
Tenslotte meende de heer Vonhoff dat 
in een liberaal program niet zo mogen 
ontbreken de uitspraak van de wens 
dat de verantwoordelijkheid zoveel 
mogelijk gelegd moet worden bij het 
individu, maar dat de persoonlijkheid 
die verantwoordelijkheid ook tot gel
ding moet kunnen brengen. Hieruit 
concludeerde hij dat sexuele voorlich
ting een gezinsfunctie is en geen over
heidstaak. 

rede van de heer Swarts 
De heer Swarts begon met op te mer
ken dat het MP hem heel geschikt leek. 
Hij kon zich niet aan de indruk ont
trekken dat er zeer vele overeenkom
sten met het D'66-programma waren. 
Gelukkig werd er bij interruptie op 
gewezen dat het MP groten deels is 
gebaseerd op oude resoluties, zodat de 
vraag wie er plagiaat zou hebben ge
pleegd anders kwam te liggen. 
Vervolgens gaf de heer Swarts zijn 
mening over de betekenis van het libe
ralisme. Hij maakte een onderscheid 
tussen een sociaal-economisch libera-

!isme, als een systeem dat tegenover 
het socialisme staat, en het ethische 
socialisme dat zich niet laat combi
neren met het dogmatisme. Tot zijn 
vreugde lag het accent van het pro
gram op de vrijzinnige mentaliteit van 
het ethische liberalisme. Bij interupties 
wees de heer Vonhoff erop dat ethisch
liberalisme de tegenpool is van con
servatisme, hetgeen ook duidelijk 
bleek in het spraakgebruik met betrek
king tot de Tsjechoslowaakse kwestie. 
Oude liberale standpunten aanhangen 
(b.v. van Thorbecke) achtte de heer 
Swarts reactionair. Belangrijker was de 
vrijzinnige mentaliteit. In die zin achtte 
hij tegenwoordig echter iedereen libe
raal te noemen, zij het dat er verschil
len in het gewenste tempo der maat
schappelijke veranderingen zijn te 
constateren, zodat hij de preambule 
van het MP een onjuiste annexatie van 
doelstellingen achtte. De duidelijkste 
politieke onderscheiding was z.i. pro
gressief, d.w.z. risico durvende ne
mend, tegenover conservatief, d.w.z. de 
voorzichtigheid hoger waarderend. 
preambule 
De formulering van de preambule liet 
zich volgens de heer Swarts heel goed 
lezen als .,open deelneming en inter
nationale gerichtheid" (een D'66-doel
stelling). 
Dat een constante economische groei, 
zoals bepleit door de heer Vonhoff, 
van groot belang is wilde de heer 
Swarts wel onderschrijven. Men dien
de echter wel te beseffen, dat deze 
geen doel in zichzelf is maar een mid
del. Deze zou n.l. niet ten koste van het 
algemene welzijn mogen ingaan. 
De buitenlandse paragraaf kreeg in
stemming van de heer Swarts. Wapen
gekletter moet de NAVO vermijden, 
omdat het z.i. een ijzeren wet is dat op 
een bewapeningswedloop een explosie 
volgt. 
De onderwijs paragraaf achtte ook deze 
spreker te mager. 

kiesstelsel 
Naar aanleiding van de paragraaf 
Staatsrecht meende hij dat de voor
stellen van de JOVD de huidige 
malaise niet zouden oplossen. Vandaar 
dat hij het onlangs uitgewerkte kies
recht zoals dat wordt voorgestaan door 
D'66 uitvoerig toelichtte: Een meer
voudig districtensysteem, waar meer
dere stemmen mogen worden uitge
bracht, en waarbij de idee van de 
vaarkeursstemmen een allesbeheersen
de rol gaat spelen. Ook de heer Swarts 
had een aantal zaken in het program 
gemist. Te weten: de gewenste open
heid in het buitenlandse beleid, de 
houding t.a.v. overheidsdeelneming in 
't economische leven, de gelijkstelling 
van de vrouw aan de man, kwesties 
als planning en automatie, verkeer en 
cultuur. Zeer speciaal vroeg hij aan-

dacht voor een verantwoorde bevol
kingspolitiek. 
Tenslotte deelde de heer Swarts mee 
dat de JOVD voor hem een openbaring 
was van modern (pragmatisch) libera
lisme. Hij zegde toe een abonnement 
te zulennemen op de Driemaster, waar-· 
van akte. 

Paul van Haeften 

hallo 
theo! 

Je kunt zeggen wat je wilt, dach ik, 
maar de VVD is hard op weg een echte 
volkspartij te worden. In de radio-uit
zending van 26 september werd het 
Tweede Kamerlid drs. Th. H. Joekes 
ons aangekondigd als Theo Joekes. 
Deze draaide rustig mee op de moderne 
toer en onthulde ons halverwege de 
voornaam van prof. Witteveen. Johan 
heet deze, net zoals Cruijff, maar niet 
zo populair. Nou, nou, dat was me wat 
in onze partij, die met behulp van de 
Titulatuur-lijst in de Succesagenda het 
onderscheid in rangen en standen zo 
lang had weten te conserveren. Dat be
tekent niet dat de VVD conservatief 
is, want is het verschil tussen Hoog
edelgestreng (Tox) en doodgewoon 
Weledel (ik) niet een zinvolle en effec
tieve wijze om ieder op zijn plaats in 
de godgewilde orde te zetten en hem 
in te stampen dat hij verdomme daar 
moet blijven? 
Maar goed, terug naar de uitzending. 
Een beetje wantrouwend werd ik wel 
toen ik Theo (Joekes) ineens hoorde 
over die .,arbeiders die verdommen om 
te werken". Ja, u leest het goed, dat zei 
Theo za maar voor de radio: verdom
me. Ttjonge, tjonge, dat gaf me een 
opschudding! Dat was toch niet erg 
gentleman-like van de correspondent 
van de Financial Times. Iedereen dacht 
dat Theo zo'n keurige jongen was, on
danks die aan de service van de Engel
se staatsgezondheidsdienst ontleende 
bril. En nu deze schuiver! 
In ieder geval luisterde ik geboeid 
verder. Nu pas viel mij op dat Theo 
(.Joekes) sprak met een enigszins on
vaste stem. Je kon hem nog een paar 
slokjes horen slokken en toen bijna 
opgelucht vaststellen dat de tien minu
ten bijna om waren. (doorlezen p. 10) 
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• mtene, 
Ondanks de wat geforceerd aandoende juich
tonen in het weekblad Vrijheid en Democratie 
zou het ons niet verbazen wanneer de Troonrede 
1968 door de achterban van de VVD, met 
laten we zeggen, gemengde gevoelens is 
ontvangen. Want, nietwaar, de Troonrede 
kondigt "enige verhoging van belasting" aan als 
zijnde "onvermijdelijk". Wat beloofde echter 
het Verkiezingsprogram van de VVD in 1967 
aan de kiezer? De zin is te mooi om hem niet aan 
de liberale vergetelheid te ontrukken: 
"Anderzijds betekent een verdere verzwaring 
van de belastingdruk opnieuw een vermindering 
van de vrijheid en van de mogelijkheid van 
de burger zelf verantwoordelijkheid te dragen." 
Vijanden van de VVD, waartoe wij onszelf nog 
nooit hebben willen rekenen, zouden fijntjes 
kunnen opmerken dat de Vrijheid en de 
Verantwoordelijkheid- zijn dat niet twee z.g. 
liberale kernbegrippen?- door deze regering 
dus aardig te grabbel worden gegooid. 
Want onloochenbaar is, en nu citeren we het 
Algemeen Handelsblad dat over betere 
financiële medewerkers beschikt dan de 
Driemaster, dat "sinds 1963 de belastingdruk 
elk jaar is toegenomen. In dat jaar kwam deze 
uit op 24,9°/o van het nationaal inkomen; 
voor 1969 wordt hij op 28,1°/o berekend". 

OPMAKERS 

Dat is toch wel merwaardig voor een minister, 
wiens partij niet zo heel lang geleden de 
mond vol had van "opmakers", "verspillers van 
onze belastingcenten", een mensenras dat naar 
het scheen in het kabinet Cals-Vondeling 
rijkelijk vertegenwoordigd was. 
Men kan daarom gerust vaststellen dat 
Urgentiepunt nr. 2: 

- voorkoming van verdere verzwaring van 
de belastingdruk voor allen, door matiging 
van de overheidsuitgaven 

al aardig de mist is ingegaan. 
En wat te zeggen van deze eis uit het ver
kiezingsprogram? "In dit kader moet worden 
gestreefd naar een wezenlijke belasting
verlaging voor de middengroepen, terwijl de 
progressielijn moet worden verzacht( ... ).' 
In de Troonrede vinden we hiervan niets terug; 
we hebben zelfs het sterke vermoeden dat deze 
wens stilaan naast de vrije omroep in de kast 
der onvervulde liberale wensen, bij,gezet zal 
worden. 

I 

lil 
mutte • • • • 
Conclusie! We citeren thans het Haagse dagblad 
Het Vaderland: 
"Vroeger dacht men dat voortdurende ver
zwaring van de belastingdruk een hebbelijkheid 
was van politiek-links om allengs het hele 1

1 

nationale inkomen aan de staat te trekken. ' 
Nu moeten we er aan wennen dat het blijkbaar 
een kat-of-hond-kwestie is dat en alleen de >-
argumentatie wat anders uitpakt ( ... )." 

RADICALE KOERSWIJZIGING 

Het zal de lezers van dit blad zonder twijfel 
bekend zijn dat wij ons nooit geschaard hebben 
achter diegenen die meenden dat belasting
verlaging nu juist datgene is waar ons over
bevolkte land om zit te springen. Integendeel, 
wij hebben altijd gemeend dat aan verdere 
verhoging van de belastingdruk feitelijk niet 
te ontkomen is om de overheid de nog vele 
noodzakelijke taken, waaronder b.v. verdere 
investeringen in het onderwijs, naar behoren te 
kunnen laten uitvoeren. Het zal ons zeer 
benieuwen op welke wijze de VVD, waarin 
dergelijke gedachten ooit als ontsproten aan 
door het "dogmatische socialisme" geïnfecteer
de breinen verketterd werden, deze "radicale" 
koerswijziging zal weten te verkopen. 
Overigens is het kabinet-De Jong er naar ons 
gevoel niet in geslaagd, en dat is wel opvallend 
voor een regering die zo vast in het zadellijkt 
te zitten, een beleid op lange termijn te 
ontwikkelen. Terecht is elders geconstateerd 
dat het is gebleven bij een beetje meer hier en 
een beetje meer daar. Voor de rest schijnt het 
confessionele deel van het kabinet te willen 
vertrouwen op Onze Lieve Heer, het liberale 
deel op het invisible hand, die samen de zaak 
maar draaiende moeten houden. 

KLASSESOLIDARITEIT 

Maar intussen wachten tienduizenden werk
lozen in het noorden, oosten en zuiden van het 
land nog steeds op het moment waarop de 
regering zal besluiten effectieve maatregelen 
tegen de werkloosheid te nemen. De regering 
gelooft blijkbaar dat dit probleem vanzelf 
wel goed zal komen, zo lang onze economie 
maar blijft draaien, waarvoor dan op hun beurt 
de wèl werkende arbeiders door het kabinet 
gedwongen worden een staaltje onvervalste 
klassesolidariteit af te leggen door vooral 
de looneisen te matigen! Het is wel duidelijk in 
welke hoek de slagen zullen vallen! 



DROOMKONINKJE LUNS 

Het zal niemand verbaasd hebben dat het meest 
fantasieloze deel van de Troonrede - we 
moeten zeggen: wéér- de buitenlandse 
paragraaf is. Droomkoninkje Luns heeft nu al 
jaren lang niet anders gedaan dan achter de 
feiten aan hobbelen, maar door een aantal 
grollen en grappen is dat slechts weingen 
opgevallen. Wat er over Nigeria, Vietnam, het 
Nabije Oosten en West Irian in staat is van een 
zó beschamende leegheid, dat men eigenlijk blij 
moet zijn dat er over Portugal en Griekenland, 
waar toch ook wel zo het een en ander aan de 
hand is dachten wij, niets in staat. Maar het is 
natuurlijk best mogelijk dat de politieke 
conceptie van die landen overeenkomt met de 
denkwereld van Luns, zodat hem natuurlijk 
niets is opgevallen van de situatie aldaar. 
De Russische overval op Tsjecho-Slowakije moet 
door de minister wel als een geschenk uit de 
hemel zijn ontvangen, waarop de gretige zinnen, 
dat de NAVO weer flink versterkt moet 
worden, al duiden. Wedden dat Luns het met 
het spie en span Nixon-Agnew (zie Marginalia) 
straks heel best zal kunnen vinden? 
Geen zinnig mens zal erover piekeren de NAVO 
op te blazen. De NAVO is zwak en verdeeld, 
maar dat geldt ook voor het Warschau-pact. 
Noch de Sowjetunie, noch de VS kunnen 
aanspraak maken op het onbetwiste leiderschap 
binnen hun machtsbereik. Na de koude-oorlog
periode met haar starre fronten verkeren wij 
thans in een tijd die gekenmerkt wordt door 
desintegratie van de blokken. Het willen doen 
herleven van het spook van het "expansieve 
Russische communisme" is een poging de klok 
terug te zetten naar de tijd van het schematische 
denken in termen van het absolute kwaad 
("zij") en het absolute goed ("wij"). 
Wie dat doet is niet meer bij de tijd. Daarom 
wordt het tijd dat de minister van buitenlandse 
zaken oplazert. Dat is de entge dienst die hij 
de Nederlandse politiek nog kan bewijzen. 

KOUDE GROND 

Andermaal heeft het kabinet-De Jong ons met 
de Troonrede een gevoel van teleurstelling 
bezorgd. Dat men een andere politiek wil 
volgen dan het kabinet-Cals, vooruit. Dat men 
die lijn persé moet verpakken in zulk leeg proza 
als dit kabinet met de "liberale inbreng" 
doet, wil er bij ons niet in. 
In de aanhef vermeldden we al de tegenspraak 
tussen de in fraaie begrippen gestoken 
verkiezingsbeloften van de VVD en de rauwe 
werkelijkheid. De mosofietjes van de koude 
grond van dit kabinet ("eeuw van spanning 

tussen vrijheid en onvrijheid"), die de vlag 
moeten voorstellen waaronder dit kabinet vaart, 
zijn in feite al even nietszeggend. Dat het 
Kabinet de Koningin deze en dergelijke 
volzinnen desalniettemin laat voorlezen mag 
dan ook typerend worden geacht voor de 
beperkte denkwereld, en daarmee de zwakheid 
van deze regering. 
Dat het kabinet zo vast in het zadel zit lijkt ons 
meer een gevolg van het feit dat ook nu nog 
niemand bij een crisis enig belang heeft, dan 
van eigen grote verdiensten. En dat is eigenlijk 
toch wel triest. 

Gerard van der Meer 
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(vervolg van pag. 7) 

Mijn onzekerheid veranderde in de 
vaste zekerheid, die alleen de ware 
libera.len kunnen kennen, het ging als 
een flits door mij •heen: Theo (Joekes) 
had er een paar achter de knopen! En 
diezelfde zekerheid zei mij: dat moet 
de VPRO zijn geweest. Voerde deze 
omroep niet eens onschuldige mili
tairen dronken om hen daarna lieder
lijke taal te laten uitslaan? Mijn zeker-

jaarverslag 
1967-1968 

Het hoofdbestuur vooreerst bestaande 
uit H. Bosma, voorzitter; H. J. Tankink, 
vice-voorzitter politiek; G. M. A. Lek
kerkerker, vice-voorzitter organisatie; 
M. P. van Dijk, algemeen secretaris; 
L. Hilarides, algemeen penningmeester; 
mejuffrouw M. Chr. Seevinck, tweede 
secretaresse en mejuffrouw C. W. 
Hubeek, lid, heeft dit jaar te maken ge
had met een aantal moeilijkheden, 
waaraan, naar het schijnt afdoende het 
hoofd is geboden. 

de driemaster 
In de eerste plaats betrof dit ons ver
enigingsblad de Driemaster, tegen 
welks redactioneel beleid naar het 
sCiheen grote bezwaren gerezen, zoals 
dit bleek tijdens de discussie op het 
congres dat het afgelopen jaar te 
Amersfoort werd gehouden. 
De oplossing, getuige de hoofdhe
stuursverklaring in het novembernum
mer van de Driemaster scheen snel 
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heid sloeg nu om in de woede, die mij 
zei te voelen als het gezonde volks
gevoel voelt, en ik belde de VPRO op. 
Daar drufde men nog te ontkennen 
ook! De hufters. 
Liberalen, volksgenoten!, hoeders der 
fatsoensnormen en strijders tegen het 
morele verval. Weest op uw hoede. 
Meer dan ooit. Strijdt voor Vrijheid en 
Democratie, maar niet voor iedereen! 

Spionneur 

U komt toch 
~ekerook op 
het eongres 
in N{jmegen op 
2 en8 
november? 
Vul de bon 
op pag.lS 
dan nu in! 

gevonden, waarbij rekening werd ge
houden met de motie Evenhuis. De 
redactie kreeg de oude samenstelling 
zij het dat er een nieuwe hoofdredac
teur benoemd werd, de heer G. van der 
Meer en dat de redactie werd uitge
breid met o.a. de heer R. A. Heijting, 
oud voorzitter van de JOVD. 
De gehele redactie bestond nu uit G. 
van der Meer, J. van de Burg, J. Wit
ting, J. Hidding, drs. M. R. Marcuse, 
R. A. Heijting en mej. C. W. Hubeek. 
Mevrouw W. P. Hubert-Hage had in
middels om persoonlijke redenen be
dankt als redactielid. 
Door interne conflicten echter is onder 
deze redactie slechts een nummer tot 
stand gekomen. De gehele redactie 
trad af behalve de heren G. van der 
Meer, Gr. Ziengs, J. J. P. Meijer en 
mejuffrouw C. W. Hubeek. Daarnaast 
benoemde het hoofdbestuur de heren 
J. Larobers en A. Ph. P. van Haeften 
tot redacteuren. 
De tweede moeilijkheid betrof de tus
sentijdse wisseling binnen het hoofd
bestuur. De heren Lekkerkerker en 
Taukink traden tussentijds af op Woud
schoten. Tot hun opvolgers werden ge-

kozen de heren J. J. P. Meijer en A. J. 
Evenhuis. 
Wegens zijn benoeming tot vice-voor
zitter organisatie werd de heer Meijer 
als redacteur van de Driemaster op
gevolgd door de heer D. J. Dees. 
prof. Oud 
In het afgelopen verenigingsjaar wer
den wij opgeschrikt door het over
lijden van onze ere-voorzitter prof. mr. 
P. J. Oud. Het hoofdbestuur zond een 
condeleantiebrief. terwijl de voorzitter 
in de Driemaster een in memoriam 
schreef. 

vele activiteiten 
Wat betreft de politieke activiteiten 
dit jaar, aan de orde geweest zijn onder 
meer de resolutie basis onderwijs de 
resolutie betreffende de werkende ge
huwde vrouw, welke beide te Amers
loort konden worden aangenomen en 
de; resolutie consumentenproblematiek, 
welke in Dalfsen de eindstreep haalde. 
Woudschoten stond dit jaar in het 
t<,ken van de voorbehandeling van de 
consumentenresolutie en de introdue
l ie van de nieuwe structuur voorstel
len. De noodzakelijkheid van structuur
wijziging werd in Woudschoten onder
streept door een motie met betrekking 
tol de communicatie. De uiteindelijk 
structuurvoorstellen konden, op enige 
uitzonderingen na te Dalfsen worden 
démgenomen. De uitzonderingen had
d<m betrekking op de noodzakelijke 
Sl.ututenwijzigingen, welke in Dalfsen 
niet konden worden aangenomen op 
grond van artikel 23 der Statuten. 
Ik Statutenwijzigingen zullen bij een 
nddere gelegenheid aan de orde wor
rl<•n gesteld. 
In Dalfsen is een begin gemaakt met de 
gedachtenwisseling omtrent het Mini
mumprogramma, welke gedachtenwis
sding het hoofdbestuur van groot be
l<lng acht. In de eerste plaats zal de 
JOVD op deze wijze een bijdrage leve
rPil aan de discussie rond de partij
V<!rnieuwing. In de tweede plaats zal 
de JOVD op grond van het Minimum
programma bouwstenen kunnen aan
drcq:~en ten boeheve van de discussie 
in de liberale gelederen, met name dan 
binnen het Liberaal Beraad. 
In bepaalde opzichten is het Minimum
programma een herhaling van, dan wel 
een aavulling op reeds eerder gedane 
uitspraken, zoals eerder neergelegd in 
resoluties, anderzijds komen ook 
nieuwe problemen aan de orde. Glo
baal is het concept Minimumprogram
ma ingedeeld in een buitenlandse en 
een binnenlandse paragraaf, in welke 
!.aatste als min of meer nieuwe proble
men aan de orde komen medezeggen
schap, inkomens en vermogensverde
Jing, werkgelegenheid, industrialisatie 
en automatisering, staatsrecht en sta
kingsrecht. 
Het hoofdbestuur heeft gemeend dat 



de opsomming van de diverse onder
werpen geenszins limitatief is en zal op 
suggesties zoals die in de loop van het 
afgelopen verenigingsjaar zijn gedaan 
eventueel nader ingaan. 
Er zijn een aantal werkgroepen inge
steld, in de diverse afdelingen, die be
paalde onderdelen van het Minimum
programma aan een nadere studie 
zullen onderwerpen. Hiervan kan, in
dien mogelijk, verslag worden gedaan 
op het Congres te Nijmegen. 

het liberaal beraad 
Het Liberaal Beraad, dat gevoerd wordt 
tussen de diverse liberale organisaties 
in Nederland, te weten de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, het Libe
raal Democratisch Centrum, de Fede
ratie van Liberale Studenten Vereni
gingen in Nederland en onze eigen or
ganisatie, heeft dit jaar een definitief 
antwoord gegeven op de eerste van 
vier vragen, namelijk de vraag .,waar
door functioneer de huidige partij
structuur in ons land onvoldoende". 
In de laatste maanden van dit verslag
jaar heeft de werkgroep van het Libe
raal Beraad de bouwstenen aangedra
gen voor een antwoord op de vragen 
twee en drie, (welke partijstructuur is 
het meest functioneel? en welke plaats 
neemt het Liberalisme in de gewijzig
de partijstructuur in?). Het Liberaal 
Beraad zal de definitieve antwoorden 
dienen te geven. 
Het hoofdbestuur meent dat het nuttig 
is, wanneer dit zo spoedig mogelijk 
zou kunnen gebeuren en zal er tevens 
bij de werkgroep op aandringen dat 
een spoedige behandeling van vraag 
vier plaatsvindt. 

politieke uitspraken 
In het afgelopen jaar werden diverse 
hoofdbestuursverklaringen uitgegeven 
en moties op landelijke vergaderingen 
aangenomen. Hieronder volgt daarvan 
een opsomming in volgorde van uit
gifte respectievelijk van aanneming. 
Een motie over het Nijverheidsonder
wijs (Amersfoort). verklaringen over 
de vestiging van een elektriciteits
centrale aan het Burgumermeer, over 
de Motie Aerden, inhoudende een ver
hoging van de ontwikkelingshulp met 
38 miljoen gulden, d.m.v. een verlaging 
tot het zelfde bedrag van de begroting 
van Defensie, (de vergadering distan
cieerde zich van deze verklaring op 
Woudschoten in een Motie, Driemaster 
februari 1968); over het verbieden van 
politieke activiteiten door het politiek 
jongeren contact in de kazernes in 
Utrecht door de garnizoenscomman
dant van die stad, verder verklaringen 
over de onverbindend verklaring van 
de bouw c.a.o. door de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid en 
over de eenmalige meeropbrengst van 
700 miljoen gulden tengevolge van de 
invoering van de BTW en de aanwen-

ding hiervan o.a. voor de verhoging 
van de belastingvrije voet; moties over 
waterverontreiniging, partijvernieu
wing (waarin o.a. wordt aangedrongen 
op een snellere werkwijze van het 
Liberaal Beraad); Biafra, waarin op er
kenning wordt aangedrongen; het anti
semitisme met name in Polen; De 
Griekse Ambassadeur (twijfel aan de 
rechtsgeldigheid van de geloofsbrie
ven) en minister Luns en Portugal. De 
laatstgenoemde moties werden allen 
aangenomen op de conferentie te Dalf
sen en tenslotte een verklaring over de 
bezetting van Tsjecho-Slowakije door 
de Warschau-pact landen. 
Wij kunnen het afgelopen jaar dus 
bogen op een nogal omvangrijke poli
tieke activiteit dit ondanks het feit dat 
er dit jaar geen belangrijke verkiezin
gen plaatsvonden, hetgeen in vele ge
vallen een stimulans is voor politieke 
bewustwording van velen, die naar 
leeftijd gerekend tot een van de poli
tieke jongerenorganisaties in ons land 
zouden kunnen toetreden. Van daar 
ook dat het NP.JCR ook dit jaar weer 
veel heeft gedaan op het gebied van 
de staatsburgerlijke vorming, waaraan 
tevens vertegenwoordigers van onze 
organisatie hebben medegewerkt. 

