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uitlaatgassen van auto's bepalen. Dit zijn:
a) de bevolkingsdichtheid
b) het percentage van deze bevolking dat een
auto bezit alsmede de frekwentie waarmee
gereden wordt
c) het aantal meters weg.
Slechts de laatste twee taktoren geven een indikatie van de welvaart. Wie de weekend-tile's in
de Randstad kent zal echter aan de bevolkingsdichtheid een zware invloed toekennen.

De onvermijdelijkheid van
een bevolkingspolitiek
Hoewel dappere geesten geregeld pogen de publieke discussie over de zo niet reeds bestaande
dan toch in ieder geval dreigende overbevolking
in ons land op gang te brengen lijken de meeste
gemoederen nog steeds te zeer verhit door de
kwestie van de milieubedreiging om zich met dit
in feite nog meer fundamentele probleem te gaa11
bezighouden.
Het is voorlopig dan ook veel gemakkelijker om
met de wolven in het bos mee te huilen over de
milieuverontreiniging die ons ongelukkige landje
nu ineens zo overspoelt. Nu bestond dit laatst2
probleem natuurlijk al vele tientallen jaren, eigenlijk al sinds de uitvinding van de stoommachine,
maar men heeft er kennelijk de laatste jaren pas
de lucht van gekregen.
Dat de milieuverpesting in Nederland thans inderdaad min of meer acuut dreigt te worden komt
echter vooral door de steeds knellender wordende
bevolkingsdruk. Het zelfde kan echter gezegd
worden van vele andere gebieden in de wereld
waar zich grote industriële en dus bevolkingsagglomeraties ontwikkeld hebben. Een en ander
is bepaald niet alleen het resultaat van de welvaartstoename en de toenemende industrialisatie,
die daarmee samenhangt. Ga bijvoorbeeld maar
eens na welke taktoren de concentratie van de

Een tweede voorbeeld waar milieuverontreiniging
en overbevolking elkaar raken vormt het beruchte landbouwvergif, dat de dood van zovele vogels
veroorzaakt en dat de hippies tot macrobiotiese
diëten brengt. Het gekanker hierover is niet van
de lucht en wie weet, misschien verwekken sommige middelen dat ook wel. Maar niemand vraagt
hoe 13 miljoen Nederlanders en meer in het algemeen 3 miljard aardbewoners zonder deze bestrijdingsmiddelen gevoed moeten worden. Want
het spul zal toch niet voor niets worden gebruikt.
Een interessante vraag dus aan Landbouwschap
of F.A.O.: Kan de wereldbevolking ook zonder
gevaarlijke landbouwmiddelen kwantitatief en
kwalitatief voldoende gevoed worden?
Als laatste voorbeeld van een raakvlak zouden
we nog de thermische verontreiniging willen noemen. Deze door de electriciteitscentrale's veroorzaakte verontreiniging (vanwege het warme en
daardoor zuurstofarme koelwater) houdt zeer
nauw verband met de bevolkingsomvang. In de
eerste plaats natuurlijk rechtstreeks via het gezinsverbruik. Maar ook de steeds toenemende afgifte aan de industrie staat in relatie tot bevolkingsomvang en groei. Ons land is nl. wel gedwongen om steeds verder te gaan met z'n industrialisatie, of we dat nu leuk vinden of niet. Ten-
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minste als het huidige tempo
van de bevolkingsaanwas blijft
aanhouden.
Zou men, al te hysterisch geworden, de vestiging van zeer
vele industrieën gaan tegenhouden, dan maakt men straks de
emigratie van honderdduizenden Nederlanders nodig. Althans wanneer men het huidige
welvaartspeil wil behouden.
Overigens is het in dit verband
interessant op te merken dat
een bekende internationale instelling van economisch onderzoek (te Basel) heeft voorspeld
dat de reeële koopkracht van
de individuele Nederlander de
komende jaren niet meer zal toenemen. En wel voornamelijk
doordat de bestrijding van de
milieuverontreiniging
steeds
meer beslap op de nationale
middelen gaat leggen.
Het is daarom ook van zulk essentieel belang dat wordt ingezien dat voor een maximale beperking van deze verontreiniging
een forse economische groei nodig is. Dit dan echter wel onder
de conditie dat de toegevoegde
waarde (in de meest ruime zin
genomen) van elke industrievestiging groter is dan de hiermee
gepaard gaande kosten voor wat
betreft het milieu. Elke industrievestiging zal een positief
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saldo moeten opleveren.
Dat de bestrijding van de milieuverontreiniging voor 't groot·
ste deel uit belastingverhoging
zou kunnen worden betaald is
intussen een mythe. Belastingverhoging zonder voldoende
economische groei zal nooit genoeg op kunnen leveren om aan
alle claims van onze samenleving te voldoen. Weliswaar telt
ons land vele Hassans die allemaal beweren dat hun meloenen
groter zijn dan ze zijn, maar
toch kun je niet meer sap uit 'n
vrucht halen dan er in zit! Zelfs
bij een citroen lukt dat niet.
Dr. Biersteker van de Rotterdamse G.G.D. heeft als eerste
een globale raming van de kosten gedaan die nodig zijn om
het bestaande en toekomstige
milieubederf effektief te bestriiden. Uitgesmeerd over dertig
jaar kwam hij op f 50 miljard.
Zoals meestal met dit soort zaken zal deze ràming wel aan de
zeer magere kant blijken, doch
het zij toegegeven, "paniekzaaierij" valt bij de "nuchtere"
Nederlander
doorgaans
in
slechte aarde. Het zou b.v. best
mogelijk zijn om alle nieuw te
bouwen elektrische centrale's
aan zee te bouwen, maar daarbij moet wel bedacht worden