ledenstand 
Dat desondanks dit jaar zeker geen 
positieve invloed op onze ledenstand 
valt te constateren, zal voornamelijk te 
wijten zijn aan de afwezigheid van ver
kiezingen. Toch is het verheugend er
op te wijzen dat dit jaar weer een aan
tal nieuwe afdelingen tot stand zijn 
gekomen en dat de afdeling Rotterdam 
weer is opgericht. Nieuwe afdelingen 
zijn Ermelo (later West Veluwe). Five
lingo, Heerenveen, Bergen op Zoom en 
Veendam/Wildervanck. 
Op districtsniveau is het district Noord 
Brabant opgericht, waarvoor een voor
lopig bestuur is ingesteld. 

financiën 
Wat betreft de financiën, dienen wij 
ook dit jaar de gebruikelijke VVD
subsidie te vermelden. Het behoeft 
geen betoog dat deze ook dit keer bij
zonder hartelijk welkom was. Finan
ciële acties werden dit jaar gevoerd in 
de provincies Noord- en Zuidholland. 
De steeds aanhoudende kostenstijgin
gen brengen steeds meer moeilijk
heden met betrekking tot de finan
ciering met zich. 
Ook het Stichtingsbestuur van de Drie
master zag zich genoodzaakt dit _jaar 
ingrijpende maatregelen op financieel 
gebied te nemen, met betrekking tot 
ons verenigingsorgaan. Een propagan
da-actie werd gevoerd, die samenviel 
met het VVD-congres in Maastricht, 
die echter geen resultaat opleverde. 
In Dalfsen werd een prijsvraag inge
steld met de mogelijkheid dat door de 
leden nieuwe abbonnees en eventueel 
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nieuwe advertenties konden worden 
aangebracht tegen een beloning in de 
vorm van een pocketboekje. Ook deze 
actie heeft nog geen noemenswaard 
resultaat opgeleverd. A Is gevolg hier
van zag het bestuur zich genoodzaakt 
de advertentieacquisitie op profes
sionele wijze te doen geschieden. 
Van diverse leden onzer organisatie 
kreeg het bestuur diverse waardevolle 
informatie met betrekking tot deze re
organisatie. 
Het formaat zal, zo het zich laat aan
zien, blijven als de laatste drie afleve
ringen. Na enige tijd hopen wij dat de 
verschijning weder regelmatig zal zijn, 
ofschoon zoals vanzelf spreekt, de ac
tualiteit daar veel toe zal moeten bij
dragen. Omdat de Driemaster een 
maandblad is, met een voor zo'n tijd
vak slechts beperkte ruimte en omdat 
de ledenlezers en abonnees een toch 
zeker op de actualiteit toegespitste 
inhoud verlangen, zal het op tijd ver
schijnen, voor de redactie wel vaak tot 
zekere problemen aanleiding geven. 
De publiciteit, die wij buiten ons eigen 
orgaan de Driemaster, verkregen is 
redelijk te noemen. 
Onze contacten nationaal binnen 
NPJCR-verband alsmede met de afzon
derlijke jongerenorganisaties is onver
minderd goed, terwijl ook de inter
nationale contacten in het kader van 
JEL en WFLRY tot tevredenheid stem
men. 

bezinning 

Ondanks dit vele goeds omtrent onze 
politieke activiteiten zoals vermeldt, 
zijn er dit jaar een aantal schaduw
zijden, of sterker nog een aantal zwar
te dagen in de internationaal politieke 
analen opgetekend. Het betreft hier de 
beide moorden in de Verenigde Staten 
gepleegd op dr. Martin Luther King en 
op senator Robert Kennedy en de laf
hartige invasie in Tsjecho-Slowakije 
door Rusland en enkele van zijn bond
genoten. Doch ook de oorlog in Viet
nam duurde dit jaar onverminderd 
voort, ondanks de onderhandelingen 
in Parijs. 
Het zal daarom nodig zijn in inter
nationaal politiek verband zich te be
zinnen op de diverse politieke en 
economische stelsels en structuren. 
Bezinning echter ook voor de binnen
lands politieke verhoudingen, met 
name voor en door de liberale organi
saties. 

Dat wij allen ook het komende jaar 
hieraan constructief kunnen medewer
ken, spreekt dachten wij voor zich. 

H. BosmaJ voorzitter 

M. P. van Dijk} alg. secr. 
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sex en 
politiek 

Het is met een buitengewoon genoegen 
dat ik gevolg geef aan de uitnodiging 
van het bestuur om te komen tot een 
formulering van de resultaten waartoe 
de sexwerkgroep, na enige maanden 
van bespreking van de uitgebreide en 
gecompliceerde materie, is gekomen. 
Deze formulering zou de gestalte moe
ten krijgen van een voorlopige reso
lutie. 
De artikelen waar de werkgroep zich 
mee bezighoudt zijn: 239 tot en met 251 
en 451 van het Wetboek van Straf
recht. Als uitgangspunten voor de be
sprekingen dienden de volgende vra
gen: 
1. Hoe moeten wij sexuele criminali

teit zien, m.a.w. in welk kader moe
ten we het begrip plaatsen? 

2. Is herziening van de omschrijving 
van sexuele criminaliteit nodig? 

3. In welke richting moet a.g.v. her
definiëring van het begrip sexuele 
criminaliteit een wijziging van de 
artikelen plaatsvinden: beperken, 
afschaffen, handhaven, uitbreiden? 

diepgaande wijzigingen 
Het begrip sexuele criminaliteit is 
onderhevig aan een sociaal-ethische 
conditionering. De huwelijkswerkelijk
heid evolueert. Augustinus stelde als 
enig huwelijksdoel de uitbreiding van 
het rijk Gods. In de agrarisch-ambach
telijke maatschappij staat de felmilie
huishouding centraal in de maatschap
pelijke organisatie. De regeling van de 
sexualiteit werd niet aan de afzonder
lijke personen overgelaten, doch ge
schiedde veelal op basis van familie
belang. 
In het in vele opzichten bedreigde 
bestaan van de oude samenleving leek 
de voortplanting werkelijk het pri
maire doel van de sexualiteit. Het 
huwelijk kon daardoor het geslachts
Ieven monopoliseren. Dit werd gesanc
tioneerd door de kerk en was boven
dien geldig als volksovertuiging. In 
deze functie van overtuiging werd het 
begrip sexuele criminaliteit bepaald. 
Nu diepgaande wijzigingen zijn opge
treden in de zin en de beleving van de 
sexualiteit en de oude relatie tussen 
sexuele activiteit, huwelijk en pro
creatie in onze cultuur verbroken is, 
moet ook het begrip sexuele criminali
teit opnieuw omschreven worden. Dit 
is het antwoord op vraag één en twee. 

pervers gedrag 
De sexualiteit is een vraag naar de 
ander, dit blijkt uit fenomenologische 
beschouwingen en is beveiligd door 
o.a. de psycho-analyse. Het man- en 
vrouw-zijn is te zien als elkaars com
plement zijn. De sexuele verscheiden
heid houdt dan een uitnodiging in tot 
samenzijn in liefde en creativiteit. 
Van psychiatrische zijde is er op ge
wezen dat het perverse gedrag onmis
kenbaar aan te merken valt als een 
mislukte vorm van geslachtelijke 
medemenselijke gebondenheid. De ge
~·,toorde sexualiteitsnormen demonstre
ren telkens weer het gevallen zijn 
uit-, of het nimmer toegekomen zijn 
.tan de liefde, niet van, maar voor de 
dllder. Zij zijn een manifestatie van een 
onvermogen tot verbondenheid, een 
onvermogen tot integratie van de 
~:exualiteit in de opgave om medemens 
I<~ zijn. De erkenning van de perversi
l<~it als een mislukte streving impli
ceert niet een lijdelijk toezien van 
medeburgers en overheid, maar zij 
voert wel als vanzelf tot een zeer ge
nuanceerde beoordeling, wanneer deze 
mens zich aan een objectief vergrijp 
.. schuldig" heeft gemaakt. 

sexue!e integriteit 
Wij leven niet langer in een gesloten, 
maar in een pluriforme maatschappij. 
Dil houdt in dat over de taak van de 
overheid t.a.v. gedragingen van de 
b1~rgers fundamenteel anders wordt ge
d.tcht clan vroeger het geval was. De 
wdgever zal zich dienen te onthouden 
v.tn een ingreep in het particuliere 
lnven van de burgers zolang daaruit 
g<'<'n ernstig en onduldbaar bezwaar of 
nddeel voor derden en de gemeen
schap voortvloeit. De burgerlijke over
Iwid beslist niet wat zedelijk of on
zpdclijk is, doch behoort de in het volk 
lPvnnde zedelijkheidsopvattingen te 
Lwschermen. De juridische regelingen 
dienen beperkt te blijven tot die ge
vallen waarin werkelijke schade wordt 
toegebracht aan derden of waarin zich 
conflicten voordoen. Het is daarbij van 
belang dat de wetgever waakt over de 
sexuele integriteit en veiligheid van de 
mens. Hieraan bestaat onmiskenbaar 
behoefte. De vraag is evenwel in welke 
male straf hiertoe het geëigende mid
del is. Straffen houdt steeds in dat een 
mens een oordeel uitspreekt over een 
ander mens. Van de hachelijkheid hier
van kunnen wij ons niet genoeg be
wust zijn. 
Strafrechtelijke beschouwingen over 
seXLlele delicten zijn van principieel 
andere aard dan sociologische of 
ethische. Met de ethische beschouwing 
heeft het strafrechtelijk denken de 
normstelling gemeen. Deze wordt niet 
in de eerste plaats gezocht in de sub
jectieve grond van het handelen, maar 



in het maatschappelijk belang dat be
veiligd moet worden. De rechtsbelan
gen die dan naar voren treden staan 
vermeld op blz. 13 van de Driemaster 
van juli/augustus. 

rechtsbelangen 
Van deze rechtsbelangen interesseert 
de werkgever zich voor: 
1. bescherming van de sexuele vrijheid 

van het individu tegen geweld of 
verrassing, 

2. bescherming van de jeugd, 
a. te jonge kinderen wil men elk 

sexueel contact besparen (art. 
244, 247) 

b. oudere minderjarigen wil men be
schermen tegen de invloed van 
hen, die enigerlei machtspositie 
tegenover hen innemen 

c. oudere minderjarigen wil men be
schermen tegen bepaalde vormen 

van sexuele ervaringen die, naar 
men meent, gevaarlijker zijn voor 
hen dan normale sexuele contac
ten. 

3. bescherming van de publieke eer-
baarheid. 

Nagaan welt de grondslag is voor de 
strafbaarslelling is absoluut nodig, wil 
men zijn standpunt tegenover bepaalde 
delicten bepalen. Dit geldt heel spe
ciaal bij sexuele delicten waar men 
vaak emotioneel tegenover staat. Een 
nuchter bestuderen en beoordelen van 
de maatschappelijke gronden van straf
baarheid voorkomt voorbarige beslis
singen gegrond op een gevoelsmatig 
begrip voor of afkeer van bepaalde 
vormen van sexualiteit. Dit is een ant
woord op de derde vraag. 

Namens de Commissie 

]. Westerink 

Isolatie- en 
Plaatwerkbedrijf 

ROTAMISOL 

Uitvoerders van warmte-, 
koude- en geluidsisolatie 
Kantoor: IPELO 15, ROTTER
DAM, Telefoon 17 55 07 

vloeibare stikstof vloeibare zuurstof 
machine-fabriek 

N.V. W.A.HOEK'S MACHINE· EN ZUURSTOFFABRIEK HAVENSTR.19 SCHIEDAM TEL: 01Q-269061 

COO(j R€SSPR€€kSt€R 

mEvR. h. van 

som€R€n-öown€R 

Dit jaar is mevrouw H. van 
Someren - Downer bereid 
gevonden de Congres-rede 
uit te spreken in Nijmegen 
op 2 november a.s. 
Mevrouw Van Someren 
werd in juli 1926 te Am
sterdam geboren. 
Zij bezocht daar het Bar
laeus gymnasium en stu
deerde geschiedenis en 
wijsbegeerte. 
Zij was enkele jaren werk
zaam als redactrice-kunst
critica aan het dagblad .,De 
Telegraaf'. 
Sedert maart 1959 was zij 
lid van de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal. Bekendheid 
verwierf zij zich met name 
door haar philipica's tegen 
de .,zuilen". Zij was het 
eerste kamerlid dat enige 
weken verstek moest laten 
gaan in verband met de ge
boorte van een zoon. Met 
ingang van het onlangs be
gcnmen nieuwe parlemen
téüre jaar heeft zij om rede
nen persoonlijke aard de 
kamerbanken verlaten. 

6 FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. 
Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Enschede - 's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam. 

Spaarpandbrief 1968-75 
groeit van f 500,- naar f 800,-

een folder met nadere inlichtingen ligt voor U gereed. 
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JOVb-JOURnaal samenqestelö öooR 

meke huseek 

* commJSSJ€ 
GRONDPOLITIEK 
De commissie ,.Grondpolitiek" is met 
haar werkzaamheden begonnen. Het 
streven is om tijdens het congres te 
Nijmegen een gestencild overzicht van 
allerlei meningen ter beschikking te 
stellen van geïnteresseerden. 
De voorlopige taakstelling betreft 
studie van allerlei problemen die zich 
voordoen bij veranderingen van de 
wijze van grondgebruik. Dit betekent 
een oriëntatie op terreinen als ruimte
lijke ordening en planologie, recreatie, 
gemeentepolitiek, agrarisch recht en 
landbouwpolitiek. 
De behandeling van de concept-reso
lutie zal plaats hebben in januari/ 
februari 1969. In de periode daaraan
voorafgaand is de commissie bijzonder 
gesteld op suggesties van afdelingen 
en individuen ten aanzien van de 
grondpolitiek. Iedereen, die in contact 
treedt met de commissie (p/a Jan 
Weggemans, Fiveistraat 4, Groningen) 
kan gegarandeerd rekenen op ant
woord. 

* öe öRJemasteR 
CO PIJ 
Copij ten behoeve van het november
nummer van de Driemaster dient uiter
lijk 7 november in het bezit van de 
redactie te zijn. 

AAN DE AFDELINGSBESTUREN 
Zoals u wellicht heeft opgemerkt stond 
in de laatste Driemaster maar een 
agenda voor 1 maand afgedrukt. Het 
ligt in de bedoeling om dit in het ver
volg te blijven doen. Dit houdt in, dat 
wanneer u uw bijeenkomsten geplaatst 
wil krijgen nu voor twee maanden 
vooruit moet plannen om de betreffen
de data door te sturen aan het redactie
adres. 

* meöeöel1nqen vooR 
h€t COO(jR€5 

DEFINITIEVE BESCHRIJVINGSBRIEF 
Ingevolge art. 39 lid 3 van het Huis
houdelijk Reglement doen wij u onder
staande definitieve beschrijvingsbrief 
toekomen voor de op 2 en 3 november 
a.s. te Nijmegen te houden Algemene 
Vergadering. 
Voor de goede orde wijzen wij u op 
art. 38 van het HR alsmede op de arti
kelen die de afdracht aan het Hoofd-
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bestuur regelen. Wij wijzen u hierbij 
op, de nieuwe methode, welke hierbij 
wordt toegepast, waarbij wij verwijzen 
naar het jongste Hoofdbestuur bulletin. 
Voorts wijzen wij u op het feit dat af
gevaardigen en plaatsvervangende af-

AGENDA 

.~<'vaardigden uiterlijk veertien dagen 
vdn te voren op het algemeen secre
l o~riaat schriftelijk dienen te zijn aan
~·.<·meld. 
< lnderstaand volgt de definitieve be
st· hrijvingsbrief. 

1. Opening door de landelijke voorzitter, de heer H. Bosma. 
2. Verwelkoming der gasten. 
3. Benoeming leden en plaatsvervangend<' leden notulencommissie 1968/1969. 
4. Notulen van de ledenvergadering DaiJsen 1968. 
5. Ingekomen stukken en mededelingen. 
6. Jaarverslag algemeen secretaris. 
7. Jaarverslag algemeen penningmeester. 
8. Verslag van de Kascommissie. 
9. beleid hoofdbestuur 1967/1968 

a. algemeen 
b. Driemaster. 

10. Beleid hoofdbestuur 1968/1969. 
11. Begroting 1968-1969. 
12. Verkiezing leden hoofdbestuur 1968-1969. 
13. Verkiezing leden en plaatsvervangende leden kascommissie 1968-1969. 
14. Verkiezing lid van de Raad van Beroep. 
15. Eindbehandeling Minimumprogramma. 
16. Behandeling van de Statutenwijziging betreffende de art. 19 2e en 3e lid. 
17. Voorbehandeling van de resolutie Sex en Politiek. 
18. Bestuursoverdracht 
19. Aanwijzing plaats en datum Algemene Vergadering 1969. 
20. Voorstel resolutie onderwerpen 1969. 
21. Wat verder ter tafel komt. 
22. Rondvraag. 
23. Sluiting. 

PROGRAMMA 
Zaterdag 2 november: 

Het program van het congres luidt als volgt: 
12.30-14.00 uur Ontvangst van gasten en deelnemers. 
14.00-14.30 uur Opening door de voorzitter de heer H. Bosma. 
14.30-16.00 uur Huishoudelijke vergadering. 
16.00-18.30 uur Congresrede door mevr. H. v<In Someren-Downer. 
18.30-19.30 uur Liberale Borrel. 
19.30-21.00 uur Diner. 
± 22.00- -.-uur JOVD-Bal. 

Zondag 3 november: 
11.00-12.30 uur Huishoudelijke vergadering. 
12.30-14.00 uur Koffietafel. 
14.00-18.00 uur Huishoudelijke vergadering. 
omstreek 18.00 uur Sluiting van het Congres. 

PLAATS 

Het congres wordt gehouden in het Instituut ,.Henricus·· te Nijmegen. De deel
nemingskasten bedragen f 30,- per persoon. Hierbij zijn inbegrepen de kosten 
voor overnachting in ,.De Hooghe Hoenderbergh" te Groesbeek. 
Het is mogelijk aan slechts een gedeelte van het congres deel te nemen (zie de 
bon). 

BETALING 

Het desbetreffende bedrag dient te worden overgemaakt op postrekening nr. 
11 88 11 7 van de Nederlandse middenstandsbank NV te Oss, t.g.v. JOVD, afd. 
Nijmegen. Onder vermelding ,.Congres Nijmegen". 
Opgave verplicht tot betaling. 



AANMELDING 
Men kan zich aanmelden door het zenden van onderstaande bon aan: Congres
commissie 1968 van de JOVD, Van Broeckhuysenstraat 6, te Nijmegen. 

BOn 
Ondergetekende: 

Adres: 

Lid van de afdeling: 
geeft zich hierbij op voor: (aanstrepen wat gewenst wordt) 
D deelname aan het gehele congres te Nijmegen op 2 en 3 november, inclusief 

de overnachting: f 30,-. 
D deelname aan het gehele congres te Nijmegen zonder de overnachting: 

f25,-. 
D deelname aan het congres op zaterdag 2 november: f 18,50. 
D deelname aan het congres op zondag 3 november: f 13,50. 

De kosten, f 30,-/f 25,---,/f 18,50/f 13,50, heb ik inmiddels gegireerd op 
bovengenoemde postrekening. 

Handtekening: 

2-3 
5 

Z.O.-Drente: R. Zegering Hadders spreekt in zaal Greving te Emmen 
Congres in Nijmegen 
Den Haag: borrel in Tastevin, Prinsestraat 84, 17.30 

5 
B 
9 

Haags Jongerenparlement, Stadhuis, Javastraat, 19.30 
Amsterdam: borrel in d'Oude Herberg, Handboogsteeg, 10.00 uur 
Amstelveen: Algemene ledenvergadering 
Midden Drente: propaganda-feestavond 

21 
23 

RijVoDel-Den Haag: gezamelijke bijeenkomst 
Z.O.-Drente: Propaganda-feestavond, spreker H. J. L. Vonhoff, zaal 
Hoekman te Sleen. 

~~~ 
MARGINALIA 

~~~ 
H et Griekse volk heeft de "revo

lutie" van de kolonels in Athene 
mogen bevestigen. Iets anders zat er 
niet op, want wie "nee" durfde zeg
gen, ging meteen de gevangenis in. 
De democratie is dood, maar het 
machtsevenwicht op de Balkan leeft, 
wist het radio journaal van de AVRO 
te melden. De Verenigde Staten zullen 
dat wel weten te waarderen en het 
kolonelsbewind dan ook geen stro
breed in de weg leggen. Wanneer 
stmks Nixon president is geworden 
zullen de betrekkingen nog wel harte
lijker worden. Wanneer men weet dat: 
- de Griekse emigrant Pappas voor 

de CIA werkt; 
-- deze Pappas een intiem vriend is 

van Eisenhower en Nixon; 
- deze Pappas eigenaar is van een 

gTOte tankervloot; 
-nog steeds dezelfde Pappas in Grie

kenland raffinaderij en een perto
chemische industrie wilde vestigen; 

-vooral Pappas en de Esso, daar 
beter van zouden zijn geworden, 
maar niet de Grieken zelf; 

- Papandreou dit wist te verijdelen; 
- Pappas, zonder twijfel uit frustra-

ties ten opzicht van Papandreou, de 
hand had in de kolonelsputsch; 

-- Papas een zekere Agnew aan 
Nixon als running-mate aanbeval; 

-deze Agnew eigenlijk Anagnosto
poulos heet en net als Pappas van 
de Peloponnesos komt; 

.-deze Agnew uiterlijk 1970 als vice
prisdent Griekenland zal bezoeken; 

- kolonel Papadopoulos zo dankbaar 
was dat Pappas met een handvol 
lucratieve zakelijke concessies naar 
de VS kon terugkeren; 

kortom: 

Wanneer men dit alles weet, dan is de 

* h€laas . 
moesten een vijftal afdelings
verslagen en een mededeling 
blijven overstaan tot het vol
gende nummer. Dit vanwege 
plaatsgebrek. 
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wereld er wee1· een stuk eenvoudiger 
op geworden! (GvdM) 

H et verheugt ons dat wij dit maal 
eens i.ets duidelijks positiefs uit 

een rede van mr. van Riel gemeend 
hebben te kunnen opmaken. (Rede op 
het GultuTcel Congres van de VVD.) 
Wij citeren n.l.: 
"Het is juist tegen de gedachte van de 
cultuuroverdracht in wanneer bij mil
joenen Nederlanders de gedachte ge
wekt wordt dat tussen het abrupt 
schenden van taboes en b#voorbeeld 
constante kritiek op de Verenigde 
Staten en het brengen van toch al 
moeilijk te begr~jpen moderne kunst 
een vast verband bestaat." 
Wij zijn het in dezen volledig met de 
heer Van Riel eens, een anti-Ameri
kaanse gezindheid behoeft inderdaad 
in het geheel niet te impliceren dat 
men tegen allerlei taboes is. Men ver
werpt immers alleen maar het taboe 
dat men Amerika niet mag bekriti
seren! De heer Van Riel spreekt in dit 
(doorlezen pag. 16) 
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(vervolg van pag. 15) 
verband dan ook van "ongewenste 
identificaties". En inderdaad, het is 
volkomen absurd om een anti-Ameri
leaan voor socialist uit te schelden, 
wat dat tegenwoordig dan ook nog 
mag inhouden, laat staan voor anti
democraat. 
De heer Van Riel heeft zijn standpunt 
gelukkig dus ten goede gewijzigd. 

(JL) 

I s u twee minuten stil geweest voor 
Tsjecho-Slowakije? Terecht heeft 

de F'JG op de huichelachtigheid van 
dit gebaar gewezen, want waarom wèl 
twee minuten stil voor de Tsjechen en 
Slowrtleen en niet vooT l!.v. de V·iet
namezen?. Het antwoord ligt voo1· de 
hand: wat de Amerikanen doen is 
goed, wat de Russen doen is fout. 
Meten met twee maten noemt men 
dat. 
De socia.listische jongeren willen nu 
ook twee minuten stilte voor de 
slachtoffers van de Amerikaanse 
agressie. Wij vragen ons af of dat nu 
wel verstandig is. 
Laten we de twee minuten blijven 
reserveren voor onze doden. Voor hen 
lcunnen wij niets doen dan hun nage
dachtenis eren door te blijven ageren 
tegen iedere agressie. Niet twee minu
ten in stilte, maar liefst voortdurend, 
en als het moet luidruchtig. 

(GvdM) 

M evrouw van Someren heeft bij 
de debatten over de verkeers

veiligheid naar onze mening een grote 
vergissing begaan. Een van haar sug
gesties was n.l. het opsporen van ver
keersovertredingen door middel van 
foto-apparatuuT. 
Evenwel heeft ham· politieke geest
veTwant, ministeT Polak, het afge
lopen jaar een bijzonder lovenswaar
dige wet op zijn naam gekregen m.b.t. 
de afluisterappaTatuur en het lijkt ons 
nu dat genoemde suggestie b~i ge
noemde minister dan ook weinig ge
nade zal vinden. Ook hier betreft het 
immers het bespieden van burgers; in 
genoemde suggestie zou het zelfs nog 
wel door de staat moeten plaatsvin
den. Het lijlet ons dat we hiermee wel 
ontzettend voorzichtig moeten zijn, 
aangezien het eind onmiddellijk zoele 
is wanneer we met dit sooTt dingen 
beginnen. Voor een liberaal is het in 
ieder geval een onzalig idee. Maar 
mogeli:jk is er hier spTalce van een 
kortsluiting tussen mevrouw Van 
Someren en ons. (JL) 

D e N eonazis van A dolf von Thad
den, die overigens nooit lid is ge

weest van de NSDAP, wat je van Kurt 
Geor.q Kiesingm· nu weer niet kunt 
zeggen, hebben bij de gemeenteTaads
verkiezingen in de deelstaat Neder-
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salcsen niet kunnen winnen. Hun per
centage zakte van 7 naaT rond 5"/o. 
Net als bij ons zijn gemeenteTaads
veTlciezingen oolc in Duitsland weinig 
repTesentatief. De opluchting mag 
daarom niet leiden tot de opvatting 
dat het nu allemaal voorbij is. 
Wel een verblijdend teken is de waak
zaamheid van de linkse Duitsers. In 
Bonn werd een NPD-bijeenlcomst on
mogelijk gemaakt. Met geweld. Jawel, 
maar dat is dan oolc het enige middel, 
want vooT wellee aTgumenten is het 
fascisme wel gevoelig ? ( GvdM) 

D e PvdA heeft na ruim een jaar 
lang flirtprogingen met D'66 te 

hebben bedreven deze paTtij uitge
nodigd in een soort ondertrouw te 
gaan. Het antwoord is hard en eens
gezind geweest en kwam kort gezegd 
hierop neer: PLOF'! En nou doet de 
aanbidder het misschien ook nog wel. 

MARIONALlA 

MARGINALIA 

Hoewel, het is lang niet zeker, want 
men heeft de kunst om "het onver
zoenlijke te verzoenen" al aardig van 
dat voormalige zogenaamde "twee
vleugelige insekt" afgekeken. Het 
politieke handigheidje bij de PvdA is 
alleen dat men nu van een "partij op 
pluriforme grondslag" spreekt. Na
tuurlijk, als deze partij, die de wijsheid 
in erfpacht meent te hebben, zoiets 
doet is het natuurlijk allemaal wat 
anders. Wij vo01·spellen dan ook dat 
het fraaie woord "plufirom" nog wel 
een hoge vlucht in het Nederlandse 
politieke wereldje zal gaan nemen. 

(JL) 

N ct de invnl der Russen in Tsjecho
Slownk~ie had ieder zo zijn moei

lijkheden. De "kleine ntctaT luidTuch
tige mindeTheid vctn extreem-linkse 
jongeTen en andeTe randfiguren" na
tuurlijk in de eeTste plaats, maaT ook 
het blad VTijheid en Democmtie, dctt 
ons gelukkig weeT iedere vr~jdag enige 
uurtjes vnn leesgenot veTschaft. Het 
blad schreef: 

"De overval toont aan hoe de heersers I 

nit het Kremlin met hun vrienden I, 

weten om te gaan. Wellee genade zij · 
tegen eventuele vrijctnden zullen be- · 
trachten Jean men zich gemakTeelijk · 
noorstellen." 

Ons nntwoord: natuurlijk geen enkele 
qenade. Als de Russen Nederland een
metal te paleTeen l1eblien, dan zullen we 
.~e leren kennen, die scha ft en. Onmid
dellijk zullen alle vrouwen verkracht 
en voor alle zekerheid alle mannen ge
nastreerd worden. Het is jammer dctt 
de bolsjewisten, die bovendien nog 
yoddeloos zijn oolc, hun beestachti.qe 
ortrd in PTaaq niet duidelijker gede
JIIonstreeTd IJCbben. Het qrote verschil 
111et de in chTistelijlce en humanistische 
11eest _qedrenkte westerse soldaat zou 
in een Tclctp bewezen z#n. 
Wij voeren oorlog tenminste op een 
nette w#ze. Barbaarse koznkken
methoden passen wij niet meer toe. 
Wij niet, wij qaan met de techniek 
111ee: fragmentatiebommen, napalm. 
NAP ALlliJ! Zeg daar oolc eens iets 
oueT. MeneeT L.III.? (GvdM) 

I n het FJG-orgaan (de F'JG is de 
jongerengroep van de PvdA) krijgt 

111 en ondermeer het volgende snppige 
leesvoer vooTgeschoteld: "Evenals 
noorgaande jetren is er op het lnter
nntionale Jeugdfestival te Sofia weer 
flink op de pctasheuvel qenaaid" (tus
sr-n twee haakjes, het eniqe concTete 
dus was daar ginder is vo01·geval.len, 
want de 1·est was "gelul in de ruimte", 
waar zelfs de F'JG niet over schrijft, 
JL). 

De F'JG 111eent, zo te zien, dat het 
nodig is meer sex in de politielc te 
doen. Misschien is een sex-instuif in
derdaad noq wel de beste oplossing 
l'oor de F'JG want het is duidelijk dat 
do ar haar sterkste potenties liggen. 

(JL) 

R inus F'erdinandusse meende zich 
in Vr# NedeTland de opmerking 

te kunnen permiteren dat het toch 
111aar goed was dat minister Luns mee 
was geweest naar de Berlijnse Muur, 
zodat hij de premier "een Tcontje" kon 
qt·nen. De "Terzijde"epigoon van de 
Nieuwe Linie Tcwctm in dezelfde week 
tot een identieke conclusie. 

Dergelijke opmerkingen zijn niet 
nieuw. "Zo is het" zag in de tanden 
Pan Prins Claus en de wenkbrauwen 
van mr. Toxopeus een item. Laatst
genoemde placht de betweterigheid 
van van PvdA te illustreren met "het 
vingertje van Vondeling". 

Wie in de bestrijding van politielee 
teyenstanders bepaalde fysielce heb
belijleheden betrekt verlangt zich tot 
een niveau dat wel eens is omschreven 
als "vlegelctchtigheid in het Tcwa
dmat". En terecht! (PvH) 
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MAANDBLAD VAN DE ONAFHANKELIJKE LIBERALE 
JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

MR. H. BOSMA OP HET .JOVD-CONGRES: 

''Luns moet 11V'eg'' 
DE VOORZITIER VAN DE JOVD MR. H. BOSMA HEETIE OP 
het Congres in Nijmegen de volgende gasten welkom: mevr. 
Klein (Stichting Vrouwen in de VVD), H. J. L. Vonhoff en 
H. Wiegel (VVD-hoofdbestuur en Kamerfractie, of omgekeerd), 
J. G. C. Wiebenga (LSVN) en G. M. A. Lekkerkerker (Stichting 
NPJCR). Zondags was D'66 vertegenwoordigd door de heer 
Schwartz. 
Daarvoor gaf de voorzitter zijn mening over een aantal belang
rijke politieke zaken. 

* * * 
ALLEREERST DE AMERIKAANSE VERKIEZINGEN. DE VOOR
zitter zette enkele vraagtekens bij de zgn. democratische gang 
van zaken. De conventies waren meer circusvertoningen. Hij 
constateerde dat de twee voornaamste kandidaten, Humphrey 
en Nixon, nauwelijks een reëel alternatief hadden te bieden. 
Persoonlijk zou hij de voorkeur hebben gegeven aan wijlen 
Robert Kennedy. 
Ten aanzien van Vietnam benadrukte de heer Bosma het uit
zichtloze van het Amerikaanse optreden in Vietnam. Hij betreur
de desbetreffende holle passage in de Troonrede, en het niet 
uitvoeren van de Vietnammotie door de heer Luns. Uiteraard 
juichte hij de bomstop van harte toe. Overigens, herhaalde hij 
zijn uitspraak dat hij vooral de buitenlandse paragraaf van de 
Troonrede vond getuigen van een enorm politiek onbenul. 

* * * 
DE VOORZITIER WEES MET FELLE VERONTWAARDIGING 
de Britse en Russische rol in het Biafraanse conflict van de 
hand. Hij was van mening dat de koloniale gebiedsindeling in 
Afrika herzien diende te worden. Het had hem zeer verbaasd 
dat de Nederlandse regering deze kwestie niet aanhangig had 
gemaakt bij de VN, omdat het wel duidelijk was dat er genocide 
gepleegd werd. 
Vervolgens besteedde de heer Bosma aandacht aan de explo
sieve situatie in Zuid-Amerika, en meer in het bijzonder aan de 

"geweldsprob\ematiek". Z.i. waren in Zuid-Amerika de omstan
digheden aanwezig die een geweldadige revolutie als uiterste 
remedie, kunnen rechtvaardigen. Hij had begrip voor de wan
hoop van een RK-geestelijke als Cami\Jo Torrès. Daarintegen 
laakte hij Che Guevara, die hij een "romantische beroeps
revolutionair" noemde. 
Het gebruiken van geweld in een min of meer democratisch 
land (b.v. de VS) achtte hij niet juist. Integratie van de negers 
zou daarom via andere wegen dan door Black Power bepleit, 
moeten plaats vinden. De Black Power-demostralie tijdens de 
Olympische Spelen vond de heer Bosma onsmakelijk, maar niet 
onbegrijpelijk. Duidelijk was mede hierdoor getoond dat politiek 
en sport praktisch onscheidbaar zijn. 

* * * 
OOK DE TSJECHOSLOWAAKSE KWESTIE PASSEERDE DE 
revue. De voorzitter hekelde het leugenachtige optreden van 
het pact van Warschauw. Overigens was hij van mening dat 
Tsjecho-Siowakije het meeste gediend is met een verdergaande 
ontspanningspolitiek, en niet met een militaire versterking van 
de NAVO. 

Vervolgens zei hij nog het een en ander over Portugal (het 
hoogst ongelukkige optreden van Luns), Griekenland (de schijn
verkiezingen), Spanje (tegen EEG-associatie of lidmaatschap) 
en Zuid-Afrika; alles in kritische zin. 

De voorzitter was gelukkig met de aanmerkelijke verhoging 
van het budget voor ontwikkelingshulp. Dat het Advies van de 
Nationale Raad niet was opgevolgd betreurde hij. Bezwaren had 
hij tegen de vaak protectionistische bilaterale overeenkomsten. 
Hoewel de heer Bosma zei zich niet met kerkelijke zaken te 
willen bemoeien, betreurde hij de pauselijke encycliek Humanae 
Vitae in hoge mate. 

(doorlezen op pag. 3) 
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(vervolg van pag. 1) 

Aan het slot van zijn buitenlandse beschouwing concludeerde 
Mr. Bosma, mede namens het gehele Hoofdbestuur, dat Minister 
Luns met bekwame spoed dient te verdwijnen. 

* * * 
HIERNA WERDEN DIVERSE BINNENLANDS-POLITIEKE 
issues onder de loep genomen. 
In het algemeen kon hij hier een meer positief geluid laten 
horen. Zo was hij het er onder de huidige omstandigheden mee 
eens dat er een zuinig financieel beleid wordt gevoerd. Ook de 
voorstellen om een ombudsman in het leven te roepen juichte 
hij toe, hoewel hij meer heil zag in een onafhankelijke, dan in 
een parlementaire "beschermheer van de burger". 
Ook het woningbouwbeleid noemde de heer Bosma heel accep
tabel. Hoewel hij de Wet Huurdersbijdragen erg naar vond, zag 
hij de nodzakelijkheid daarvan heel wel in. 
Op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs stelde de 
voorzitter zich in grote lijnen achter de Nota Posthumes op. 
Hij bepleitte een grotere efficiency in de universiteiten. Een 
systeem van integrale studiekostenvergoeding wees hij van de 
hand. De studenten die dit bepleitten beschuldigde hij van een 
anti-collectivistische houding, omdat zij geen begrip op brach
ten voor de zeer grote kosten waarmee het onderwijs gepaard 
gaat. 

* * * 
MR. BOSMA UITIE KRITIEK OP DE BELASTINGPLANNEN 
van Minister Witteveen. Hij zag ernstige welstechnische moei
lijkheden voor een in 1970 in te voeren automatische inflatie
correctie. Bovendien had hij bezwaren tegen zo'n automatisme. 
Z.i. dienden de overheidstaken de grootste prioriteit te krijgen. 
De voorzitter was van mening dat men uiteindelijk tot een reële 
vorm van medezeggenschap voor de werknemers moest zien te 
komen. Hij sprak zijn misnoegen uit over de gang van zaken bij 
de recente fusies, zoals het touwtrekken tussen de RDM en 
de VMF. Hoewel hij de wetenschappelijke juistheid van de 
stelling van Prof. Muiswinkel, dat de werknemer juridisch geen 
enkel recht kan doen gelden op een of andere vorm van winst
deling niet wilde betwisten, meende Mr. Bosma toch dat de 
werknemer wel eigenlijk risicodragend is, zij het dat dit risico 
niet direct economisch herleidbaar is. Daarom bepleitte hij toch 
een vorm van winstdeling, waarbij hij zich tegen spaarloon en 

vóór vermogensaanwasdeling uitspral~. Om het inflatie-effect 
op te vangen zouden de werknemersaandelen verhandelbaar 
moeten zijn. 
Vervolgens liet hij zich uiterst kritisch uit over de gang van 
zaken bij de burgemeestersbenoemingen, in het bijzonder die 
van Den Haag. Hoewel hij tegen de gekozen burgemeester was, 
meende hij dat er toch een reële inspraak t.a.v. de kwaliteiten 
van de burgemeester moest komen. Het prees burgemeester 
Samkalden voor zijn beleid bij de recente ongeregeldheden in 
Amsterdam. 

* * * 
UITVOERIG SPRAK DE VOORZITIER OVER HET VERPLICHTE 
nummertje partijvernieuwing. Hij zag geen heil in de vaak be
sproken Progressieve Concentratie. Hij zou daarintegen een 
stembusaccoord voorstaan van D'66, PPR (zonder de extre
misten), een groot deel van de PvdA en een deel van de VVD 
en de confessionele partijen. Een redelijke kans op een parle
mentaire meerderheid achtte hij bepaald niet uitgesloten. Even
wel was de voorzitter niet hoopvol gestemd over het slagen van 
zo'n concentratie. De Groningse uitlatingen van de heer Joekes 
juichte hij toe. Ook de heer Bosma meende dat D'66 geestelijk 
het dichtste bij de VVD staat. Voor deze partij voorzag hij 
mettertijd ook een scheiding der geesten. Hij kon zich in het 
algemeen wel verenigen met de denkbeelden van de meeste 
Kamerleden. 

* * * 
MR. BOSMA LANCEERDE EEN FELLE AANVAL OP HET CON
servatieve element bij uitstek in de VVD, senator Van Riel. De 
voorzitter meende dat de positie van een onafhankelijke jon
geren-organisatie zeker voordelen heeft. Toch meende hij dat 
een geparenteerde club meer invloed op de praktische politiek 
zou kunnen uitoefenen. Daarom meende hij dat een organisatie 
als de JOVD mettertijd gedoemd zal zijn te verdwijnen; dit mede 
gezien tegen de achtergrond van een mogelijk nieuwe partij
structuur in Nederland. 
Tenslotte besteedde de heer Bosma aandacht aan het Liberaal 
Beraad. Hij hoopt dat dit sneller met resultaten zal kunnen 
komen. Verder kon hij nauwelijks iets mededelen omdat de 
rapporten van de Werkgroep een geheim karakter dragen. 
Evenwel verheelde hij niet dat het bereiken van overeenstem
ming wel eens moeilijkheden zou kunnen gaan opleveren. Aldus' 
besloot de voorzitter zijn rede. 

REDACTIE 

JIJ> -'~JRTI.JJ·· 

YJE:lRNI lE tC'\VJLNG 

onwezenlijke 
ideeën? 

Destijds schreef ik een stukje over het 
isolement waarin de VVD dreigde te 
geraken, als het tot een politieke blok
vorming mocht komen. Waaraan ik 
overigens nogwel enige twijfels had en 
heb. 
Vorige maand pleitte ik voor een "Ge
matigd Progressieve Concentratie" (de 
PvdA van 1948) waarin zouden samen
gaan de VVD, D'66 en de PvdA, al
thans belangrijke groeperingen uit die 
partijen. 

Deze ideeën werden in een hoofd
artikel van de Volkskrant als "on
wezenlijk" gediskwalificeerd. Dat men, 
historisch gezien, niet erg gelukkig is 
met een geforceerde tegenstelling tus
sen confessioneel en a-confessioneel is 
begrijpelijk. Maar dat men het argu
ment gebruikt dat grote progressieve 
groepen binnen de confessionele par
tijen (kennelijk wordt voornamelijk ge
doeld op de ARP, die nogal op de wip 
zit) dit niet zouden toelaten kan ik 
nauwelijks serieus nemen. Vooreerst 
schijnen de Anti's koste wat het kost 
de evangelische handen vrij te willen 
houden. Voor de Progressieve Concen
tratie (zonder de VVD) ligt deze club 
dus geenszins voor het oprapen. 
verlengstuk 

dan de "door-de-bochters", evenzeer 
bezwaren. 
Ook de PvdA-linkervleugel is dacht ik, 
voorshands niet erg enthousiast om 
zich uit te leveren aan een burgerlijke 
partij als D'66. En wat deze laatste be
treft, de Democraten vertikken het een
voudig om een verlengstukje van de 
PvdA te worden, en ze voelen er zeker 
niet voor om de socialistische verkie
zingsnederlagen aan te zuiveren. Als 
een, naar men op goede gronden aan 
mag nemen, sterk groeiende partij 
houdt zij de eer aan zichzelf. En te
recht. Partijvernieuwing is niet alleen 
een kwestie van fuseren. 
Hoewel Henk Bosma in zijn congres
rede ook voor de Radikalen een plaats
je in de Gematigd Progressieve Con
centratie zag weggelegd, heb ik deze 
club met opzet niet genoemd. Als iets 
duidelijk is geworden uit de recente 

Maar anderzijds zou de vorming van 
een dergelijk stembusaccoord de con
servatieven in de AR, en die schijnen 
getalsmatig veel belangrijker te zijn (doorlezen op pag. 4) 
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verkiezingsonderzoeken, dan is het 
wel dat de PPR kwantitatief nauwelijks 
van enige importantie is. Het blijft een 
doodgewone splinter, aan welks op
richting dacht ik, voornamelijk gevoe
lens van rancuneuse aard (de .,nacht 
van Schmelzer") ten grondslag liggen. 
Aanvankelijk een isolement van de 
VVD meende ik. Thans schijnt zij 
steeds meer liefde voor haar regerings
partners te gaan koesteren. Als het 
ooit niet duidelijk was, dan is het dan 
nu wel: zeker de AR ziet in dit kabinet 
bepaald geen stembusaccoord ad hoc. 

zelfrespect 

De VVD zou zich niet moeten lenen om 
de afbrokkelende confessionele par
tijen nog een paar kabinetsperiodes in 
het zadel te houden. Zeker niet nu de 
Groep van Achtien een .,Duidelijk
heidscommissie" (hetgeen voor dit 
moment te denken geeft) heeft inge
steld om te onderzoeken of men zich 
vóór de verkiezingen tot een of andere 
partij of groep partijen moet bekennen 
en zo ja, tot welke. Het Parool wist te 
melden dat voor de KVP en de AR een 
meerderheid pro-PvdA was. Zeker in 
zo'n situatie mag de VVD zijn zelf
respect niet verliezen. De links-dogma
tische en confessionele dwaallichten 
moeten zelf hun eigen boontjes maar 
doppen. 
Drs. Joekes had (hopelijk) gelijk toen 
hij stelde dat D'66 de partij is die het 
dichtste staat bij de VVD. Hoewel zij 
daarmee eigenlijk niets nieuws be
weerde - had wijlen prof. Oud al niet 
gezegd dat D'66 in wezen een liberale 
partij is? - was het toch goed dit nog 
eens te benadrukken. Gespannen 
wachten wij op de praktische con
sequenties. 
Afstoting van Nieuw Links door de 
PvdA opent nieuwe perspectieven. Af-

stoting van oud rechts in de VVD 
evenzo. In dat opzicht zijn wij het weer 
van harte eens met de heer Joekes, die 
in deze vleugel een belemmering ziet 
om tot een moderne, open volkspartij 
te komen. 

VVD-taboe 
Tenslotte nog een opmerking over de 
in het liberale kamp opschudding ver
oorzakende uitlatingen van de heer 
Joekes t.a.v. D'66. Deze blijken minder 
door idealistische en meer door poli
tiek tactische overwegingen te zijn in
gegeven. Wat ze nog niet minder sym
pathiek maken. De heer Joekes tracht
te ARP duidelijk te maken dat deze 
niet moet denken dat zij onvervang
baar is, na al haar praatjes op het 
jongste partijconvent. D'66 is voor de 
heer Joekes in dit licht bezien kenne
lijk een acceptabel alternatief voor de 
Anti's. Of deze conceptie wel reëel en 
gelukkig is menen wij te moeten be
twijfelen. Wat niet wegneemt dat wij 
in ieder geval wel verheugd zijn over 
een VVD-taboe dat doorbroken is. 

Paul van Haeften 

morbide 
De rust van het kerkhof? vroeg 
Henk Bosma zich over de VVD 
af, in zijn congresrede. Maar 
toen er nauwelijks vragen wer
den gesteld over het JOVD-HB
beleid merkte de heer Vonhoff 
op: "Maar hier dan de TUst van 
het crematorium. Op een keTlc
hof lcan je tenminste nog iets 
opgraven." 

N.V. Aannemersbedrijf 

vlh J. STAM 

Kortenaerstraat 3 
ZWIJNDRECHT 
Tel. 01850- 5839 

WONINGBOUW 
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rietsuiker of 
bietsuiker? 

Reeds enige maanden is men in ons 
l,md bezig de bevolking aan te sporen 
1 ietsuiker te gaan gebruiken in plaats 
van bietsuiker om op deze wijze daad
werkelijk iets aan ontwikkelingshulp 
I<~ gaan doen. Vele middelbare schalie
' <'n togen in hun herfstvakantie op pad 
om op aansporing van enkele leraren 
(l>.v. in Hoogeveen) zo veel mogelijk 
ri!'tsuiker aan de man (en of vrouw) 
te brengen. O.a. door de groep Sjaloom 
is een landelijke rietsuikeractie op 
touw gezet met als doelstelling (zoals 
v<'fmeld op het boekje .,Suikerraffine
lll!'llt'' maandelijks Kasrnaschrift 1968 
B/9) het realiseren van een mentali
l.<'itsverandering, waardoor de over
h<'id, geconfronteerd met een andere 
instelling onder de burgers, gedwon
~~<'ll wordt in het internationaal over
I<'\! meer de partij te kiezen voor de 
"1me landen. De suiker is daarbij maar 
(,[,n van de vele voorbeelden van de 
vnkeerde en voor de arme landen 
u i ter st nadelige wereldhandelsstruc-
1.11 r<,n, 

11<•1 protest tegen een handelsstructuur 
dit· de economische groei van de ont
Wikkelingslanden sterk remt, wordt 
g<·noemd als motief voor het kopen 
v<~n rietsuiker. 

verantwoordelijkheidsbesef 
N11 vindt ik het een zeer goede zaak 
ddl vele Nederlanders en daarvan 
vooral de jongeren in het geweer 
komen voor de ontwikkelingslanden. 