dat tweederde van de kosten
van de elektriciteit uit die voor
transport bestaat. Dat is dan
ook de reden geweest dat de
Bergumermeercentrale zo nodig
aan het Bergumermeer moest
en niet in de buurt van Harlingen.
Doch zelfs als we er binnen tien
jaar in zouden slagen het milieuprobleem grotendeels op te
lossen dan nog blijft de voornaamste basisoorzaak onopgelost: de overbevolking.
Het gaat nl. niet alleen om de
repercussies der overbevolking
op het ecologische vlak maar
ook die op het algehele leefklimaat. Reeds is bewezen (voor
zover men dan in de sociologie
iets kan bewijzen) dat de criminaliteit en met name de
agressie een functie is van de
bevolkingsdichtheid en van de
woontoestanden die daarvan
weer het gevolg zijn. (Zie Haagse Post 21-7-70).
Waarom is trouwens ook de woningnood nog nooit beëindigd
en waarom zijn onze klassen
veel te groot? Maar praat ons
niet over een noodzakelijke bevolkingspolitiek.
Dan
staat
Schmelzer weer op en met hem
vele vogels van velerlei soorten
pluimage. Van de mannenbroeders tot mevr. Dr. H. VerweyJonker, P.v.d.A.'ster en lid van
de S.E.R.
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Deze mevrouw Verwey vindt het

worden bezet is in strijd met de

len vermindert dus. Ofwel de ef-

blijkens de reeds aangehaalde
H.P. helemaal niet zo ongunstig
dat Nederland meer mensen
krijgt. De open arbeidsplaatsen
zouden anders niet kunnen worden opgevuld en verder zouden
de A.O.W.-voorzieningen in de
knel komen. De veroudering van
de beroepsbevolking maakt ook
de produktie minder slagvaardig
en dynamisch. Scholen komen
leeg te staan en onderwijzers
worden naar huis gestuurd. Gigantische contingenten bejaardentehuizen moeten er komen
en er zijn al te weinig. Mevr.
Verwey-Jonker ziet met andere
woorden de doos van Pandora
openfloepen, als er een bevolkingspolitiek zou worden ingezet. Blijkbaar wordt het lonkende socialistische paradijs voor
mevr. Verwey pas bereikbaar
als we elkaar op de tenen komen
te staan. En dan zeker met z'n
allen staande copuleren zonder
pil of condoom te gebruiken om
zodoende een jaar later de kinderbijslagcentjes op je te laten
neerreg enen.
Niettemin menen wij dat het belang van de samenleving van nu
maar vooral die van de toekomst vereist dat de nonsensargumenten van dit S.E.R.-Iid
stuk voor stuk weerlegd worden. Daar gaan we dan.
1. Dat de openvallende arbeidsplaatsen niet zouden kunnen

verwachting dat de automatisering vele arbeidsplaatsen overbodig zal maken. In Amerika.
dat wat dit betreft ons voorland
is, heeft men al jarenlang een
werkloosheid van een percent
of vijf, terwijl er weinig aanleiding is te veronderstellen dat
deze zal verminderen. TrouwenR
de dagelijkse realiteit toont nog
steeds aan dat men een latente
werkloosheid vreest. Het inpompen van honderden miljoenen in
een bedrijf als Verolme alsmede
faciliteiten aan tal van andere
bedrijven en bedrijfstakken is
immers in strijd met de stelling
dat de arbeidsplaatsen niet zouden kunnen worden bezet. Men
kan zich integendeel misschien
zelfs afvragen in hoeverre de
automatisering stagneert vanwege de chronische vrees dat
er bij fusies, samenwerking enz.
arbeidskrachten zouden moeten
afvloeien.
Het probleem van het opvullen
van arbeidsplaatsen geldt momenteel hoofdzakelijk voor vuil
en ongeschoold werk, waar men
dan gastarbeiders voor chartert.
Een economisch tegenargument
is verder dat wanneer de bevo!kingsgroei afneemt de eerste
vijftien, twintig jaar de verhouding tussen produktieven en inproduktieven juist gunstiger
wordt in plaats van omgekeerd.
De druk op de produktiemidde-