Dit getuigt van een groot verantwoor
dl' I ij kheidsbesef, een verantwoorde
l ijk lwidsbesef waar vele ouderen een 
voorbeeld aan zouden kunnen nemen. 

Voor mij is het echter de vraag of men 
w<'l het juiste, het meest dringende 
voorbeeld uit de vele voorbeelden, zo
als men in de doelstelling heeft gezegd, 
heeft gekozen. Verder verloopt de 
wijze van actie-voeren naar mijn 
mening ook niet overal feilloos. Zo 
doet de actie-groep o.a. een appèl op 
bet Nederlandse Parlement en de rege
ring om iets waar te maken van haar 
mooie beloften alsof Nederland zich in 
het geheel niets laat gelegen aan de 
ontwikkelingslanden. 

onheilsprofeten 
De aanhangers van de suiker-actie 
worden er in Suikerraffinement voor 
gewaarschuwd dat zij zich toch vooral 



niet moeten laten intimideren door on
heilsprofetieën over het in gevaar 
brengen van de werkgelegenheid en 
het economisch belang, daar deze 
meestal gebaseerd zouden zijn op aan 
de actie-groep toegeschreven eisen die 
zij echter niet zouden hebben gesteld 
zoals b.v. een volledige opheffing van 
de suikerbietenproductie. Op een dis
cussieavond in Amsterdam georgani
seerd door een door studenten gevorm
de actiegroep .,rietsuiker-bietsuiker" 
sprak echter een staflid van het In
stitute of Social Studies zich uit voor 
het stopzetten van de suikerbieten
productie voor een tijdvak van vijftien 
jaar! 
In een uitgave van de Katholieke Wer
kende Jeugd in Nederland wordt de 
Suiker Unie en daarmee de bieten
telers verweten dat zij zoveel suiker 
willen produceren als ze zelf willen en 
dat zij niet wensen dat hun onder
nemingsvrijheid wordt beperkt, waar
uit de Roomse Jongeren de conclusie 
trekken: de armen mogen arm blijven! 
Evengoed hadden ze kunnen zeggen: 
suikerbieten telen is een misdaad! 

domineespraatjes 
De vrijdagse VPRO-Deze Dag-spreker 
moest er ook zo nodig wat van zeggen. 
Deze verkondigde o.a. dat wij landen 
als in M-Amerika en Z.O.-Azië vader
lijk ontwikkelingslanden noemen en 
dat ook wel zullen blijven doen zolang 
wij weigeren hun producten (in dit ge
val suiker) in te voeren omdat wij er 
nu eenmaal dure hobby's op na willen 
houden (het verbouwen van suiker
bieten). 
Hoewel de samenstellers van genoem
de Sjaloom uitgave steeds beweren dat 
zij de boeren enkel willen aansporen 
hun productie van suikerbieten niet te 
gaan verhogen, lijkt het me zeer ge
rechtvaardigd dat vele boeren zich 
ongerust maken wanneer zij allerlei 
artikelen in de pers lezen of dominees
praatjes voor de VPRO beluisteren. 
Want dezen zijn het, die de boeren als 
het waren beschuldigen van het feit 
dat de ontwikkelingshulp niet genoeg 
naar hun zin, op gang komt. De boeren 
moeten volgens hen maar een belang
rijk deel van hun bestaan prijs geven 
om ruimte te maken voor de arme 
landen. Voor een Amsterdamse domi
nee een vrij eenvoudige stelling. De 
Suiker Unie zegt terecht: .,Het is ge
makkelijk riemen snijden uit ander· 
mans leer". 

Mr. de Gilde 
In .,Memorandum over suiker" geeft 
Mr. G. J. de Gilde een meer verant
woorde mening. Hij stelt dat de pro
blemen van de wereldsuikermarkt (een 
markt waar velen zeer weinig van be
grijpen!) dienen te worden gesteld 
tegen de achtergrond van de dreigen-

de voedselnood waarvoor de wereld 
zich op korte termijn zal zien gesteld 
en in dit verband dient te worden op
gelost. Hij is dan ook van mening dat 
de ontwikkelingslanden zich veel meer 
moeten toeleggen op het produceren 
van die producten waarvan er in de 
wereld een tekort is en dat is in geen 
geval suiker! 
Wanneer wij suiker exporteren uit een 
ontwikkelingsland, stimuleren wij de 
productie van een product waar reeds 
een te veel van is. Daarom lijkt het mij 
beter dat wij b.v. de productie van 
koffie, rubber, ananas enz. in Cuba 
gaan aanmoedigen daar op deze wijze 
een veel groter aandeel in de wereld
voedselsituatie wordt geleverd. Helaas 
mis ik dit probleem bij Sjaloom, de 
politieke jongeren in Amsterdam c.a. 

Grietinus Zieng s 

rede van 
mevr. H. van 

Someren
Downer 

In haar congresrede liet mevr. Van 
Someren de belangrijkste internatio
nale gebeurtenissen van de laatste tijd 
de revue passeren. 
Zij begon haar rede met vast te stellen, 
dat op dit moment een nieuwe samen
leving met nieuwe vormen en normen 
aan het gisten is. In dit gistingsproces 
neemt de jeugd een voorname plaats 
in, doch wat zij nastreeft is nogal ge
compliceerd. 
Mevr. Van Someren stond lange tijd 
stil bij de recente ontwikkelingen in 
Tsjecho-Slowakije. Zij achtte het 
machtsevenwicht in de wereld door de 
interventie niet te zijn verstoord, maar 
de onberekenbaarheid van Moskou, 
die bij een werkelijke ontspanning niet 
gebaat is, is weer eens duidelijk ge
demonstreerd. Een politieke verster
king van de NATO is dringend ge
wenst, aldus mevr. Van Someren. 

extase 
De .,linkse" jongeren werden verweten 
dezelfde groepskenmerken te bezitten 
als .,uiterst rechts": persoonlijkheids
verering (Che Guevara), extasetoe-

standen en het menen volstrekt logisch 
te kunnen denken. Marcuse geeft aan 
dit denken nog een starre filosofie mee 
met als conclusie, da.t het Westen geen 
feitelijke democratie kent. Volgens 
spreekster is de onvrede met de demo
cratie meer te wijten aan een verkeerd 
gebruik van de massacommunicatie
middelen en de demystificatie van de 
politici. Zij pleitte daarom voor meer 
instructieve TV-programma's en een 
parlementaire omroep. 
Ondanks de noodzakelijkheid om 
steeds meer mensen bij het beleid te 
betrekken vond mevr. Van Someren 
een vertrouwensband tussen kiezer en 
gekozene noodzakelijk. Je kunt nu een
maal niet om iedere zaak je kiezers 
raadplegen. Daarom dienen de partijen 
steeds een ideologische basis te heb
ben. Mevr. Van Someren verwierp het 
pragmatisme van D'66. Wat deze partij 
nastreeft - pragmatisme en meer in
spraak van de kiezers - zal óf mis
lukken óf op een bepaald moment een 
ideologische basis krijgen. 

progressieve concentratie? 
Mevr. Van Someren vond het nog te 
vroeg om te oordelen of D'66 samen 
met de VVD in een regering zou kun
nen zitten. Wel betreurde zij de con
tacten tussen de PPR (.,een onduidelijk 
gezelschap, dat onduidelijke dingen 
zegt over ontwikkelingshulp en zo") 
en D'66. Ik zou liever zien, dat 0'66 
met PvdA en VVD gaat praten, aldus 
mevr. Van Someren. 
In ieder geval zou het huidige kabinet, 
- zij het met enige wijzigingen (even 
later bestreed mevr. Van Someren de 
vlakheid van de buitenlandse para
graaf in de Troonrede, dus ... ? -red.) 
- zich voor de volgende verkiezingen 
kunnen handhaven, maar dan moet er 
voor de kiezer wel een alternatief zijn. 
Helaas is dat er nog niet, aldus mevr. 
Van Someren, die de zwakke oppositie 
in de kamer eveneens verontrustend 
noemde. 

volwassen democratie 
Tenslotte complimenteerde mevr. Van 
Someren de JOVD met het minimum
programma. Zij distantieerde zich van 
Moerkerk (D'66), die de JOVD met het 
epitheton .,reactionaire truttezooi" had 
gesierd. 
Mevr. Van Someren wees er op, dat 
uit het minimumprogramma toch wel 
duidelijk bleek, dat jongeren anders 
over de zaken denken dan vele oude
ren met tientallen jaren ervaring. Daar
om zou het afschaffen van jongeren
organisaties een verarming betekenen. 
Over 30 jaar zullen we kunnen zien of 
de start van de jonge generatie naar 
een nieuwe wereldorde inderdaad goed 
is geweest. 

(doorlezen op pag. 8) 
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hoe lang nog? 

Men kan niet zeggen dat drs. Theo Joekes 
behoort tot de minst onverdachte liberalen. 

Wij herinneren ons hem als de man die in een 
radio-teach-in enkele JOVD'ers woedend 
besprong, toen dezen p'leitten voor democrati
sering van het bedrijfsleven. De daar aanwezige 
jonge liberalen werden door deze actie dermate 
gefrustreerd dat het opzeggen van het lidmaat
schap van liberale organisaties als VVD en 
JOVD slechts een kwestie van tijd is geweest. 

Maar sinds enkele weken is de verstandhouding 
radicaal gewijzigd, zó zelfs dat het JOVD
congres in Nijmegen zich "achter J oekes" 
opstelde. Het spreekt vanzelf dat Joekes voor 
het verwerven van deze sympathiebetuiging wel 
iets heeft moeten doen. Het merkwaardige is wel 
dat Joekes iets volstrekt normaals heeft gezegd, 
maar aangezien het uiten van de meest simpele 
en eenvoudige meningen in de VVD soms een 
gevaarlijke, resp. aandacht trekkende bezigheid 
is, verwekte hij niet minder dan complete 
verwarring in liberale gelederen. En omdat het 
prettiger is te leven met een aantal vast-
en doorgeroeste vooroordelen kan men begrijpen 
dat de vruchten van het logische denkwerk van 
Joekes in uitermate onvruchtbare VVD-aarde 
zijn gevallen. 
Het zal de toch wel intelligente politicus Joekes 
na anderhalf jaar Kamer zonder twijfel zijn 
opgevallen dat de kloof tussen VVD en D'66 
in werkelijkheid niet zo groot is als wel eens wordt 
voorgesteld. Natuurlijk, de malaise waarin de 
Nederlandse politiek verkeert wordt door de 
democraten wel eens tè zwart getekend, terwijl 
de oplossingen die D'66 voor ogen staan (of 
moeten we zeggen: stonden?' zacht uitgedrukt 
ongelukkig gekozen en onvoldoende doordacht 
waren. Maar daar staat tegenover dat de aanpak 
van D'66 gekenmerkt wordt door een onorthodox 
en fantasievol denken, ondanks enkele af
schuwelijke missers zoals de kwestie van de 
geluidshinder rond Schiphol. Maar, zouden wij 
in alle bescheidenheid willen vragen, welke 
partij glijdt op haar beurt niet eens uit? Om eens 
een volimmen willekeurige club te noemen: 
de VVD, kampioene der belastingverlaging, 
steunt desniettemin een kabinet dat belasting
verhoging heeft aangekondigd. Het is zeer 
onverstandig anderen "opportunisme" te 
verwijten, omdat het erg gemakkelijk is de bal 
zeer doelzeker terug te spelen. 

Dat er in de JOVD sterke sympathieën, zo al 
niet voor D'66 als partij dan toch wel voor haar 
ideeën, bestaan, of tenminste bestaan hebben, 
of op zijn allerminst bij enkelen nog bestaan 
(waarom hebben ook niet meer JOVD'ers de 
enquête ingevuld?) mag bekend worden 
verondersteld. 
Het toenmalig hoofdbestuur van de JOVD, 
onder voorzitterschap van Hans Wiegel, 
drong al eind 1966 bij de VVD aan op een 
bezinning in eigen kring, geschrokken als het 
hb toen was van de dreigende splitsing in liberale 
gelederen. Het contact met de nieuwe partij is er, ~ 
ondanks herhaald aandringen, niet gekomen, 
wèl het bekende Liberaal Beraad. Maar door de 
JOVD is bij de aanvang al duidelijk gesteld 
dat het Beraad tussen de onderscheidene liberale 
organisaties niet tot doel heeft oeverloos in- en 
uit te gaan praten over het "slechte image" van 
de partij. Deze kwestie mag voor reclame-experts 
een interessant probleem zijn, de aandacht van de 
JOVD gaat naar iets anders uit. 
Bij de positiebepaling van de VVD t.o.v. D'66 
spelen zonder twijfel een aantal frustraties een 
belangrijke rol: tenslotte mag men deze partij, 
in overdrachtelijke zin dan wel te verstaan, 
als een kind van Beatrix beschouwen. Men zal 
in de VVD nooit vergeten, en nog minder ver
geven, dat het uiteindelijk Hans Cruyters is 
geweest die na de beruchte krach met Toxopeus 
de stoot heeft gegever,, tot de oprichting van 
D'ûfi. Er hoeft geen psycholoog aan te pas te 
komen om de duidelijke verdringingssymptomen 
te kunnen aantonen. Bekend is bijvoorbeeld het 
feit dat de Tweede-Kamerfractie van de VVD een 
lijst liet samenstellen, waaruit zou moeten blijken 
dat D'66 aUesbehalve "liberaal" is, omdat deze 
partij zo vaak met de PvdA en de PSP meestemt. 
Dit feit zegt op zich zelf natuurlijk niets. Een 
pikant detail is overigens dat de resultaten van 
dat onderzoek nooit verder bekend zijn gemaakt 
-waarschijnlijk omdat ook zou blijken dat de 
VVD zich zo vaak in het- compromitterende
gezelschap van b.v. de Boerenpartij bevindt. 
Maar goed, terug naar ons verhaal. Na de 
flirtation van Joekes belegde de kamerfractie 
van de VVD een vergadering. Geheel in over
eenstemming met de gewoonte de D'66'ers af te 
schilderen als een stelletje politieke onbenullen, 
verklaarde Toxopeus dat "D'66 geen politieke 
lijn heeft vertoond. Er is geen streven gebaseerd 
op een politiek beginsel. Zo'n beginsel moet er 



wel zijn voor een regeringscoalitie". 
Dat is een merkwaardige redenering, vooral 
wanneer men bedenkt dat deze overwegingen 
niet gelden voor de confessionele partijen, die 
sinds jaar en dag ook het gemis van een politiek 
beginsel wordt verweten. Desondanks hengelt 
de VVD zeer nadrukkelijk naar de sympathie 
van de CDU-partijen, nochtans zonder dat CHU 
en KVP en in het minst de ARP enig enthousiasme 
tonen. 
Op het ogenblik staan de zaken zo, dat de VVD 
de progressieve "concentratie" rustig aan de 
linkerzijde der confessionelen laat knabbelen. 
Wat er zo van het liberalisme terechtkomt 
laat zich zeer gemakkelijk uitschilderen. Reeds 
eerder hebben wij gewezen op het levensgrote 
gevaar dat de VVD zich dan in plaats van zoals 
thans "anti-socialistisch" (Van Riel: er zijn in 
Nederland socialisten en anti-socialisten -een 
zeer negatieve benadering dachten wij) straks 
"anti-progressief" gaat opstellen. Met deze positie 
mag de VVD zich wat ons betreft wél, maar het 
liberalisme zeker niét tevreden stellen. 
Zien wij het goed, dan beseft ook de heer Joekes 
dat. Hij zei ook, de aristocratische en conser
vatieve franje best te kunnen missen. Wij ook, 
al zijn wij het misschien oneens over de omvang 
van die franje. Maar er is alle reden de uit
latingen van Joekes te steunen! 
De lijn die de JOVD met betrekking tot het 
Liberaal Beraad trekt is helder. De JOVD 
wenst een duidelijke inbreng in de VVD-politiek. 
Een groot aantal "issues" zullen anders gefor
muleerd moeten worden. Tot zolang is het 
onverstandig de weg tot gelijkgestemde groepen 
en partijen ai te snijden, zoals nu steeds opnieuw, 
en vaak bij voorbaat, gebeurt. 
Voorzitter Henk Bosma heeft in Nijmegen gezegd 
dat het gesprek hierover bijzonder moeilijk 
gaat worden. Een aanwijzing dat deze vrees 
gerechtvaardigd is vinden wij in de wijze waarop 
de heer Lachapelle, hoofdredacteur van 
Vrijheid en Democratie, op de affaire-Joekes 
heeft gereageerd, al dan niet met voorkennis 
en/ of instemming van het hoofdbestuur van 
de VVD. 
Het komt ons voor dat de hoofdredacteur van 
V &D vooruitloopt op de uitkomsten van het 
Liberaal Beraad. Het feit dat de redactie van 
het weekblad, dat de preekbuis is van de VVD, 
heel wat minder vlot is wanneer het gaat om het 
signaleren van minder liberale uitlatingen van 
bijvoorbeeld de heer Van Riel, doet ons vrezen 
dat het resultaat van het Liberaal Beraad niet 
datgene zal zijn wat de JOVD er zich van 
heeft voorgesteld. 

Gerard -van der Meer 
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(vervolg van pag. 5) 
We moeten samen koersen naar een 
betere toekomst met een volwassen 
democratie en een hechte wereldorde. 
Dan kunnen we zeggen: we hebben 
gezamenlijk een oplossing gevonden. 
Aldus besloot mevr. Van Someren haar 
rede. 

Dick Dees 

UEMONS'JI'RATIES 

gaat 
de straat 
regeren? 

Ruwweg gesproken zijn er twee soor
ten demonstratieve acties mogelijk: 
Goed georganiseerde, massale en 
rustige optochten, waarbij op waardige 
wijze uiting wordt gegeven aan ge
voelens van afschuw of onbehagen 
over bepaalde kwesties; daartegen
over frequente, kleine en veelal on
ordelijk verlopende betogingen, die 
meestal uitlopen op kloppartijen met 
de politie. Het laatste soort is min of 
meer het monopolie van uiterst linkse 
elementen in ons volk. Hierover willen 
we het hier nu hebben; de conclusies 
etc. slaan dus niet op de eerste soort 
demonstraties. 
Wat de opgewonden betogingen van 
uiterst links betreft; eerst een beeld 
van het soort figuren dat we waar
schijnlijk als de "brains·· van deze 
acties mogen zien. Het volgende stuk 
interview met Peter Schat is ontleend 
aan Democrater, het orgaan van de 
Studenten Vak Beweging. 
illegaliteit 
"Na de Vietnam-demonstraties van 
17 augustus heb je gezegd dat we in 
Nederland moeten overgaan tot ge
welddadig verzet, misschien wel ter
reur. Welke mogelijkheden zie je en 
denk je dat het succes zal hebben?" 
"Ik kan geen blauwdruk geven, dan 
kan ik beter ineens naar de BVD gaan. 
Ik ben er wel van overtuigd dat het 
kapitalisme, het imperialisme, zich niet 
voetstoots de macht Iaat ontnemen. Ik 
heb het gevoel dat het zo langzamer
hand tijd wordt om in het verzet te 
gaan, we moeten naar de illegaliteit 
toe ... Er is recht op verzet." 
Verder zegt Schat o.a.: "Ik ben geen 
lid van de communistische partij. Dat 
is een beetje onmogelijk in Nederland. 
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Als die communistische partij wat min
der sektarisch en wat minder gerefor
meerd zou zijn, zou ik er lid van kun
nen zijn." 

"provocaties" 
Thans dan iets over de acties zelf, zoals 
b.v. die van bezetting van het Mexi
caanse consulaat en die tijdens het on
vermijdelijk daaropvolgende proces. 
Bij dat proces kon men zich trouwens 
inderdaad wel afvragen of de proeftijd 
van drie jaar niet een verkapte aan
tasting was van de vrijheid van 
meningsuiting. Kortom, links had, zo
als zo vaak, niet helemaal ongelijk. 
Doch hun reactie was daarom nog niet 
goed te praten. De botsingen met de 
politie "werden natuurlijk allemaal 
door de laatste geprovoceerd'', zodat 
men na afloop nieuwe demonstraties 
"tegen het brute politieoptreden" kon 
beramen. 
Nu kan men zich ten aanzien van het 
optredende gezag al eveneens afvragen 
of dit wel altijd even tactvol tewerk 
gaat en of de politie in het algemeen 
niet te spoedig meent dat de grens van 
het nog net toelaatbare overschreden 
wordt. 
Dat neemt intussen allemaal niet weg 
dat een ieder die met veel tam tam een 
actie begint er op bedacht moet zijn 
dat daarop een reactie kan volgen. Dat 
is haast een natuurwet. "Pistolen roe
pen om pistolen". Wat die reactie van 
de politie betreft, deze zou tot een 
minimum beperkt moeten blijven, om
dat elke krachtdadige reactie, vooral 
als daarbij martelaren gekweekt wor
den veelal een spiraal van toenemend 
geweld inzet. Jammer genoeg zijn het 
echter meestal eerder emotionele dan 
verstandelijke reacties die hier aan 
het woord zijn. Wanneer evenwel niet 
voortdurend politiegeweld gebruikt 
zou worden dan zouden dit soort acties 
langzamerhand tot het gewone straat
beeld in de grote steden gaan behoren, 
net als vroeger de liedjeszanger en 
hier en daar nu nog het draaiorgel. 
Niemand zou er meer enige aanstoot 
aan behoeven te nemen en zeker niet 
wanneer de binnensteden straks voor 
het verkeer toch haast allemaal wor
den afgesloten. Want de voornaamste 
hinder ondervindt immers het verkeer? 

sensatiezucht 
Doch dit is natuurlijk niet het ideaal
beeld van de organisatoren (dat is 
meer iets voor de "ludieke maatschap
pij"). Daarom is het ook veel waar
schijnlijker dat zij het zijn die provo
ceren. Het voornaamste doel van een 
demonstratieve actie is immers publi
citeit, het bereiken van een zo groot 
mogelijk publiek, alhoewel, de recht
streekse pressie die men wil uitoefenen 
moet wa<trschijnlijk ook niet onder
schat worden. Dank zij de sensatie-

zucht van het publiek en de commer
ciële basis waarop de publiciteits- , 
media opereren komen veel organisa- ' 
toren tot het idee dat het gebruik van 
g<'Weld een belangrijke katalysator in 
de door hun gewenste maatschap
p<'lijke ontwikkeling kan zijn. 
l·:chter, het lijkt er veel op dat men zich 
l>lind staart op het directe effect van 
"en succesvolle provocatie van de 
politie: Grote koppen in de krant, uit
voerige beschouwingen, gesprekken 
op hoog tot zeer hoog niveau enz. Het 
indirecte effect, dat weliswaar veel 
nJinder goed valt waar te nemen en te 
meten, doch dat daarom wel bestaat, 
wordt schromelijk uit het oog verloren. 
])" linkse agitatoren beseffen blijk
l>o~ilr niet dat het Nederlandse volk 
voor het overgrote deel op zijn rust ge
steld is, om welke reden dan ook. 
Getuigt het daarom niet van een ar
rogante kortzichtigheid van deze 
groeperingen om te pogen met meer of 
minder geweld hun ideeën aan de 
meerderheid op te dringen? Is het niet 
hovendien ondemocratisch? Mag de 
Nederlandse werknemer misschien 
's avonds om zes uur zijn pilsje drin
k<~n, zijn krantje pakken voor de sport
uitslagen en daarna langzaam weg
dutten achter de televisie? Trouwens 
clls ooit de "ludieke maatschappij" nog 
f!(~ns mocht aanbreken, waar moet deze 
"consumptieslaaf" dan nog over dis
cussiëren? Maar goed, we willen graag 
erkennen dat de massa blijkbaar nog 
lang niet toe is aan een geestelijke 
emancipatie (die men als liberaal wel 
?on moeten stimuleren!). Alleen, wij 
zien het ontwrichten van het straat
vcrkeer niet als een instrument van de 
dailfvoor noodzakelijke cultuurpoli
tiek. 

vergrijzing 
Zolang de materiële welvaart nog niet 
voldoende geconsolideerd is, zo lang 
moet het "klootjesvolk" ook niets heb
ben van relletjes etc., aangezien het 
hierin een aanslag ziet op zijn mate
I ii'le verworvenheden, waarvan zij 
voorlopig nog niet verzadigd zijn. En 
zolang zal er waarschijnlijk ook 
malaise blijven heersen in de politieke 
partijen, vooral in die welke vanouds 
de meeste arbeiders hebben aangetrok
ken. Zo is de PvdA bijvoorbeeld op het 
ogenblik snel aan het vergrijzen. Ook 
om deze reden is het niet zo'n wonder 
dut vele nieuw-linkse jongeren (veelal 
dus afkomstig uit kringen waar wel
vaart al iets gewoons is) hun toevlucht 
tot buitenparlementaire acties zoeken. 
Het kan best zijn dat wanneer over een 
aantal jaren hun gelederen van onder
af voldoende zijn versterkt de poli
tieke partijen zonder al te veel moeite 
door hun veroverd kunnen worden. 
Het gevaar bestaat echter dat men 



hierin dán misschien geen nut meer zal 
zien. 
Het is intussen evenmin verwonderlijk 
dat vele van deze jongeren via deze 
buitenparlementaire acties in verkeerd 
politiek vaarwater gedrongen worden; 
te meer daar hun vroeger op school 
geen enkele democratische burger
schapsvorming is bijgebracht. Zo is de 
Studenten Vak Beweging al groten
deels in handen gevallen van de PSP 
en waar de PSP handenklappend elke 
actie tegen het gezag, ongeacht de 
overwegingen die er aan ten grondslag 
liggen, goedkeurt, mag men enigszins 
aan haar democratische intenties twij
felen. Want het is toch niet democra
tisch als een kleine militante minder
heid meer en meer haar toevlucht be
gint te nemen tot terreuracties. Boven
dien valt altijd bijna direct de volstrek
te intolerantie van deze groepen op. 
(Misschien dat dit trouwens ook een 
der oorzaken is waarom extreem links 
onderling altijd zo hopeloos verdeeld 
is; genuanceerde meningen zijn er im
mers taboe.) Die tolerantie wordt ech
ter wel van de tegenpartij geëist. Het 
is haast om te lachen als men een 
zekere Harry Mulisch ergens hoort be
weren dat de tegenstanders van Fidel 
Castro op Cuba eigenlijk nog veel te 
netjes zijn behandeld, terwijl die zelfde 
Harry een van de eerste violen speelt 
in het koor dat huilerig roept dat de 
politie na een succesvolle provocatie 
weer te hard heeft geslagen; maar dat 
is in Amsterdam. Voor zulke lieden 
kan men natuurlijk ook maar niet meer 
het geringste respect opbrengen. Doch 
daarvan trekken zij zich niets aan en 
demonstratie na demonstratie wordt op 
touw gezet. 

gummistok 
Laat hen dan echter eens ingepeperd 
worden dat met elke veldslag met de 
politie de Telegraaf, een van hun voor
naamste werkelijke politieke tegen
standers, honderden abonnees wint. 
Het blad zal ten slotte zo dik geworden 
zijn dat de politie beter met een dub
belgevouwen Telegraaf de oproer
kraaiers een hersenschudding kan 
slaan dan met een gummistok. De Tele
graaf zal er waarschijnlijk graag een 
deel van de oplage voor willen afstaan, 
zodat dit ochtendblad nog meer dien
sten kan bewijzen dan alleen als vlie
genmepper. En dan mag Links nog blij 
zijn op de koop toe. 
Want als rechts zich echt bedreigd 
gaal voelen dan zijn de poppen aan het 
dansen; en het is duidelijk dat de poli
tieke partijen er dan niet aan te pas 
zullen komen. Het rommelen ter rech
terzijde zou wat dit betreft toch een 
waarschuwing moeten zijn, maar ja, 
aan geestelijke bijziendheid schijnt 
nog steeds weinig te doen te zijn. Als 

het ooit zover mocht komen, wat in
tussen toch niet waarschijnlijk is, dan 
zal links in de golf van de door haar
zelf verwekte reactie verdrinken en 
tegelijk zal de klok daarmee wel een 
flink eind worden teruggezet. Mocht 
extreem links er evenwel in slagen 
door economische sabotage een mate
riële tegenspoed te ontketenen dan 
zouden de misleide arbeiders misschien 
hun partij kiezen. Nog afgezien van 
alle ellende die ons volk dan tegemoet 
gaat, kunnen we dan onze democratie 
echter evengoed wel op onze buik 
schrijven, als links zou winnen, gezien 
de instelling van de linkse .,brains". 
(Zie b.v. het interview met Mulisch in 
de Haagsche Post van 28 sept. '68.) 
verkettering 
Het beroerdste bij dit alles is dat de 
werkelijke progressieve krachten die 
in ons volk leven door dit verket
teringsproces tussen wal en schip drei
gen te geraken. Door de rechtse pro
paganda worden deze figuren immers 
op een hoop gegooid met de genoemde 

linkse elementen. Daardoor bereiken 
deze laatsten dan ook eerder dat het 
.,reactionaire kabinet de Jong" tot 
1975 zal blijven regeren dan dat het 
door hun toedoen morgen al gewipt 
zal worden. 
Misschien is het voor alle extremis
tisch aangelegde figuren, zowel ter 
rechter als ter linker zijde, goed om 
eens de woorden van pater Pire, nobei
prijswinnaar voor de vrede, te lezen: 
.,Ook al lijkt het gebruik van geweld u 
gewettigd, u zult nooit de absolute 
zekerheid hebben, dat u gelijk heeft, 
en evenmin dat het nieuwe regime 
beter zal zijn dan het oude. Het is zelfs 
mogelijk dat het resultaat van gerecht
vaardigd geweld erger is dan hetgeen 
er voordien was." 
Wij menen dat deze woorden niet al
leen op Zuid-Amerikaanse toestanden 
betrekking hebben doch dat zij univer
seel geldend zijn. 

Jan Lambers 

hb-verklaring 
JONGEREN ORGANISATIE 

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
Het Hoofdbestuur, 
overwegende: 
1) dat haar organisatie zich meerdere 

malen in kritische zin heeft uitgelaten 
over de door Nederland gevoerde bui
tenlandse politiek; 

2) dat de huidige Nederlandse buiten
landse politiek gekenmerkt wordt door 
een ontstellend gebrek aan oorspron
lijkheid en initiatief; 

3) dat dit beleid mede daardoor een zeer 
eenzijdig karakter blijkt te hebben; 

4) dat de inhoud van de buitenlandse 
paragraaf van de Troonrede nor;,maals 
de verstarring van het denken omtrent 
de door Nederland te voeren buiten
landse politiek in de daarvoor verant
woordelijke kringen onderstreept; 

doet aan de vooravond van de Algemene 
BEschouwinç;en een beroep op de Neder
landse volksvErtegenwoordiging: 
om de buitenlandse politiek van Necler 
land aan een grondige analyse te onder
werpen, waarbij speciaal gelet zou moe
ten worden op: 
1) de uitgangspunten van het huidige 

buitenlandse beleid; 
2) de benaderingswijze die bij het uit

voeren van dit beleid tot uitdrukkinfJ 
wordt gebracht; 

3) de waarachtigheid van de uitganus
punten gezien tegen de achtergrond 

van: 
a) de politieke ontwikkelingen in ge

heel Europa; 
b) het protectionistische karakter van 

de maatregelen en het gesloten 
karakter van de houding van de 
EEG ten opzichte van derde lan
den; 

4) de positie van het departement van 
Buitenlandse Zaken bij het uitvoeren 
van het Nederlandse buitenlandse be
leid; 

5) de figuur en de positie van de huidige 
minister van Buitenlandse Zaken bij 
de uitvoering van het te voeren en het 
gewenste te voeren beleid. 

Er zij nog opgemerkt, dat de kritiek van 
het Hoofdbestuur zich niet richt tegen 
het regeringsbeleid als zodanig, doch dat 
zij zich wenst te distanciëren van een 
buitenlands beleid, zoals dat in de buiten
landse paragraaf van de Troonrede tot 
uitdrukking wordt georacht. 

Toelichting: Naar de mening van het 
Hoofdbestuur moet emstig overwogen 
worden om het eens met een andere 
minister van Buitenlandse Zaken te pro
beren. Voor minister Luns zou dan de 
mogelijkheid geopend zijn om benoemd 
te worden tot ambassadeur. 

Noord-S/een, 6 okt. 1968 

Q· 



JOVb-JOURnaal 
*motJes 
EEMSHA VENGEBIED 
De JOVD, ;u vergadering bijeen op 
2 en 3 november in Nijmegen, over
wegende de gemiste kans op nieuwe 
industrieën in Delfzijl; is van mening 
dat de regering een hogere prioriteit 
moet geven aan de ontwikkeling van 
de infra-structuur van het Eemshaven
gebied. (Ingediend door de afd. Gronin
gen e.o.) 
SUPERSONE VLIEGTUIGEN 
De JOVD enz., is van mening dat 
Nederland in Europees verband initia
tieven dient te nemen zodat, reeds voor 
de komst van de supersone passagiers
vliegtuigen, het verbod van kracht 
wordt, burgers, te hinderen met zijn 
knal. (Ingediend door de afd. Gronin
gen e.o.) 
VERLAGING LEERLINGENSCHAAL 
De JOVD, enz., overwegende dat te 
grote klassen bij het kleuter- en basis
onderwijs pedagogisch verantwoord 
onderwijs in hoge mate bemoeilijken 
en dat te grote klassen bij het kleuter
en basisonderwijs een ernstige belem
mering vormen voor de noodzakelijke 
democratisering van ons onderwijs
stelsel; spreekt als haar mening uit dat 
zowel op korte als op lange termijn 
maatregelen ter bestrijding van dit 
euvel de hoogste prioriteit verdienen, 
en doet een dringend beroep op de 
Regering de onderwijsbegroting met 
een bedrag van ca. 25 miljoen gulden 
te verhogen, opdat reeds volgend jaar 
aanmerkelijk verdergaande maatrege
len genomen kunnen worden dan de 
Regering thans nog voorstelt. (Inge
diend door G. van der Meer en A. Ph. 
P. van Haeften.) 

december: 

NUMERUS FIXUS 
De JOVD, enz., overwegende dat het 
voorgaande beleid t.a.v. het weten
schappelijk onderwijs heeft geleid tot 
de noodzakelijkheid een numerus fixus 
aan de medische faculteiten in te voe
ren; spreekt als haar mening uit dat 
deze, studievrijheid beperkende, maat
regel ten spoedigste moet worden op
geheven door het stellen van een hoge 
prioriteit aan de oprichting van een 
achtste medische faculteit en het sterk 
nastreven van affiliatie van niet-acade
mische ziekenhuizen. (Ingediend door 
D. J. D. Dees en A. Ph. P. van Haeften.) 
DRS. JOEKES 
De JOVD enz., stelt zich achter de uit
latingen van drs. Th. H. Joekes, VVD
Tweede Kamerlid, met betrekking tot 
de Democraten '66. (Ingediend door de 
afd. Den Haag.) 
KIESINGER EN PORTUGAL 
Het HB gaf een verklaring uit n.a.v. 
een schrijven van J. H. Lamhers en 
G. Rumph, waarin zij de recente uit
latingen van Bondskanselier Kiesinger 
laakten. Deze beweerde nl. dat de Por
tugese koloniën provincies zijn van 
Portugal, en dat het regeringsbeleid 
t.a.v. die .. provincies" juist is. 

* commtsstes 
ENQU:ETE 
Het verslag van de JOVD-enquete is 
Klaar! Dit kan besteld worden bij de 
v.v.o. onder No XII 1 : 1 en 2 : 1 van 
de vraagbaak. 
Het lot heeft de inzenders van de vol
gende formulieren bedacht met het 
boekje .,Een partijtje Libre" van Hans 
Wiegel: 137, 253, 405, 896, 1167, 1382, 
1459, 1874, 1988 en 2267. 

3 NPJCR, opname voor het programma Inburgeren, zie elders. 
DEN HAAG, 17.30 uur, .,Tastevin", Prinsestraat 84: SinterklaasborreL 
AMSTERDAM, 21.00 uur, .,d'Oude Herberg", Handboogstraat: Borrel. 

12 AMSTERDAM (in samenwerking met sex- en propaga.ndacommissie): Af
delingsbijeenkomst. 

13 LEEUWARDEN: Afdelingsvergadering. 
ZUID-OOST-DRENTHE: Hotel .,Grevink" te Emmen: Forumavond. 

14 NOORD EN MERWEDE: Jaarlijkse feestmaaltijd. 
DISTRICT BRABANT, Tilburg: Oprichtingsvergadering. 

16 APELDOORN, 21.00 uur, Café Bordelaise: Politiek Café; spreker: Hans 
Wiegel. 

januari: 
4 ZUID-OOST-DRENTHE: 't Hoes van Hol'an te Aalden bij Zweelo: Nieuw

jaarsvisite. 
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samenqestelb booR 

aba JUStman ]acos 

SI!X EN POLITIEK 
< lpmerkingen n.a.v. de twee artikelen 
i 11 de Driemaster worden van harte 
door de voorzitter van de Commissie 
oiii.Vangen. Brieven aan: J. Westerink, 
.Jdc. van Maerlantstraat 7-II, Amster
d.un, tel. 020-112261. 

HOGER ONDERWIJS 
Cl'ïnteresseerden voor de commissie 
di1' n.a.v. de hoger onderwijs proble
ti<'k een resolutie wil gaan opstellen 
k lillil en zich hiervoor opgeven bij de 
vvp, J. J. P. Meyer, Marnixlaan 91, 
Utrecht. 

GRONDPOLITIEK 
D~> nota grondpolitiek is gereed. Elke 
afdeling zal over enige tijd dit rapport 
ontvangen als aanvulling op· de vraag
haak. Meerdere exemplaren zijn à ± 
.f 1,- te verkrijgen. Voor eventuele 
correspondentie met betrekking tot de 
grondpolitiek, wendde men zich tot de 
voorzitter van de commissie, de heer 
J. A. Weggemans, Fiveistraat 4, te 
Groningen, alwaar men ook kan infor
mPren naar eventuele sprekers over dit 
onderwerp. 

DRIEMASTER 
Voor vermelding van uw activiteiten 
i11 de Driemaster strekt het tot aan
beveling, wanneer u uw avonden tijdig 
pl<tnt, zoals u in de vorige Driemaster 
lwbt kunnen lezen. Op die manier zal i 

d~> <1genda vollediger kunnen zijn. · 
Dus voor 20 december graag de vcr
slagen van december en de agenda 
voor februari. Ook copij van andere 
aard hopen wij voordien te ontvangen. 
I-IPI oktobernummer was helaas door 
d~> Lijdsnood zeer slecht gecorrigeerd. 
Zeer storend was dit in dAGENDAg. 
Dt>zc was natuurlijk niet bedoeld voor 
oktober, maar voor november. Hier
voor onze verontschuldigingen. 

* peRsonalia 
GEHUWD 
Op 5 november jl. zijn in het huwelijk 
getreden: Piet Veenhouwer en Aly 
Ramaker. Toekomstig adres: Laan van 
Marc! 280 te Emmen. Van harte profi
ciat! 
GESLAAGD 
De redactie feliciteert voorzitter Bosma 
van harte met het behalen van zijn 
Mr.-titel. 
Om dezelfde reden wenst zij ook de 
heer Wiegel geluk. Zij leidt zijn succes 
althans af van de titelrol na de Achter 
het Nieuws-uitzending waarin hij de 
p.o.-onderzoeken becommentarieërde. 
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Spaarpandbrief 1968-75 
groeit van f 500,- naar f 800,-

een folder met nadere inlichtingen ligt voor U gereed. 

MUTATIES 
Twee trouwe medewerkers aan de 
Driemaster hebben ons verlaten. 
Ineke Hubeek verliet het HB, en daar
mee ook de redactie. 
Pieter Jonker, die het laatste jaar met 
grote moeite de Driemastertouwtjes 
aan elkaar heeft weten te knopen heeft 
per 1 december zijn administrateur
schap overgedragen. 
Beiden is de redactie veel dank ver
schuldigd voor de prettige samenwer
king. 
Daarnaast een hartelijk welkom aan 
Ada Justman Jacob en Ernst Cazemier. 

* StJChttn(j n.p.J.C.R. 
GRATIS CONFERENTIE 
Bij de secretaris kunt u zich opgeven 
voor een conferentie over buitenland
se politiek. Deze wordt op 18 januari 
om 13.00 uur te Den Haag gehouden. 
Spreker zal Victor Zorza zijn van de 
Guardian over het onderwerp "De ont
wikkelingen in het Sovjetblok na de 
inval in Tsjecho-Slowakije". Hier zijn 
geen kosten aan verbonden. 
PLAATSELIJKE PJCR's 
Voorts is de v.v.o. zeer benieuwd te 
horen welke afdelingen meedoen in 
een plaatselijke politieke jongeren con
tact raad, hoe deze bevalt, hoe de 
samenwerking is en dergelijke wetens
waardige zaken meer. Zijn adres is 
Fiveistraat 4, Groningen. 

* biStRICt€n 
BRABANT 
Het district Brabant wordt binnenkort 
opgericht. Op 22 november a.s. start de 
afdeling Eindhoven. Met de reeds be
staande afdelingen, Breda, Bergen op 
Zoom, Tilburg en Den Bosch/Vught 
lelt het district vijf afdelingen. Secre
taris van het district Brabant is de heer 
A. Dekkers, Wendelnesseweg 35, 
Sprang Capelle (N.B.). 

WEEKENDS 
Districtsraden/ dagen/weekenden zul
len, mits tijdig geconvoceerd, door de 
v.v.o. of het 7e HE-lid worden bezocht. 
Hierbij is wel enige taakverdeling aan 
gebracht en wel zodanig dat het 7e lid 
voornamelijk de belangen van Noord
Holland en Zuiw-West zal behartigen. 

* hB-ta~€1 
VRAAGBAAK 
De vraagbaak is vernieuwd en ge
splitst in een organisatorisch en een 
politiek gedeelte. Deze zijn voor de 
leden te verkrijgen bij vooruitbetaling 
van respectievelijk f 3,50 en f 1,50. 
Aanvullingen kosten f 0,07 per vel. 
PENNINGMEESTER 
De landelijk penningmeester is zo 
vriendelijk geweest de termijn voor af
drachtbetalingen te verlengen tot 
1 februari. Hij verzoekt de afdelings
penningmeesters de afdracht per lid op 
een afzonderlijke girokaart over te 
maken op gironummer 953500 t.n.v. 
algemeen penningmeester JOVD te 
Drachten. Zoals u weet is de afdracht 
gesteld op .f 8,-. 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
Kopij afdelingspag.: 

Mej. A. J. Justman Jacob, 
Bloemgracht 101-I, 
Amsterdam, tel. 020-237495. 

Alg. Secretariaat: 
J. H. Ekkers, 
de Genestetlaan 2A, 
Zeist, tel. 03404-10165. 

Alg. Penning~meester: 
L. Hilarides, 
Dwarswijk 230, 
Drachten, tel. 05120-5476. 

Administratie De Driemaster: 
E. G. C. Cazemier, 
Kapteinlaan 47, 
Groningen, tel. 05900-25620. 

MARGINALIA 

O nze oud vice-voorzitter, Maar
ten Leklcerkerker, was in Por

tugal voor een conferentie van Atlan
tische Jongeren. Daar had hij de euvele 
moed om iets in afkeurende zin te 
zeggen over de regiems in Grieken
land en Portugal. Alsof dergeli:jlce 
bijeenkomsten bedoeld z~in als adhesie
betuigingen aan Salazar en Papado
poulos. Het viel in ieder geva1 niet in 
goede Pm·tugese aarde. Opmerlcel~jlcer 
(Nou ja ... ?) was dat ook de Neder
landse ambassadeur Maarten op het 
matje riep en hem het voorwaa.r niet 
van cynisme ontblote voorstel te doen 
om zijn opmerkingen Intiten de con
gre.w.;aal te herhalen, 011dat de politie 
hem zou kunnen arresteren. Inmiddels 
zijn er m·agen oveT deze Tcwestie ge
steld in de Kamer. 

Als iets duidelijk is, dan is het wel dat 
de o zo hof!el~ilce rniniste1· Luns lcen
nel~ik de juiste man op lle juiste plaats 
heeft weten te kJ•ijgen. 
Dat de trawanten van de hee1· Luns 
tegen Nederlandse burgers een ordi
naiJ·e intimidatiepolitiek lJlidken te 
kunnen voeren, moet ons hoogste de
mocratische college eigenlijlc rle kourle 
rillingen bezorgen. 
M' aa1· 11ractical joleer Lu.ns zal rle 
lachers wel weeT 011 zijn. hand lcTijgen. 
Onze enige tToost vooT dit moment is 
het spreelcwooTrl van rle laatste lach 
die gelulcläg nog steeds het beste is. 

(PvH) 

'W e helJben leren leiJen met rle 
atoomlJom; wel, rlan Tcan 

Nixon er oolc nog wel bij. Deze ge
rlachte hekroop mij toen bevestigd 
wm·d, wat ierlm·ecn al verwachtte: 

(doorlezen op pag. 12) 
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(vervolg van pag. 11) 

Nixon is de volgende president van 
de Verenigde Staten. Van drie kwaden 
heeft het Amerikaanse volle de op één 
na kwaadste gekozen. Humphrey's 
eindspurt, indrukwekkend!, is helaas 
te laat gekomen. Gelukkig kreeg 
Nixon in het college van kiesmannen, 
deze archaïsche instelling, een meer
derheid, zodat hAd voor zijn verkiezing 
niet afhankelijk is geworden vau 
George Wallace. Dat is dan ook zo 
ongeveer de enige opluchting na de 
uitslag van de verkiezingen. 

Ik kon het niet helpen dat mijn ge
dachten teruggingen naar .ianuari 1961 
toen J ohn Kennedy als president de 
belichaming werd van het morele lea
dership van de vrije wereld. Wat is 
er in die tijd gebeurd! Kennedy 1Jer
moord, evenals IJlaleolm X en Luther 
King, Kennedy's opvolger Johnson 
steeds verder wegzakleenel in het Viet
nnrnese moeras. Daarna het nieuwe 
élan van een Robert Kennedy, vermor
zeld onder moordenaarshand, Eugene 
McCarthy, de hoop der jonge Ameri
kanen, vermorzeld door de autocrati
sche part~imachine der Democraten. 
Toen de keus tussen Nixon, Hwn
phrey en Wallace. 

De republikeinse partijbonzen hebben 
zorgvuldig een nieuw image van Nixon 
opgebouwd: bezadigder, gerijpter. 
Deze vlag dekt de lading niet. Dat 
A qnew vice-president kon worden is 
een onbegrijpelijke beslissing, al heeft 
Nixon natuurlijk deze beslissing niet 
autonoom kunnen nemen. 

Maar het bleek vooral uit de ene rede 
die Nixon tijdens de hele campagne 
hEeft gehouden. Hij lonkt duidelijk 
naar de steun van de conservatieven. 
Law and order in de eerste plaats, 
.iustice op de tweede plaats; militaire 
kracht in de eerste plaats, vrede in 
de tweede plaats. Enzovoorts. 
Veel kan men van Nixon niet ver
wachten. De Amerikaanse sa-men
leving verkeert in een diepe crisis. 
Men leze o.a. de uitstekende artikelen 
van Handelsbladcorrespondent Lach
man. Nixon heeft niet bewezen de 
man te zijn die een inspirerend ant
woord heeft geformuleerd op de tal
rijke kwesties, die hem zowel binnens
lands als buitenlands zullen bezig hou
den. Hij kan "rise to the occasion", 
maar ik geloof daar niet in. Te hopen 
is dat hij het er zonder veel kleer
scheuren zal afbrengen. De oppositie 
heeft vier jaar de tijd om zich te re
organiseren. Nixon lcan men voorlopig 
het beste beschouwen als een, waar
schijnlijk niet al te beste, tussenpaus. 
Er is alle reden om zijn handel en 
wandel met het grootst mogelijlee kri
tisch vermogen te volgen! (GvdM) 
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D e Telegraaf, een beleend vader
lands ochtendblad en in liberale 

lering hier en danr populair, heeft on
langs zichzélf voor de gek gehouden. 
Op een mooie ochtend in oktober stond 
er ineens onder een grote kop op de 
frontpagian, dat er in Krimpen aan de 
IJssel door een computerfout een be
drijf moest sluiten, waardoor duizend 
man op straat lewamen te staan.l1fens, 
dat was nieuws! 

Laat dat bedri.if in Krimpen aan de 
IJssel nu helemaal niet beleend zijn en 
bij navraag ook al niet in Krimzwn 
aan de Lek Gek, heel gele. Het Pitrooi 
heeft er zich 's m;onds in een bulderend 
artikel, ook op de voorpagina, clan ook 
om bescheunl. De Telegraaf heul ver
del geen commentaar. 

Een half miljoen ge,sa[Jsgetrouwe va
derlanders is dus "grotelijks bela:::enl". 
Het is echter ile grote vraaq of de::;c 
het zelf wel doorgehad hebben. T,Vaar-

MARGINALIA 

MARGINALIA 
mee we maar willen zeggen tlat elke 
Telegraaflezer er qoe!l aan doet zijn 
nieuwshonger af en toe ook eens uit 
andere bronnen te bevredigen. Men 
wil zich toch niet wéér laten opgri:jpen? 
(JL) 

N ogmaals De Telegraaf. Dat zij 
haar lezers doodgewoon be

lazert, zoals net bleek, moet zij zelf 
maar weten. Iedereen in een volwassen 
samenleving moet ook maar het recht 
hebben om zich vrijwillig op te laten 
lichten. Maar dat men ook niet-Tele
graafabonnees, via allerlei slinkse 
(vooral de "s" niet vergeten!) wegen, 
met dergelijke praktijleen opscheept, is 
ronduit ontoelaatbaar. De machinaties 
tegen Martin van Amerongen, die in 
een Tros-forum zitting zou hebben, en 
de "tegenkandidatuur" van Telegrnaf
reclacteu,r Goeman Borgesius, wat tot 
gevolg had dat programmaleider Rob 
F'unclce op staande voet werd ontsla
gen, tonen aan dat óf de Tros een soort 
weekendbijlage van "onze bladen" is, 
ój dat de elirectie van de Tros uit een 

stelletje zeldzame nullen bestaat, dat 
noor het eerste het beste dreigement in 
,:;ijn "neutrale" schulp kTuipt. 

ne rechtspositie van pTogrammamecle. 
IPerlcers is na de rellen rond Rob 
fi'uneke en F'rits van der Poel (bien 
donné ... ) duidelijk aan revisie toe. 
f,natstgenoemde mocht zich nog in de 
lln~jfelachtige eer verheugen een mar
l ti aarsrolletje te vervullen. 

Y.o, nu zullen ook wij wel, als dat nog 
11ict het geval was, tot de "pathologi
sdw Telegraafhaters" gerekewl wor
den. 

h'n ten slotte stellen w~j er pr~js op 
I•· verlelaren dat wij ons Helmaatschap 
l'lln de Tros hebben opqezegcl. We ::;ul
lnl het nu maar weer eens 'met de 
VPRO proberen. (PvH) 

D e Olympische Spelen 1968 in 
Mexico zijn voorbi). Een duide

lijker bew~js voor de stellinq dat sport 
,,,, politiek niet zijn te scheiden lcon 
11id gegeven worden. Het is te ve1·
"'uchten dat deze tendens zich verder 
,:cul voortzetten. Een klein voorproefje 
l'lli! wat ons bijv. in 1972 in München 
Ie wachten staat heeft men al lcunnrm 
i."rijqen. Zoals men weet heeft het IOC 
I/luns officieel het Olympisch Comité 
"" n de DDR, inclusief vlag en volks
lied, erkend. En dat betekent weer, 
rlat de Duitse president over een arm
lal jaren die symbolen dezelfde eer 
111oet bew~j::;en als die van eigen lanll en 
0111 maar wat te noemen, de F'ifi
ci/anden. Daar zitten ze ntt al mee in 
de maay. Vooral de conservatieve 
ODU en CSU, de partij van F'ranz

.f(Jsef Strauss, die zijn lwofdlcwartier I 
i11 ... München heeft! 

Tenvijl de oplossing om van alle 1/WC'Î
/ijkheden in één lclap verlost te Z'ijn, I 
I o("h zo voor de hand ligt: erkenning 
,·on de DDR! (GvclM) ' 

I r. K. van der Pols gaat de VVD 
als voorzitter verlaten. Geruchten 

("ircnleerllen al geruime tijll. Het was 
I" /;end dat Van der Pols meer tijd 
lwsteeclde aan z~jn bezigheden als 
wc rlcgever, men denlee b~ivoorbeelä 

oan de diverse fusies!, dan aan zijn 
fnllctie als voorzitter van zijn volks
JUl rtij. Hij wordt opgevolgd door mem-. 
Van Someren. En zie, het verheugt ! 
ons dat de band met het verleden in 
äc VVD nooit wordt doorgesneden. 
Van der Pols moet Haya maar eens 
.r;rwn vertellen hoe het met fusies nu 
precies gaat. Kan ze in ieder geval 
meepraten als de AVRO en de TROS 
(de STROT, zegt Rinus F'erdinanclus
se) gaan fuseren. En ze mag het, wat 
ons betreft, drulc met fusies honden. 
Misschien gaat ze nog eens praten met 
D"fj6 ... (GvclM) 
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MAANDBLAD VAN DE ONAFHANKELIJKE LIBERALE 
JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

een 
noodzakelijk 

kuraad 
DISCUSSIES OVER HET FUNCTIONEREN VAN 
de democratie als organisatiebeginsel bestaan al 
.zolang de democratie zelf bestaat, om de dood
eenvoudige reden, dat een democratie voortdurend 
correcties behoeft en dat haar ontwikkeling der
halve van tijd tot tijd kritisch en creatief begeleid 
dient te worden. 
Een heden ten dage nogal frequent voorkomend 
verschijnsel in onze parlementaire democratie is de 
buitenparlementaire actie, door de slechte ver
staanders ook wel anti-parlementaire actie ge
noemd. Een analyse van de huidige democratische 
besluitvorming kan aantonen, dat er vele factoren 
zijn, die het optreden van de buitenparlementaire 
actie stimuleren. 

OP HET NIVEAU VAN DE INTERNATIONALE 
samenwerkingsverbanden doet zich het merkwaar
dige verschijnsel voor, dat nationale bevoegdheden 
worden overgedragen aan een supranationaal or
gaan, zonder dat voor de tegelijkertijd afgestane 
nationale parlementaire controle een supranatio
nale parlementaire controle in de plaats komt. 
Vooral in de EEG is deze tendens ontegenzeggelijk 
te bespeuren. Maar omdat het hier doorgaans sterk 
technocratische aangelegenheden betreft is de 
reactie hierop nauwelijks merkbaar. De onvrede 
met soortgelijke procedures uit zich daarentegen 
sterker als het gaat over zaken, die na behandeling 
in het "supranationale orgaan" nog door de natio
nale parlementen geratificeerd moeten worden. 
Als voorbeeld willen we noemen de recente ver
hoging van de NATO-bijdrage en het wetsvoorstel 

BTW. In beide gevallen kreeg het parlement voor
stellen voorgeschoteld, welke in feite het uitvloei
sel waren van een supranationaal c.q. internatio
naal overleg. Alternatieven konden niet meer ge
boden worden. Het parlement móést beide voor
stellen goedkeuren. Buitenparlementaire acties 
kunnen dán niet uitblijven. 

BUITENPARLEMENTAIRE ACTIES LIJKEN ONS 
ook in de hand te worden gewerkt door de zwakke 
oppositie in het parlement. 
Daar komt dan nog bij het sluipend corporatisme, 
dat wrevel wekt: de regering ontmoet in het parle
ment de mensen met wie zij overleg pleegt over 
onderwijszaken, lonen en prijzen, omroepkwesties 
en defensie opnieuw. De discussies kunnen dan 
"min of meer voor de schijn" voortgezet worden. 
Is het dan niet begrijpelijk, dat grote groepen stu
denten b.v., wanneer het over universitaire zaken 
gaat, liever hun toevlucht zoeken tot buitenparle
mentaire acties dan tot het benaderen van deze 
kamerleden? 

BOVENDIEN BLIJKT DIT SOORT OPPOSITIE 
veelal effectiever te zijn dan het mobiliseren van 
een partij-apparaat. Het laatste kost minstens een 
jaar, het eerste - vooral door de grote response 
van de massacommunicatiemedia - hoogstens 
enige weken. 
In feite is het de roep om inspraak welke de buiten
parlementaire acties karakteriseren, En dat is voor 
de democratie een verheugend verschijnsel. 
Meer dan ooit bestaat de wens, dat participatie, 
openheid en mobiliteit de peilers van onze demo
cratie zullen zijn. 
Of zoals Egas (PvdA) het op ons congres in Dalfsen 
vertolkte: de representerende democratie moet 
vervangen worden door een participerende demo
cratie. 
Om dat te bereiken dienen de nodige correcties in 
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ons democratisch organisatiepatroon aangebracht 
te worden. 

welke hun nauw betreffen en een snellere besluit
vorming binnen de politieke partijen. 

We willen er enige noemen: invoering van het 
volksinitiatief, sterke uitbreiding van de incompta
biliteiten, geen besluitvorming zonder een controle 
door volksvertegenwoordigers (niet alleen op 
Europees niveau, maar vooral ook in provincies en 
gemeentes), medezeggenschap voor arbeiders, 
studenten, dienstplichtigen, scholieren etc. in zaken 

HET IS MAAR EEN GREEP UIT DE VELE MOGE
lijkheden, maar zolang soortgelijke correcties niet 
worden aangebracht, zullen de buitenparlementaire 
acties een noodzakelijk kwaad betekenen. 

post 
WEG MET HET STUDIELOON! 

Het rijksstudietoelagebeleid is reeds 
lang onderwerp van discussie; sinds 
haar oprichting (1963) heeft de Studen
ten Vakbeweging SVB zelfs als voor
naamste eis gehad de invoering van 
het zgn. studieloon. 
De redenering is dat iedereen de kans 
moet krijgen zijn aanleg te ontwik
kelen, onafhankelijk van de financiële 
positie van zijn ouders. Dit impliceert 
het verstrekken (van overheidswege) 
van 'n vergoeding voor de persoon
gebonden kosten van studie en levens
onderhoud. 
Het probleem is nu of deze vergoeding 
'n giftkarakter zal dragen of terug 
moet worden betaald in één of andere 
vorm. Studieioners bepleiten de vrije 
gift, omdat naar hun inzicht de student
als-intellektuele-werker recht heeft op 
loon als iedere andere werker! En 
daarmee houdt de studieloonargumen
tatie in feite op. 

Sociale rechtvaardigheid 
Anderen echter denken verder en 
menen dat de verhouding tussen stude
renden en niet-studerenden door 
studieloon in 't gedrang komt: "De 
sociale rechtvaardigheid t.o.v. de 
overige bevolking wordt daarbij meer 
gediend met kredietverlening door de 
gemeenschap dan door cadeaus."• 
Drees jr. echter houdt hier nog vast 
aan de juridische meerderjarigheids
grens van 21 jaar, waar beneden hij 
slechts studieleningen wil geven tot 
het bedrag van de geldende kinder
bijslag, -toelage en -aftrek (die overi
gens boven 21 jaar moet vervallen). 
Omdat meerderjarigheid 'n juridisch 
begrip is dat in onderwijszaken geen 
logische plaats inneemt, dient n.m.m. 
de leerplichtleeftijd het functionele 
criterium te zijn bij elk studietoelagen
systeem. (Ik zie niet in waarom juris
ten hier geen rechtsregel zouden kun-

nen opstellen, die 'n zekere vorm van 
"handlichting" introduceren voor stu
derende: voor zijn eigen toekomst mag 
de studerende best 'n eigen ver-ant
woordelijkheid aanvaarden m.b.t. de 
persoongebonden studiefinanciering, 
lijkt mij.) 

Integrale studieleningen 

Sinds het begin van mijn studie in de 
politiekologie (okt. '66) en daarmee 
samenvallende het lidmaaschap van 
JOVD en SVB, heb ik in woord en 
geschrift zelf 'n studietoelagensysteem 
voorgesteld en verdedigd, dat ik ISL 
noem, integrale studieleningen. Uit
gaande van de leerplichtleeftijdsgrens 
zou ik elke studerende - universitair 
zowel als niet-universitair- recht wil
len geven op ISL, een lening voor de 
persoongebonden kosten van studie en 
levensonderhoud, waarvan de conti
nuatie afhankelijk is van redelijke 
studieresultaten (vanwege de terug
betaling en daardoor het ontbreken 
van het toekenningsrisico bij failleren
de studie, is ruime toekenning moge
lijk!). De eveneens persoongebonden 
voordelen van het gestudeerd-hebben 
(werkgenoegen, inkomen, status) ver
schaffen de latere akademicus de meer
verdienste, waarvan hij 'n gedeelte 
weer af moet staan als extra percen
tage inkomstenbelasting om de geno
ten ISL af te lossen. 

In deze visie is studeren gelijk aan in
vesteren-in-je-eigen-toekomst. Onver
mijdelijk zal het evenwel voorkomen 
dat sommige studerenden niet slagen. 
En daaraan wordt het argument ont
leend dat ISL 'n studieschuld betekent, 
die reeds bij voorbaat 'n afschrikkings
effect zal uitoefenen, dat vooral poten
tiële studerenden uit de lagere in
komensgroepen zou treffen. (En dit 
moet ieder een gruwel zijn, die uitgaat 
van het beginsel van gelijke kansen 
voor iedereen. Een beginsel dat even
zeer liberaal, socialistisch als christe
lijk is.) De oplossing is evenwel een
voudig: ISL-aflossing zal pas ingaan 
boven 'n zeker inkomen (zeg: 15.000), 
waardoor de mislukte studerende even
min als de beginnende academicus in 
zijn directe bestaand wordt bedreigd; 
boven 'n redelijke welvaartsgrens be
gint eerst de terugbetaling. 

DICK DEES 

• Prof. dr. W. Drees jr. in: Fiscaal 
Economische Opstellen, 1966 (p. 66). 

(slot volgt) 

AMSTERDAM 

J. OSINGA JT. 

de V.V.D. 
nam 

revanche 

Als eerste partij heeft de VVD zich 
uitgesproken over een aantal belang
rijke kwesties van staatsrechtelijke 
aard. De vergadering zette met het 
oude liberale vuur zijn tanden in de 
vette kluif van de heer Geertsema; de 
discussies werden met verve en op een 
goed niveau gevoerd, hetgeen oudere 
VVD-ers nog bekend moet zijn uit hun 
kinderjaren. Natuurlijk behoeft men 
het niet met alle resoluties eens te zijn, 
daarvoor blijft deze materie teveel het 
werkterrein van de hobbyisten. Des
ondanks toch enige kanttekeningen. 

Formele kansen 
Het stelsel van E.V. bleek al spoedig 
heilig verklaard te worden. M.i. niet 
geheel ten onrechte. Helaas kreeg het 
"Duitse systeem", dat niet strijdig is 
met de E.V. geen reële kans. Toch wilde 
men een meer persoonlijk element in 
de verkiezingen brengen door meer 
waarde toe te laten kennen aan de 
voorkeurstemmen. Of dit werkelijk 
enige betekenis zal hebben laat zich 
raden. Want, men verwa::ht toch niet 
dat de kandidaten van één partij 
onderling wel zullen doen, wat zij in 
een district tegenover kandidaten van 
een andere partij vertikken, nl. het 
voeren van een persoonlijke verkie
zingscampagne. Formeel krijgt de kie
zer meer kansen. Niet meer en niet 
minder. 

(doorlezen pag. 4) 
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van de voorzitter 
Er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest over de extra NAVO-bijdrage die 
Nederland op zich heeft genomen. Enkele jongerengroepen waaronder de 
Arjos hebben zich hiertegen gekeerd, soms in nogal bewogen termen. Dit 
spreekt mij niet zo erg aan. Hoewel het een betrekkelijk klein bedrag is (225 
miljoen gulden over drie jaar uitgesmeerd), ben ik er natuurlijk ook niet erg blij 
mee dat wij meer geld moeten gaan besteden aan de defensie. Maar niet het 
wel of niet "enthousiast" zijn maar de noodzaak is relevant. Die noodzaak nu 
is naar mijn idee aanwezig; de argumentatie hiervoor echter van de zijde van 
de Nederlandse regering heeft mij bepaald niet ondubbelzinnig aangedaan. Er 
zijn goede gronden om aan te nemen dat door het Russische avontuur in 
Tsjecho-Siowakije het machtsevenwicht nauwelijks is verstoord (onder andere 
de cijfers van een zeer betrouwbaar instituut voor strategische studies). Er is 
echter ook reden om aan te nemen dat de NAVO de laatste jaren een nogal 
stevige verzwakking heeft ondergaan. Concluderend zou ik willen zeggen: wat 
de extra-bijdrage betreft okee, maar de argumentatie is gratuit en een "beetje" 
onoprecht. 
Ik heb deze maand, om naar een wat huiselijker onderwerp over te stappen, 
twee congressen meegemaakt, het JOVD- en het VVD-congres. 
Het eerste congres blonk de eerste dag helaas niet uit door levendigheid. 
Zonder nu aan te dringen op een stortvloed van kritiek zou ik er toch op aan 
willen dringen wat vrijer met kritiek naar voren te komen. Op die manier is het 
HB ook beter in staat de vinger aan de pols te houden. Gelukkig stond de 
discussie over het minimumprogramma de volgende dag op een zeer redelijk 
peil. 
Het doet mij genoegen dat ik ook over het VVD-congres "kiezer-gekozene" 
positieve geluiden kan laten horen. Voor het eerst op een VVD-vergadering 
ben ik getuige geweest van een discussie fris van de lever en met bereidheid 
alles te onderzoeken. De resultaten die er uit zijn gerold zijn niet spectaculair 
maar wel op goede wijze tot stand gekomen. Alleen was het spijtig dat de 
stemmen staakten bij het voorstel de kabinetsformateur door de tweede kamer 
te laten voordragen. 
De twee congressen tezamen geven aanleiding te veronderstellen dat ook de 
discussie in het Liberaal Beraad, dat op 2 december weer van start ging 
(eindelijk!), in goede sfeer kan verlopen, waarbij over de resultaten echter nog 

\weinig te voorspellen valt. HENK BOSMAf 

(vervolg van pag. 3) 

Ontnuchterende oppositie 
Over het minst belangrijke feit werden 
de felste discussies gevoerd. Want of 
de VVD zich nu voor of tegen de af
schaffing van de opkomstplicht zal 
uitspreken heeft na het advies van de 
Staatscommissie nauwelijks zin. Hoog
stens kan de VVD welbewust in de 
contramine gaan. Zowel voor- als 
tegenstander verwezen naar de liberale 
principia. Hans Wiegel pleitte voor af
schaffing, zich beroepend op de Vrij
heid en het Zelfvertrouwen; de heren 
Geertsema en Vonhoff lieten voor in
standhouding van de opkomstplicht de 
Verantwoordelijkheid en de Demo
cratie opdraven. Daarbij bakte de heer 
Vonhoff het wel heel erg bruin. Hij 
schilderde in schrille kleuren de gang 
van zaken bij de studentenverkiezin
gen, waar een links-radicale minder
heid de dienst zou uitmaken, hiermee 
voorspellend dat bij een afschaffing 
van de opkomstplicht de bolsjewisten 
het Catshuis binnenkort zouden ont
heiligen. 
In 1963 schreef de heer Vonhoff over 
een VVD-congres: 
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"Het is misschien wel plezierig om tot 
een succesvolle oppositiegroep ge
rekend te worden, maar de realiteit is 
ontnuchterder. ( ... ) Misschien werd 
de discussie op een gegeven ogenblik 
te geëmotioneerd. Maar dat zegt alleen 
iets over de persoonlijke geaardheid 
van de sprekers". 

Thans mocht hij ervaren hoe ontnuch
terend een onsuccesvolle oppositie 
(mede namens HB en partijraad) is, 
want de vergadering bleek gelukkig in 
dit geval immuun voor demagogische 
praatjes. 

Eigen leventje 
Deze hele discussic was een aardige 
illustratie van prof. Wemelsfelders 
onaardige opmerkingen over de traag
heid van instellingen en instituten, die 
hoewel overbodig, een autonoom leven 
gaan leiden uit zelfbehoud. Het ver
lossende, en naar ik dacht ook door
slaggevende, woord kwam van mr. Van 
Ommen Kloeke die eraan herinnerde 
dat de opkomstplicht destijds was in
gesteld om de werkgevers te kunnen 
verplichten hun personeel vrij te geven 
voor de stemmingen. Dit argument is 

nu archaïsch, Ptl daarmee tevens de 
opkomstplicht. 

Helaas was d<· vcrgadering niet zo 
consequent om <I<' Eerste Kamer dan 
ook maar af te schaffen. Deze immers, 
ooit bedoeld dIs een bolwerk des 
konings tegenov<'r de min of meer 
democratisch sd IIH'ngestelde Tweede 
Kamer, en pass<'JIII in een federatieve 
staat (1815 Belgii· wordt bij het Konink
rijk gevoegd). mdar tóch zijn eigen 
leventje blijvPn leiden. Maar, de 
koning heeft g<'<'ll politieke betekenis 
meer sedert 184B (resp. 1868), terwijl 
Nederland in 1 B40 een eenheidsstaat 
werd na de Afsch<'iding. Om toch maar 
iets met de seni!dl te doen heeft men 
hem daarom m<~d r getrapt laten ver
kiezen, en haar verder de rol van 
slaperdijk toebPd••cld, die zij dan ook 
met voortvarendlwid vervult. Ook de 
VVD heeft er nof! wat aan gesleuteld 
(o.a. verkiezing P''r vier jaar in zijn 
geheel). Maar ol dit ooit kracht van 
wet zal krijgen is in hoge mate dubieus, 
omdat de senaal 11iteindelijk over z'n 
eigen lot zal mo<'l<'ll beslissen. Vandaar 
dat dergelijke voorstellen in 1922 dan 
ook reeds werden verworpen. Dat deze 
achterdocht niet misplaatst is moge blij
ken uit het feit ddl senator De Wilde, 
het voor mr. Gc('rlsema niet erg vlei
ende voorstel d!'ed, om deze hele 
kwestie nog eens te laten bestuderen 
door een Commissie van "werkelijke" 
deskundigen, Wildf hij dan de Eerste 
Kamerleden zelf lo<' rekent. 

Langslapers 
Op de nog tanwlijk vroege zaterdag
morgen werd u i l voerig gedebateerd 
over de minister-president. De meerder
heid van de C "ommissie wilde de 
Tweede Kamer dt' formateur, tevens 
minister-president laten aanwijzen, op
dat het formatiebeleid zo ook voor een 
parlementaire controle zou worden 
opengesteld. De meerderheid van het 
HB en de partijraad vonden dit niet 
nodig. 
Dankzij het warme pleidooi van mr. 
Geertsema kreeg de resolutie een eer
lijke kans. Toch WilS de uitslag van de 
stemming in hoge mate merkwaardig 
en onbevredigend: de stemmen staak
ten. Deze hele gang van zaken toont de 
treurige omstandigheid dat het in de 
VVD nog steeds de langslapers zijn die 
er de dienst uitmaken. 

Ir. Van der Pols die vriendelijk wilde 
zijn met het voors i<' I om mettertijd deze 
resolutie nogmaals te behandelen werd 
fel afgestraft door mr. Toxopeus die, 
met een knipoogje naar Freud, nadruk
kelijk vaststelde dat deze revolutie ... 
eh resolutie reglementair verworpen 
was. Tijdens een persconferentie stelde 
hij dat de uitspraken natuurlijk bepaald 
geen bindend mandaat voor de kamer
fracties betekenen. Of deze mededeling 



bedoeld was als een strohalm zal moe
ten blijken. 

Revanche 
In 1963 schreef Nico van Hees S.J., 
thans redacteur van het Vrije Volk: 
"Meer dan in andere partijen laat de 
VVD zien, wat er in politiek Neder
land gaande is". Waren deze woorden 
de laatste tijd niet alleen een bittere 
ironie, maar zelf gedeeltelijk pertinent 
onwaar, thans is de hoop gerechtvaar
digd dat de VVD zich na haar Maas
trichtse inzinking heeft rehabiliteerd. 
En dat was hard nodig ook! 

PAUL VAN HAEFTEN 

in 1971 
zit 0'66 op 

de wip 
Oefeningen in politieke 

rekenkunde door 

A. J. 8. Hubert 

Allerwege wordt gesproken over het 
sluiten van stembusaceoorden vóór de 
verkiezingen. In 1971 zal nog geen 
partij ontploft zijn, dus worden het ac
coorden tussen de bestaande partijen. 

Twee combinaties tekenen zich al af: 
één tussen de huidige regeringspar
tijen, en een tussen de "progressie
ven", d.w.z. PvdA, PSP, PPR, D'66. Een 
combinatie PvdA-KVP lijkt na de 
recente vijandelijkheden in o.a. Von
delings boek wel uitgesloten. Wat be
treft de regeringscombinatie dreigt de 
ARP soms uit de boot te vallen, aan de 
andere kant staat D'66 nog steeds te 
aarzelen of ze überhaupt wel aan boord 
zal gaan. 
In het belang van de regeerbaarheid 
van het land na de volgende verkie
zingen is het van belang na te gaan 
wat de kansen zijn die de groepen 
maken. Met als aanwijzingen de recen
te verkiezingsonderzoeken (GPD, Ach
ter het Nieuws en Telegraaf/Veld
kamp) stel ik voor van de volgende 
cijfers uit te gaan: 

nu fictief '71 
KVP 39 32 
VVD 17 19 
CHU 13 12 
ARP 15 12 

84 75 
D'66 + 19 

94 

nu fictief '71 
PvdA 36 35 
D'66 7 19 
PSP 5 5 
PPR 3 4 

51 63 
ARP + 12 

75 
De fictieve cijfertjes zijn niet belang
rijk, de trend die er in tot uitdrukking 
komt is hechter gefundeerd. Die trend 
is dat men mag verwachten dat de 
huidige regeringscombinatie net niet 
de helft + 1 van de zetels haalt, of in 
ieder geval te weinig zetels om een 
bevredigende en veilige meerderheid 
te vormen. Het zou denkbaar, maar 
zeer onaantrekkelijk zijn om toèh in 
zo'n situatie een regering te vormen. 
Niemand mag dan afwijkend stemmen, 
en/of men moet steeds kunnen reke
nen op incidentele steun van leden van 
de oppositie of van minipartijen als 
BP en SGP. 

Wie zit op welke wip? 
De ARP komt niet op de wip. Verlaat 
die partij de regeringscombinatie, dan 
is die weliswaar ten dode opgeschre
ven, maar de "progressieven" komen 
dan in het gunstigste geval (voor hen!) 
in de situatie waarin eerst de "rege
ringscombinatie" zat. Het is echter te 
begrijpen dat De Uyl c.s. hun uiterste 
best doen de ARP los te weken, want 
het is de enige strohalm die zij hebben. 
Mét de ARP hebben ze een twijfelach
tige kans; zonder de ARP geen enkele. 
De politieke rekenkunde leert ons ook 
dat de "regeringscombinatie" op rozen 
zou zitten als D'66 mee doet. (Het is al 
heel onwaarschijnlijk dat D'66 en ARP 
van plaats zouden ruilen.) De combi
natie kan dan op meer dan 90 zetels 
rekenen, wat ruim voldoende is, en de 
progressieve combinatie biedt geen 
enkel alternatief meer. 
Het zou dus wel eens zo kunnen zijn 
dat de enige kans (behalve een heilloze 
terugkeer van de onwaarschijnlijke 
combinatie Cals) om een regerings
combinatie met een redelijke parle
mentaire basis te vormen, ligt in de 
uitbreiding van de huidige regerings
combinatie met D'66. 
Is dat wenselijk, is dat mogelijk, en zo 
ja, wanneer moet de combinatie ge
sloten worden? 

0'66 in het tweede 
kabinet-De Jong? 
Om met de laatste vraag te beginnen: 
we zouden terugvallen in het oude 
kiezersbedrog van de confessionelen 
als de regeringspartijen als blok de 
verkiezingen ingingen en dan na de 
verkiezingen het gemeenschappelijke 
hachje moest redden door toch met 
D'66 samen te gaan regeren. Bovendien 

is dan de kans groot dat D'66 dan te 
vast in ihet andere blok zit om nog te 
kunnen switchen, en bedankt voor de 
eer. 
Het resultaat zou dan noodzakelijk een 
minderheidsregering, of op z'n best 
een parlementair zeer zwakke regering 
zijn. Vóór de verkiezing moet dus al 
een accoord met D'66 bereikt zijn; op 
z'n minst moet afgesproken zijn dat de 
deur voor D'66 volkomen opengehou
den wordt. 
Dit geldt natuurlijk alleen als de wen
selijkheid en de mogelijkheid aan
wezig zijn. 
In het algemeen belang is het altijd 
wenselijk dat er een deugdelijke par
lementaire meerderheid is voor een 
kabinet. Velen zullen zich nog de 
chaotische verhalen herinneren uit het 
Engelse Lagerhuis in de tijd dat Labour 
over maar 3 zetels meerderheid be
schikte. 
In zo'n situatie wordt geregeerd bij de 
gratie van D'66 en daar zullen velen 
huiverig voor zijn. Echter: er wordt nu, 
zo kan men zeggen, geregeerd bij de 
gratie van de ARP, en is de regering 
De Jong er minder sterk om? Neen. 
Maar velen, vooral in de VVD, zullen 
vragen hoe het zit met de ideologische 
verschillen. D'66 leunt immers tegen 
het socialisme aan! In de regering zal 
D'66 het pragmatisme waar moeten 
maken: ze zijn nu in de oppositie, en 
steunen derhalve de oppositie, als ze 
regeringspartij zijn zullen ze de rege
ring moeten steunen. Juist voor een 
punt als dit is het zo nuttig en nodig 
vóór de verkiezingen een dialoog met 
D'66 te beginnen. 

Is de combinatie mogelijk? 
Zo te zien is dit (nog) niet het geval. 
1) De grote aversie van de VVD tegen 
D'66 is een feitelijk gegeven. Omge
keerd is dat veel minder het geval, als 
we tenminste enkele (op dit punt 
rabiate) figuren als oud-VVD'er Gruy
ters en oud-Nieuw-Linkser Van Moer
kerk buiten beschouwing laten. Wat 
zal echter bij een nuchtere beschou
wing zwaarder wegen: de aversie 
tegen D'66 of de aversie tegen de ge
rede kans op een praktisch onbestuur
baar land? 
2) D'66 heeft een paar - voor zichzelf 
- wezenlijk belangrijke programma
punten op staatsrechtelijk gebied die 
niet uitgevoerd zullen worden door 
een combinatie met de VVD en de 
confessionelen. Laat D'66 echter besef
fen dat de kans ook uiterst gering is 
dat de "progressieve" combinatie deze 
punten zal willen uitvoeren. D'66 scha~ 
kelt zichzelf waarschijnlijk voor on
bepaalde tijd voor beide combinaties 
uit als het star aan deze punten vast 
blijft houden. 

(doorlezen pag. 8) 
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DE ZWAARDEN POETSEN 

Het NA V O-de bat in de Tweede Kamer is op een stevige 
desillusie uitgelopen. Niet omdat een motie van de PSP 
om het lidmaatschap op te zeggen werd verworpen, 
wel omdat het parlement niet is toegekomen aan een 
grondige discussie over de vraag wat wij nu eigenlijk met 
de NAVO willen. Er is immers wel iets meer over te zeggen, 
dan de simpele vaststelling dat de NAVO ,.de hoeksteen 
van ons buitenlands beleid" vormt. Van een eigen 
buitenlands beleid toch is geen sprake, zo lang het 
parlement genoegen blijft nemen met een minister die zich 
zó met huid en haar overlevert aan de Amerikaanse 
buitenlandse politiek, dat zelfs van een ,.hinderlijk volgen" 
geen sprake kan zijn. Het is onthullend dat de kamer
meerderheid zelfs van de motie-Van der Stoel (PvdA), 
waarin aangedrongen werd op democratisering van de 
fascistische regimes van Portugal en Griekenland, heeft 
afgewezen- omdat zoiets een averechts resultaat zou 
hebben. Verwacht de meerderheid van ons parlement soms 
meer van de hervatting der Amerikaanse wapenleveranties 
aan het kolonelsbewind in Athene? De NAVO: hoeksteen 
van ons buitenlands beleid dus. Een bewering die stoelt 
op de taaie officiële leer dat het ,.agressieve Russische 
communisme" in toom gehouden moet worden; al staat het 
niet met zoveel woorden in het Atlantisch verdrag, het is 
duidelijk dat met dit doel voor ogen de NAVO is opgericht. 

Tot de verstandskiezen bewapend stonden de twee blokken, 
meer in het bijzonder de VS en de USSR tegenover elkaar, 
tot ze tot het inzicht kwamen, en vooral na de Cuba-crisis 
van 1963, dat de vraag hoe te overleven belangrijker is dan 
de wetenschap elkaar enige malen definitief en totaal 
te kunnen uitmoorden. De onmiskenbare belangengemeen
schap tussen de twee supermachten, men denke slechts aan 
het nonpreliferatieverdrag en het verdrag dat nucleaire 
wapens uit de ruimte bant, deed ook de cohesie binnen de 
blokken zèlf verminderen. Frankrijk ging zijn eigen weg, 
Rood China beschuldigde de grote machten van een mon
sterachtige samenzwering de wereld onderling te willen 
verdelen. 

Maar anderzijds was het ook duidelijk dat de feiten die 
dwongen tot ontspanning, of vreedzame coëxistentie, niet 
ieders instemming konden wegdragen. Dat was weliswaar 
jammer voor de feiten, maar belangrijker is dat de theorie 
klopt - vonden hier de haviken van het ,.militair
industrieel complex" (de benaming is van Eisenhower; 
McNamara ondervond dat je beter met de heren kunt gaan 
knikke,ren dan aan hun belangen raken); vonden dáár de 
oude revolutionairen, de ,.apparatscjiks", die nog steeds op 
de puinhopen van het kapitalisme de nieuwe maatschappij 
willen bouwen. 
Ondanks, of wellicht dankzij, deze tegenwerking mocht men 
zich afvragen of de taak van de NAVO in het tijdvak van de 
vreedzame coëxistentie nog wel dezelfde behoorde te zijn. 
Want het primaire doel: verdediging van de Westeuropese 
hele, halve en schijndemocratieën beschermen tegen de 
aldan niet vermeende agressie, was bereikt. Vooral in de VS 
zijn in de laatste jaren schatten aan informatie omtrent het 
ontstaan van de koude oorlog aangedragen, die de zaken 
heel wat genuanceerder voorstellen dan men in de jaren 
vijftig (de bolsjewist als de incarnatie van het kwaad; 

die oorlog had Adolf Hitier in ieder geval gewonnen) voor 
mogelijk mocht houden. Geen zinnig mens gelooft nog dat 
een aanval van de Sowjet Unie op West-Europa waar
schijnlijk, of zelfs mogelijk is. Dat wenl ook gesteld door de 
adviescommissie inzake vraagstukken van ontwapening en 
internationale veiligheid (voorzitter: prof. Van Panhuys), 
in een aan minister Luns uitgebracht interim-rapport, die 
haastig verklaarde de inhoud van het rapport niet voor zijn 
rekening te willen nemen. De commissie, waarin o.a. zitting 
heeft het oud-VVD kamerlid mevr. Corver-Van Haaften, 
bepleitte daarom een zekere vermindering van de con
ventionele strijdkrachten in Europa, ook als bijdrage 
onzerzijds tot verdere ontspanning. 
Welnu, de opvallend gematigde reactie van de VS op de 
inval in Tsjecho-Slowakije, gekoppeld aan de verzekering 
van Moskou dat West-Europa geen verdere agressie heeft te 
vrezen, deed de verwachting rijzen dat al het mogelijke 
in het werk gesteld zou worden om een escalatie van de 
koude-oorlog-psychose, onherroepelijk gepaard aan een 
hernieuwde bewapeningswedloop, te voorkomen. Helaas is 
dat niet gebeurd. Op de NAVO-conferentie in Brussel was 
weer ouderwets geharnaste taal te beluisteren. Men 
begrijpe mij goed: een duidelijke wadl'schuwing aan het 
adres van Moskou om smeulende vuurtjes in de potentiële 
brandhaarden in Europa en in de periferie, niet verder aan 
te wakkeren, kon geen kwaad, al was het alleen maar om de 
Joegoslaven en de Israëlis een hart onder de riem te steken. 

Maar wanneer de bondgenoten verder vaststellen dat het 
beginsel, dat iedere inmenging in de aangelegenheden van 
andere staten onrechtmatig is, door de SU en haar 
trawanten geschonden is, dan vraag je je toch af waar men 
het lef vandaan haalt om zo iets te zeggen. Want waar was 
dat beginsel tijdens de interventie in het Perzië van 
Mossadeq, in de Dominicaanse republiek, in Egypte, in 
Cuba, in (natuurlijk!) Vietnam? Het afleggen van dergelijke 
beginselverklaringen is een uitermate hypocriete bezigheid, 
vooral wanneer men bedenkt dat, zolang de internationale 
rechtsorde geen feit is, altijd bijzonder zorgeloos is om
gesprongen met de vrije zelfbeschikking der naties, als de 
uitkomst van dat recht niet strookt met allerlei, vaak 
vermeende, politieke of economische belangen. 
Maar in ieder geval is de cynische uitspraak dat ,.wanneer 
de politici over beginselen spreken, de generaals bezig zijn 
de zwaarden op te poetsen" bewaarheid. Nederland gaat 
een bedrag van 225 miljoen gulden op tafel leggen. 
Alsjeblieft. 
Verder dan dat is de Kamer helaas niet gekomen. De 
liberale woordvoerder mr. Cees Berkhouwer, die bij deze 
gelegenheden altijd net op tijd in ons land terug is om met 
de zwartgallige blik van een orthodox-gereformeerde 
dominee de duivelse bedoelingen van de Boze Buurman 
breed uit te gaan meten, had zelfs geen moeite gedaan zijn 
bestofte argumentatie wat op te poetsen. Van hem dus 
verder niets dan goeds. 
Van de minister hoefde men ook geen zinnige bijdrage tot 
de discussie te verwachten. Zelfs het Algemeen Handels 
blad, dat als nationaal georiënteerd orgaan toch niet on
sympathiek staat tegenover het kabinet, merkte in een 
hoofdartikel bitter op: ,.Zijn hameren op de uitsluitende 



verantwoordelijkheid van de Sowjet Unie voor het ontstaan 
van de koude oorlog riep meer de schim van John Foster 
Dulles op dan goed was." Men zou zich kunnen voorstellen 
dat de regering de ka:mer zou hebben ingelicht waarom de 
voorgestelde maatregelen noodzakelijk zijn. Maar een 
duidelijk antwoord op de vraag in hoeverre het machts
evenwicht tussen NAVO en Warschaupact is verstoord; of 
dat pas na Praag is gebleken; indien niet, waarom die 
maatregelen niet al veel eerder zijn getroffen; of men over 
inlichtingen beschikt dat de Russen nog verder zullen 
willen gaan, is niet gegeven. Men kan er zo nog wel enkele 
bedenken. 
Ik kan mij indenken, dat wanneer de regering op al deze 
vragen een duidelijk en overtuigend antwoord had gefor
muleerd, men vrede zou kunnen hebben met de voorgestelde 
vergrote militaire inspanning - w a n n e e r daar althans 
een teken van verzoening, een blijk van de wil om de ont
spanningspolitiek voort te zetten, tegenever had gestaan. 
Dan wil ik nog niet eens denken aan een erl•enning van de 
DDR, waar men trouwens op de lange duur toch niet onderuit 
zal kunnen komen. Maar een erkenning van de Oder
Neisselinie als westgrens van Polen was wel het minste 
waartoe de Kamer mocht komen. Maar een desbetreffende 
motie van Visser van D'66 werd verworpen. 
Zo heeft het er zeel veel van dat de huidige regering in naam 
wel de ontspanningspolitiek wil bedrijven maar er overigens 
niets voor voelt deze woorden door daden te laten ver
gezellen. Hetzelfde lot onderging helaas de motie van de 
heer Den Uyl (PvdA), die in ieder geval wel pleitte voor een 
defensieinspanning gericht op verhoging van de paraatheid 
en mobiliteit op korte termijn, conform aan de gedachten 
neergelegd in het al eerder gememoreerde rapport van de 
commissie-Van Panhuys. Dat rapport stelt immers dat de 
nucleaire afschrikking (de atoomparaplu) een exdusief
Amerikaanse zaak is, terwijl de NAVO als bondgenootschap 
zich vooral bezig moet houden met het voorkomen (of be
strijden) van crises, die kunnen ontstaan als gevolg van een 
escalatieproces, of, zoals de commissie het uitdrukt: Crisis 
management in de strategie van de ilexible response. 
Vooral op langere termijn gezien lijkt mij dat een zeer 
zinnige politiek. Voor het ogenblik kan men alleen maar 
constateren dat de regering al het mogelijke heeft nagelaten 
om een nieuwe bewapeningswedloop, een bron waaruit 
nieuwe spanningen kunnen ontstaan, te voorkomen. De 
wrevel over de NAVO als geheel zal slechts toenemen, en 
daar is niemand bij gebaat. Maar het lijkt nuttig om vast te 
stellen dat de regering dat dan geheel aan zichzelf te wijten 
heeft. 
Want de vraag hoe de NAVO omgebouwd kan worden, 
overtuigd van de noodzakelijkheid op dit moment van deze 
organisatie, tot een vredesinstrument is geen antwoord 
gegeven. Alle platonische liefdesverklaringen aan het adres 
van de ontspanningspolitiek ten spijt. 
Maar het kan ook zijn dat dit nu juist de bedoeling is van 
een kabinet, dat zijn conservatieve geaardheid deze dagen 
zonneklaar heeft gedemonstreerd. 

Gerard van der Meer 
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(vervolg van pag. 5) 

Conclusie 
Als de huidige trend in de stelling
name van verschillende partijen en hun 
aanhang onder de kiezers zich voort
zet, dan zit het er dik in dat: 

1) de "progressieve concentratie" geen 
regeringsgezinde combinatie in het 
parlement kan vinden; 

2) ook de Calsiaanse combinatie niet 
zal herleven; 

3) de combinatie van de huidige rege
ringspartijen geen meerderheid, al
thans geen voldoende aanhang zal krij
gen om een kabinet te formeren; 

4) als men een regering op te smalle 
basis wil vermijden, met D'66 samen
gewerkt moet worden door de huidige 
regeringspartijen. 

Deze logische trits van conclusies zal 
voor sommigen in de VVD op een 
nachtmerrie lijken. Daarom is het beter 
er nu - goed geargumenteerd, en met 
alle omzichtigheid- over te beginnen, 
opdat men aan de gedachte kan wen
nen. 

Voor dit laatste punt is het nodig dat 
meer gezocht wordt naar wat ons ver
bindt dan wat scheidt van D'66. Zeker 
moet voorkomen worden dat D'66 on
danks zichzelf, en ondanks het Leidse 
congres in de armen van Vondeling c.s. 
geperst wordt. 
Er rest nog een punt: is het juist, als 
de kiezers het beleid van het kabinet 
met zetels verlies voor de regerings
partijen belonen, toch weer een kabi
net in grote lijnen op de zelfde com
binatie te baseren? M.i. in de huidige 
situatie wel. Het verlies van de con
fessionele partijen is maar gedeeltelijk 
politiek, grootste verliespost is de 
structuurverandering van ons zuilen
systeem, waar D'66 juist zijn winst 
vandaan haalt. Operationeel in het af
meten van politieke winst en verlies 
zal de ontwikkeling t.a.v. VVD en 
PvdA zijn, en wat dat betreft is de 
trend ook zichtbaar: winst voor de 
VVD, verlies voor PvdA. 

gelijke start 
bij het 

onderwijs 

Wat het kleuter- en basisonderwijs be. 
treft, weten we weer waar we aan toe 
zijn. De Tweede Kamer zal de motie 
Den Uyl, waarin om een extra bedrag 
van plm. 25 miljoen gulden wordt ge
vraagd voor een meer versnelde ver-
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laging van de leerlingenschaal ver
werpen. 
De kleuter- en basisscholen zullen nog 
een tijd door moeten sukkelen met 
veel te grote klassen. Het gevolg hier
van is, mevrouw Van Someren-Downer 
heeft dit op op het JOVD-congres in 
Nijmegen zeer terecht gezegd, dat vele 
kinderen, die de aanleg hebben tot 
redelijk intellectuele prestaties te 
komen mits een goede begeleiding, in 
de kleuter- en basisscholen onvoldoen
de kunnen worden opgevangen en 
daardoor niet die prestatie kunnen 
leveren die zij met wat meer aandacht 
van de leidster of onderwijzer(es) zou
den kunnen leveren. Hier ligt de grote 
oorzaak dat zo vele kinderen uit vooral 
arbeidersmilieus niet de middelbare 
scholen en universiteiten kunnen be
zoeken. Het zijn namelijk vooral deze 
kinderen die op de kleuter- en basis
scholen komen met taalarmoede, aan
passingsmoeilijkheden e.d., die van de 
aanvang af extra hulp nodig hebben 
om hun achterstand bij de start, in te 
kunnen halen. Wanneer nu deze kin
deren in een klas van veertig leer
lingen belanden, zullen zij nooit de 
middelbare school halen daar de ge
meenschap hen niet in de gelegenheid 
stelt zich volledig te kunnen ont
plooiien. Deze kinderen zullen hun 
achterstand bij de start, nooit kunnen 
inhalen. 

Beschamend 
In alle takken van middelbaar en 
hoger onderwijs heeft men het over 
democratisering. Over alle mogelijke 
zaken wil men terecht of ten onrechte 
inspraak. Worden de verlangens vol
gens hen niet snel genoeg uitgevoerd, 
dan wordt geen ogenblik gedraald om 
de spandoeken met toebehoren te 
voorschijn te halen om al dan niet 
rumoerige demonstraties te gaan hou
den, hoewel ik hierbij niet wil zeggen 
dat de studenten niet opkomen voor 
een leerlingenschaalverlaging bij het 
kleuter- en basisonderwijs. 
Vele kinderen van de kleuter- en basis
scholen verkeren in verhouding tot 
vele studenten vaak in beroerdere toe
standen, doch deze kinderen hebben 
nog niet het vermogen om in te kun
nen zien welk een groot onrecht velen 
van hen voor het leven wordt aan
gedaan. Omdat deze kinderen echter 
niet naar de spandoeken grijpen en 
geen rumoerige demonstraties organi
seren en dus niet lastig zijn, komt het 
Nederlandse volk niet zo gauw onder 
de indruk van deze onrechtvaardige 
behandeling. 
Het is daarom beschamend te moeten 
constateren hoe weinig ouders in het 
geweer komen als het om de wezen
lijke belangen van hun kinderen gaat. 
Duidelijk bleek dit bij het onlangs ge
houden petitionnement van de Alge-

mene Nederlandse Onderwijzers Fede
ratie (ANOF). H<•l. orgaan van de 
Algemene Bond v.m Onderwijzend 
Personeel (ABOP) kan dan schrijven 
in een emotioneel artikel dat vele dui
zenden handtekenin).!en niet werden 
gehaald maar voor PPll groot deel wer
den gebracht, hel. was vooral het 
onderwijzend personeel dat de hand
tekeningen moest verzamelen en op
merkingen kon inc<~sseren als "Hebben 
jullie het nog niPI gemakkelijk ge
noeg?", alsof de onderwijzers(essen) 
voor hun eigen primaire belangen 
liepen. In een enk<•IP gemeente durfde 
men zelfs de kinderPil op pad te sturen, 
dan was pa mooi vrij! 

Onverdragelijk 
Nu is het een vorm van onzindelijk 
denken wanneer men de eventuele 
meerdere onderwijsuitgaven gaat ver
gelijken met de meerdere uitgaven 
voor de NAVO. De regeringsgezinde 
partijen worden niet moede dit te ver
klaren. Het is verre vun mij te beweren 
dat de extra NAVO-uitkering met zo'n 
veertig miljoen zou kunnen worden 
verlaagd ten bate vun het kleuter- en 
basisonderwijs, hoewel ik het niet 
vreemd vind dat men op een dergelijke 
gedachte komt. I-Iet is naar mijn 
mening onverdragclijk, te zien met 
welk een gemak ons land besluit de 
meerdere uitgaven aan de NAVO te 
betalen en tevens k zien met welk een 
schijnbaar even groot gemak men het 
(in vergelijking met de extra NAVO
uitgaven) luttele bedrag voor onder
wijs afwijst met het eveneens onver
dragelijke gevolg do~t van de democra
tisering van het onderwijs weer eens 
bitter weinig terecht komt! 

GR. ZIENGS 

~ mr. H. van Hiel 
tussen sexbonbons 

en herencrèmes 

Het weekblad DE LACH 69 ("het blad 
voor de man van nu") van 22 novem
ber j.l. had een zeer intrigerende titel
foto van een jongedame, slechts ge
kleed in een fraai gevormde Spaanse 
gitaar en verder hdcmaal niks. Naast 
deze blote toestandPn werd onze aan
dacht getrokken door het opvallende 
opschrift: Liberaal Van Riel over de 
pornografie. Onze nieuwsgierigheid 
werd dermate geprikkeld dat wij on
vervaard, zij het met rode koontjes van 
opwinding, de somma van een gulden 
op de toonbank legden om in het bezit 
te komen van het blad dat zoveel sex 
in zijn kolommen doet. 



Het weekblad loopt immers over van 
advertenties waarin afwisselend de 
Japanse wonderkroon en Yang Yang 
Po, can-can-lingerie, dia's met diepte
beeld ("het is alsof de meisjes op u 
afkomen"), Turkse slavengordels, een 
volmaakte buste, en schokkende nu
distenfilms (liefst dertig meter lang, à 
raison van f 77,50 te bekomen bij de 
Helio-service) worden aangeboden. 

Zedelijkheid 
Helaas bleek ons dat het niet de heer 
Van Riel zelf was, die een artikel ge
schreven had over zijn vraagstuk van 
de pornografie. De auteur bleek een 
zekere Jan P. van Helden te zijn. Deze 
wilde kennelijk speculeren op het feit 
dat de heer Van Riel nogal eens iets 
gezegd heeft dat aanstotelijk voor de 
openbare zedelijkheid mag worden 
geacht en suggereerde zijn lezers dat 
deze het ook in DE LACH wel eens 
wilde proberen. Maar dat deed de heer 
Van Riel natuurlijk niet. Wél had de 
liberaal op een vergadering van de 
VVD, ergens in Gelderland een tijdje 
geleden, gezegd dat hij niets tegen 
pornografie heeft. Zijn mededeling dat 
er de laatste dertig jaar op dit gebied 
in Nederland niets bijzonders versche
nen is doet ons vermoeden dat hij een 
kenner is, maar Van Riel is wel zo 
liberaal dat het hem niets zou kunnen 
schelen wanneer wij ons zelf daarvan 
zouden kunnen overtuigen, wat zoals 
ieder weet, totnutoe verboden is. 
Maar dan komt de heer Van Riel wel 
in conflict met die bladen die juist van 
het verboden-zijn van de pornografie 
moeten leven, zoals de LACH ("hoe 
maak je haar warm") en daarom hun 
lezers een slap aftreksel als real-por
nografy voorschotelen. Het hoeft 
daarom geen verbazing te wekken dat 
de journalist Van Helden er alles aan 
gelegen is Van Riel in een kwaad dag
licht te stellen. En daarvoor doet hij 
dan ook alles. Na een morsige bewijs-

voering, een paar citaten rommelig 
verzamelen is al voldoende, meent Jan 
van Helden dat revolutionaire kunst 
en "vies schilderen" hetzelfde is, en 
dat Van Riel gezegd zou hebben dat 
iedere overheidsdienaar met een bloot 
blaadje in zijn tas de laan uit zou vlie
gen! Als klap op de vuurpijl voegt 
Jan P. van Helden daar aan toe: Wie 
zich daarmee bezighoudt verliest zijn 
burgerrechten. 

Hypocrisie 
We geloven dat de heer Jan P. van 
Helden een essentiële gedachtenfout 
maakt. Een revolutionair kunstenaar 
valt in zijn kunst, we zeggen het nu 
maar in voor ieder begrijpelijke taal, 
de bestaande orde aan. Het blad waar
in de heer Jan P. van Helden zo flink 
tracht te doen, is er daarentegen op 
gericht de sexuele taboes in leven te 
houden en liefst te versterken. Want 
waren die taboes er niet, dan kon de 
hele redactie van de LACH wel op 
het dak gaan zitten filosoferen over 
het nut van herencrèmes en sexbon
bons. 
De hypocrisie van het blad kon niet 
duidelijker gedemonstreerd worden 
dan door een reportage in hetzelfde 
nummer over "het niet-Olympische 
Mexico", waarmee de LACH zijn eigen 
sociale bewogenheid en het snob
appeal van zijn lezers tracht te bevre
digen. Het Mexico notabene waar de 
gemiddelde arbeider minder verdient 
dan een LACH-lezer moet neertellen 
voor een "schokkende nudistenfilm" 
van dertig meter lengte. Wij beschou
wen daarom LACH 69 als de typische 
vertegenwoordiger van dat gedeelte 
van het establishment dat de kat 
slechts in het donker durft te knijpen 
en zijn oubollige naakten in een bui 
van repressieve tolerantie aan het pu
bliek vertoont. 
Dat het blad daarbij een hekel heeft 

aan Mr. Van Riel is slechts een ont
hullende bijkomstigheid. SPIONEUR 

minimum
programma 

Hierbij drukken wij de wijzigingen af, die 
zijn aangebracht in het gedeelte van het 
Minimumprogram dat nog in Bouvigne 
moeten worden behandeld. Als grond
tekst is genomen de publikatie in de 
Driemaster juli/ augustus. De geheel her
ziene tekst kan besteld worden bij de 
Algemeen Secretaris, tegen betaling van 
50 cent. 

Woningbouw en ruimtelijke 
ordening 
"b. strengere eisen voor geluidsisola
tie", vervangen door: "hogere kwali
teitseisen bij nieuwbouw". 
De hierna volgende alinea vervangen 
door: 
"De bouwverordeningen dienen zo
danig te worden aangepast dat o.a. 
experimenten in hoogbouw mogelijk 
worden. De overheid dient experimen
ten te bevorderen." 
De volgende alinea inlassen: 
"De ruimtelijke ordening moet bevor
derd worden door een doelmatige ge
meentelijke indeling. Het ruimtelijke 
ordeningsbeleid dient gericht te zijn 
op migratie naar relatief dun-bevolkte 
gebieden. De werkzaamheden van de 
ministeries, die zich met de ruim
telijke ordening bezig houden, dienen 
te worden gecoördineerd." 
De zin "Onteigening in het kader van 
bestemmingsplannen ... " luidt ver
volgens: 
"dient bij de bepaling van de schade-

(doorlezen pag. 11) 
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een folder met nadere inlichtingen ligt voor U gereed. 
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]OVb-]OURnaat 
samenstellmCJ aöa JUstman )acos 

januari 
4 Z.O. Drente, Nieuwjaarsborrel 't Hoes van Hol 'an te Aaiden. 

Breda, borrel in Dennenoord. 
6 RijVoDel, nieuwjaarsborrel, Generaal Spoorlaan 39, Rijswijk. 
7 Noord Groningen, Burgemeester Loopstra van Vlagtwedde. 

Den Haag, borrel in Tastevin, Prinsenstraat 84, 17.30 uur. 
9 Amsterdam, Nieuwjaarsborrel in café Molen de Victor (hoek Rozengracht· 

Marnixstraat, te bereiken vanaf het Centraal Station met lijn 13, 17 en 10) 
vanaf 19.30 uur. Om 21.00 uur afdelingsfeest. Tijdens de borrel gelegenheid 
tot discussie over het programma voor 1969. 

18 NPJCR-conferentie over de Buitenlandse politiek. 
Districtsdag Oost in Zwolle. 

19 Vergadering HB met districtsbesturen. 
23 Amsterdam, algemene Ledenvergadering in de Brakke Grond, Nes 53-55, 

20.00 uur. 
24 Amstelveen, huiskamerbijeenkomst Sex· en Politiek. 

Hoekse Waard, avond in samenwerking met de VVD. 
februari 

4 Afdelingsavond Amsterdam in de Brakke Grond over de Grondpolitiek. 

BR€Öa -1969 sen 9 ÇeBR. 
De afdeling Breda viert haar tweede lustrum door voor de hele JOVD de vroeger 
te Woudschoten gehouden conferentie op Kasteel Bouvigne te organiseren. Als 
spreker zal de heer Korthals Altes, algemeen secretaris van de VVD, optreden. 
Het HB stelt de volgende onderwerpen aan de orde: 
Vervolg van de eindbehandeling van het minimumprogramma en van de resolutie 
sex en politiek en voorbehandeling van de resolutie betreffende de grondpolitiek. 
In Nijmegen zijn de buitenlandse paragraaf en de binnenlandse paragraaf tot 
woningbouw en ruimtelijke ordening klaargekomen, zodat de redactiecommissie 
aan het werk kan. Het resterende gedeelte zal in Breda aan de orde komen. 
Het congres zal tussen 2 en 3 uur aanvangen; het complete programma wordt nog 
nader bekend gemaakt. 

Opgave voor 1 februari bij F. R. Meltzer, Hardenbroekstraat 27, Breda. 

Ook telefonische opgave is mogelijk: 01600-49858 (tot 17.30 uur). 01600-
30038 (na 17.30 uur en in het weekend). 
Kosten van het hele weekend - logies en maaltijden inbegrepen f 18,75 
Weekend zonder logies en ontbijt f 12,50 
alleen zondag f 7,50 
alleen zaterdag f 5,-
Deelnamegelden overmaken op giro 1 20 93 49, t.n.v. F. R. Meltzer, of te 
voldoen bij aankomst te Breda. 

sex en polJtJ€k 
Volgende maand zal de ontwerp-reso
lutie via de secretariaten, Driemaster 
en Politieke Vraagbaak te uwer be
schikking staan. Om de noodzakelijke 
discussie op plaatselijk niveau moge
lijk te maken, volgen hier de .,basis
uitspraken" van de Commissie, in aan
sluiting op de twee artikeltjes in de 
vorige Driemasters: 
1. Het artikel over de openbare schen
nis van de eerbaarheid dient onveran
derd te blijven; 
2. De pornografie, wat betreft afbeel-
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dingen, dient in principe toegestaan te 
zijn, doch niet openlijk tentoongesteld 
te worden; handelsmogelijkheden met 
de leeftijdsgrens van 16 jaar voor de 
afnemers dienen te zijn toegestaan; de 
pornografie wat betreft de geschriften, 
dient vrij te zijn; 

3. Het arti~l over de homofilie t.a.v. 
minderjarigen onder invloed van 
meerderjarigen dient in overeenstem
ming te worden gebracht met de alge
mene artikelen, met name door de leef
tijdsgrens te verlagen tot 16 jaar; 

4. Een vrije handel in anticonceptio-

nele middelen dient voor 16-jarig;en en 
ouder te zijn toc~<·staan, waarbij de 
verstrekking van d<> pil via de arts 
dient te geschieden; 
5. De abortus mopl ~clegaliseerd wor
den met aan man <'11 vrouw het laatste 
woord; alleen een "rts zal de abortus 
mogen vcrrichten Pn bij g;eschillen zal 
hij met een psycholoog; en een socio
loog een bcslissin~~ moeten nemen; de 
leeftijdsgrens zal lfi jaar moeten zijn; 
6. Prostitutie zal in een meer open 
sfeer gebracht mo<·l <'n worden; 
7. Andere criteria, b.v. geestelijke en 
lichamelijke wreC'dheden, zullen t.a.v. 
de echtscheiding ~~·hantecrd moeten 
worden. 

(jROnöpOlltJ€k 
Een dezer dagen ·1.<Li de uitgebreide, 
degelijke discussipnota in de Politieke 
Vraagbaak en bij d<' secretariaten ver
schijnen. 

hB-tL\~€l 
Het HB heeft besloten het lustrum
congres op 8 en 9 november 1969 te 
houden in Emmen, gezien de veel 
gunstigere mogelijkheden aldaar en de 
onoverkomelijke moeilijkheden, die de 
afdeling Amsterdam heeft bij het vin
den van organisatoren. Voorts heeft 
het H.B. de heer Cazemier bereid ge
vonden de administratie van de Drie
master te verzorg<"l; tevens zal hij de 
advertentie-aquisitiP ter hand nemen. 
Op 2 december is het Liberaal Beraad 
bijeen geweest om zich te bezinnen 
over de antwoorcl<•n van de commissie 
op de vragen 2 en :L 
De v.v.o. zal sam<~n met het 7e HB-lid 
op zondag 17 janudri in Zwolle alle 
districtsbesturen ontvangen. Het is de 
bedoeling dat de hele organisatie en 
het organisatiebPleid doorgesproken 
worden. Daarom is het wenselijk dat de 
districtsbesturen in Zwolle over de 
meest recente ge~evens over hun af
delingen en districten beschikken. De 
secretaris is vercl<~r bijzonder gesteld 
op het ontvang<~n van adreswijzi
gingen. 

a~öetmqen 
Ook Amstelveen vergaderde traditie 
getrouw; dit maal wisselde men van be
stuur. Voortaan is Willem van Ben
them voorzitter. 
Ons jongste district maakt het goed. 
Eindhoven werd op 22 november offi
cieel door Johan Meijer opgericht. Bij 
deze gelegenheid zetten de heren Kor
hals Altes en Sinijs (HE-leden van 
respectievelijk D'66 en VVD) hun 
visies over het liberalisme uiteen. Voor 
deze avond was veel belangstelling; 
een goed vooruitzicht! 
Tilburg telt voor de officiële oprich
ting al 25 leden. Breda is druk doende 
haar congres en lustrum voor te berei
den, maar vindt desondanks tijd voor 



het PJC-Breda. Hier werd een hearing 
over de gemeentebegroting en het on
rendabel investeringsplan van de ge
meente gehouden. 
In Zuidwest hebben RijVoDel en Den 
Haag samen een avond gehouden over 
het communisme. Spreker was de heer 
Mennes van het Oost West Instituut; 
Rijnmond kreeg zijn definitieve bestuur 
met mevrouw Ineke Franssen-Wieringa 
als voorzitter. Helaas was deze avond 
matig bezocht vanwege de te late con
vocatie. ln Hoekse Waard vcrtelde de 
heer Smit over zijn reis naar Afrika. 
Tot slot Noord en Merwede; hier hield 
men een bijeenkomst over sex en poli
tie. Ondanks de vreselijke weers
omstandigheden was de opkomst 
groot. De spreker van deze avond, de 
heer Hoefnagels, is beroepshalve zeer 
goed op de hoogte met dit onderwerp. 
Hij gaf een goede toelichting op de 
discussienota van de werkgroep, waar
bij bleek dat hij het lang niet overal 
mee eens was. 
Rest mij nog te vertellen dat dit de 
eerste afdeling was, die het over sex 
en politiek had. Hopelijk kan ik u de 
volgende maand meer van deze bijeen
komsten vermelden. 

A. J. J. 

(vervolg van pag. 9) 

vergoedingen geen rekening te wor
den gehouden met de waardestijging 
van de grond t.g.v. deze plannen." 
Na "milieuverontreinigingen .. . " in
voegen: 
"bij voorkeur in Europees verband." 

Onderwijs 
De eerste zin veTvangen door: 
"De doorstroming van het basisonder
wijs naar het voortgezet onderwijs en 
het wetenschappelijk onderwijs dient 
bevorderd te worden door: 1. betere 
voorlichting, 2. verdere verkleining 
van de leerlingenschaal, 3. individuali
sering van het onderwijs en 4. bij
scholing van onderwijskrachten." 
Invoegen na " ... maatschappelijke 
opleiding.": 
"waarvan de duur in het algemeen 
beperkt dient te worden tot 5 jaar". 
Invoegen vooT de laatste zin: 
"Overigens dient de efficiency van het 
universitair apparaat te worden ver-

Uitvoerders van warmte·, 
koude- en geluidsisolatie 
Kantoor: IPELO 15, ROTIER
DAM, Telefoon 17 55 07 

hoogd, o.a. door het gebruik van de 
universiteit in de vakantie." 

Cultuur 
Deze geheel nieuwe pamgmaf luidt 
als volgt: 
"Op het gebied van de cultuur kan het 
marktmechanisme niet als uitgangs
punt worden genomen: de overheid 
dient d.m.v. subsidies te zorgen dat de 
kunstenaars hun scheppende taak 
kunnen vcrrichten en dat zoveel moge
lijk individuen deel kunnen nemen 
aan het cultureel gebeuren. De film
censuur dient te worden afgeschaft; 
er dient alleen nog een advies te wor
den gegeven m.b.t. de toegangsleef
tijden. 

Staatsrecht 
De passage oveT de Eerste Kamer is 
als volgt gewijzigd: 
"De Eerste Kamer dient te worden 
opgeheven." 
De passages over de Opkomstplicht en 
de Archiefwet komen te vervallen. 

Krijgsmacht 
De geheel nieuwe paTagTaaj luidt als 
volgt: 
"De maatstaven voor het niet-oproe
pen van goedgekeurde dienstplich
tigen dienen openbaar te worden ge
maakt. De militairen dienen in 
vredeglijd te vallen onder het burger
lijk strafrecht. Aangezien de dienst
plicht zijn algemeen karakter heeft 
verloren, dient de soldij bij deze ont
wikkeling te worden aangepast." 

Diversen 
Hierin zijn ondergebTacht de para
g1·aven over de Pers en de Demon
stratievrijheid. 
Nieuwe veTsie van de alinea oveT het 
StakingsTecht: 
"Dit dient wettelijk erkend te worden, 
ook voor ambtenaren. Het recht tot 
uitsluiting dient m.n. aan dezelfde 
regels gebonden te zijn als het sta
kingsrecht." 
Nieuwe alinea's: 
"Landbouw. Om te komen tot efficien
ter bedrijfseenheden dienen de be
staande faciliteiten te worden ver
ruimd (rentesubsidies, investerings
aftrek)." 
"Jeugdbeleid. Aan jongeren dient men 
inspraak te geven bij het jeugdbeleid 
van hun gemeente." 

Isolatie· en 
Plaatwerkbedrijf 

ROTAMISOL 

ANNO e 1774 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
BANKIERS 

ROTTERDAM 
PARKLAAN 32-34 

* 
BIJKANTOREN: 

's-GRAVENHAGE 
RHENEN 

* CORRESPONDENTSCHAP: 
WIJK BIJ DUURSTEDE 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

PIET HEIN 
voorheen 

FIRMA W. SCHRAM & ZONEN 

WERVEN TE BOLNES 
EN PAPENDRECHT 

Twee dwarshellingen, elk 115 
meter lang. Overdekt droogdok 
116x30 meter, geschikt voor 

het zwaarste materiaal. 

Telefoonnummers 

Rotterdam 010 139275 
Ridderkerk 0 1896 3644-3409 

PaDendrecht 
01850 3774 8329-20466 

N. V. Lijm~ en 

Gelatinefabriek 

TWEE TORENS 
Telefoon 25242 Delft 
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Dr. A. Vondeling heeft een boek ge
schreven "Nasmaak en voor

proef". Eén opmerking heeft ons zeer 
getroffen. Vondeling bepleit een wijzi
ging van het kiesstelsel, die zal dwin
gen tot een samenwerking. Desnoods 
zullenKVPen PvdA hun meerderheid 
moeten gebruiken om een hervorm·ing 
door te voeren. 

Hoe men het ook wendt of Tceert, het 
zal er op neer komen dat iedere 
kleine(re) partij uit het parlement zal 
worden weggevaagd. Nieuw Links 
merkt op dat de partijvernieuwing in 
1971 niet afgelopen zal zijn, tenzij als 
gevolg van bedoelde wijziging bijv. de 
PSP en de PPR géén zetels meer zul
len hebben. Vandaar dat men zich in 
die hoek ten stelligste tegen de plan
netjes van Vondeling keert. Terecht 
geloven wij. Want het probleem ligt 
niet bij het kiesstelsel, maar bij de 
partijen. 

Ieder die het anders zegt bedondert 
de kiezers. (GvdM) 

De Tweede Kamer heeft de "huur
belasting" aanvaard. De PvdA 

stemde tegen. Dat ontlokte aan Hans 
Wiegel, die zich sterk heeft ingespan
nen het in beginsel juiste maar in de 
praktijk vele onbillijkheden oproepen
de wetsontwerp te verbeteren, de op
merking dat de socialisten "het belang 
van de jonggehuwden en de laagst
betaalden minder zwaar hebben geteld 
dan partijpolitieke overwegingen. Wij 
liberalen hebben daarvoor gepast". 

Minister Schut heeft echter het wets
ontwerp niet teruggenomen, ondanks 
een desbetreffend unaniem adres van 
de Eerste Kamer. De heer De Wilde, lid 
van de Eerste Kamer voor de VVD, 
mat in het Handelsblad zijn bezwaren 
tegen het wetsontwerp breed uit. 

Men kan zich thans afvragen: àf de 
liberalen in de Eerste Kamer laten het 
jonggehuwde en laagstbetaalde be
lang minder zwaar wegen dan partij
politieke overwegingen; óf er zitten in 
de Eerste Kamer geen liberalen. 

(GvdM) 

Meerdere malen hebben wij de lof
trompet gestoken over de kwali

teit van Liberaal Reveil. 

Het moet ons nu evenwel van het hart 
op te merken dat dit blad de ,laatste 
maanden domweg het niveau mist 
wat men gezien de kwantitatieve en 
kwalitatieve samenstelling van redac
tie en redactieraad zou mogen ver
wachten. 

De rubriek "ervaringen van nieuwe 
kamerleden", welke een niet onaan
zienlijke ruimte in de laatste vier 
nummers beslaat, lijlet ons meer ge
schikt voor een gerenommeerd dames
weekblad dan voor een blad waaraan 
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onder meer de Teldersstichting zijn 
medewerking verleent. 
Er zijn, dachten wij zo, nog politieke 
zaken genoeg, waaTop het liberalisme 
een antwoord kan geven. 

Zo horen wij Berkhouwer en Van Riel 
bij nagenoeg ieder buitenlands debat 
poneren, "dat wij er eigenlijk zo 
weinig over kunnen zeggen, omdat wij 
de historische, cult·urele, etnologische, 
sociologische en etnische achtergTOn
den nauwelijks kennen". 

Het is een hele mond vol, maar mis
schien kan Liberac!l Reveil daar dan 
eens wat meer aandacht aan besteden. 

(DD) 

Over Tsjechoslowakije kan men 
thans weer kort zijn. Dubeek is 

door de Russen volkomen ingepakt en 
heeft geen centimeter bewegingsvrij
heid meer. Het verzet dat hier en daar 
bij studenten en arbeiders nog leeft, 
zal zonder twijfel met harde hand de 
kop worden ingedrukt. Aan het ex
periment socialisme in vrijheid is een 
einde gemaakt. 

De Moskouse despoten, die vrijheid 
van meningsuiting schuwen als de 
pest, kunnen gerUI:t zijn. De voosheid 
van hun dictatuur zal in eigen kring 
niet langer gelaakt mogen worden. De 
vervreemding tussen het communis
tische establishment en zijn ondel·
danen zal er slechts door toenemen. 

(GvdM) 

De filmer Joris 1 vens is onlangs 70 

jaar gewordf'll. Hij is communist, 
cineast en Nederlander, in deze volg
orde. Zijn sociaal t:ngagement in zijn 
films, ook die well•e in Nederland ge
draaid werden, is niet onopgemerkt 
gebleven. Iedere officiële erkenning 
van overheidswe!f" is dan ook uitge
bleven. 
Dat is een van tlr: zaken waarin een 
klein land werkdi}ic echt klein Tmn 
zijn. (GvdM) 

De VVD is een I ronw verdediger van 
het kabinet-Ik Jong. Nóch de 

KVP, nóch de AJU' gaan daarin mee. 
Dat wij dit op .-:;ichzelf begrijpelijk 
vinden doet hier niet ter zake. Wel 
verbazen wij ons over de hardnekkig
heid waarmee mm1 in die partijen naar 
de PvdA lonkt. Want men zal in de 
confessionele partijen toch wel begrij
pen dat de PvdA zich niet nogmaals 
door de katholieken in de boot zal 
laten nemen? Dr: VVD blijft echter 
onbegrijpelijk lakoniek. Want ook de 
liberalen kunnen, wanneen het de con
fessionele uitkomt, uit de boot gezet 
worden. Wat liberale schoten voor de 
boeg, kunnen meeH'erken aan de pola
risatie in de Nedt:rlandse politiek. 

(GvdM) 

A l leek het er epen op dat de jaar
lijkse hoo gd m versprijs voor de 

demogagie zou worden toegekend aan 
NKV-voorzitter Mt"rtens (één van de 
tweehonde1·d), de ht"t:r Kloos heeft met 
zijn filippika tegt"u minister Roolvink 
aangetoond dat 111 en ook in de vak
bandswereld het uogal kapitalistisch 
klinkende adagium "baas boven baas" 
huldigt. 

De heer Kloos putte de inspiratie voor 
zijn uitspraken kennelijk uit een 
variant op het dellies van zijn beken
dere naamgenoot, namelijk, dat ook 
politiek moet zijn de allerindividueel
ste expressie van de allerindividueel
ste emotie. 

We mogen de heer Kloos er wel aan 
herinneren, dat deze spreuk dateert 
uit een tijd waarin de klassestrijd een 
reëele bestaandsgrond had. 
Die tijden zijn gelnlckig veranderd, de 
heer Kloos kennelijk niet. (DD) 
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