fektieve vraag neemt af zoals
de Keynesianen het zouden noemen. In deze periode zou via een
omvangrijke kapitaalvorming de
basis voor een verregaande automatisering kunnen worden gelegd. Verder zouden de in deze
periode mogelijk geworden extra besparingen kunnen worden
aangewend voor 'n goede huisvesting van de bejaarden. Dat
er door een geboortedaling ineens veel meer bejaardentehuizen zouden moeten komen, zoals mevr. Verwey stelt, kan onmogelijk anders als een wilde
slag in de lucht gezien worden.
Maar misschien citeert de tegenwoordig zo populair schrijvende Haagse Post haar verkeert.
2. Dat er scholen leeg komen te
staan is alleen maar gunstig,
omdat de klassen nog steeds
veel te groot zijn. Echter, meer
in het algemeen zouden zeer
grote besparingen in de onderwijssektor, zoals bekend verreweg de grootste slokop van de
begroting, kunnen worden gerealiseerd.
Ook zou na verloop van tijd behoorlijk op de huizenbouw bespaard kunnen worden, nadat
uiteraard eerst de kwantitatieve
maar ook de kwalitatieve woningnood zal kunnen worden opgelost. Bij de huidige bevolkingsgroei zullen we, uitgaande

~

Friesch Groningsche Hypotheekbank N.V.
pandbrieven
een veilige belegging met zeer hoog rendement

3

van de huidige bouwcontingenten en de afschrijving op de bestaande woningvoorraad, h3t
nationale woningnoodschandaal
nooit kunnen overwinnen.
Eveneens zal er minder nodig
zijn voor het wegenplan om de
zelfde verkeersintensiviteit te
handhaven, hetgeen bij de huidige budgetten en bevolkings
groei jammer genoeg ook al
niet mogelijk is. Indirect betekent dit dus een grotere verkeersveiligheid.
Economisch
doorgeredeneerd is er dan ook
al weer minder nodig voor de
hulp aan de verkeersslachtoffers waarbij de uit dien hoofde
voortvloeidene
economische
verliezen eveneens gereduceerd
worden.
Als een laatste voorbeeld kunnen nog de investeringen van
de nutsbedrijven genoemd worden, die allen in sterke mate de
invloed van de bevolkingstoename ondergaan.
Uit het voorgaande zal wel duidelijk zijn geworden dat er voor
een te overspannen arbeidsmarkt niet behoeft te worden

gevreesd. Eerder zal het tegendeel zich voordoen. Tenminste
als men verder alles op zijn beloop laat. Maar in de eerste
plaats liggen er nog uitgebreide
taken op het gebied van de milieuhygiène, die we anders
slechts in bescheiden mate kunnen aanpakken. Anderzijds kan
een onverhoopt dreigende werkloosheid worden afgewend door
arbeidstijdverkorting. Dus ook
al door een eerder prettige dan
onplezierige maatregel voor de
meeste mensen.
Concluderend, de argumenten
van mevr. Verwey-Jonker zijn
stuk voor stuk drogredenen. Belangrijker dan wat zij te berde
brengt, door welke motieven
ook ingegeven, achten wij evenwel het officiële standpunt van
de PvdA. Dit zal in een volgend
artikel wellicht beschouwd worden. Daarin zal dan tevens een
uiteenzetting worden gegeven
van de instrumenten waarvan de
door ons onvermijdelijke geachte bevolkingspolitiek zich zal
moeten bedienen.
drs. J. H. Lambers

Concept-kernprogramma
BUITENLAND

In de preambule wordt gesteld, dat de
Nederlandse buitenlandse politiek zich
tot nu toe niet bepaald heeft onderscheiden door veel visie en durf. Volgens de opstellers kan een actieve,
konsekwente vredespolitiek van de
kant van Nederland (in samenwerking
met andere gelijkgezinde landen) alleen maar een gunstige invloed hebben in een wereld waarin geweld, onderdrukking en onrecht de toon aan
geven.
Als doelstellingen van de buitenlandse
politiek worden geformuleerd: het bevorderen van vrede en veiligheid; streven naar wereldrechtsorde; streven
naar sociaal-economisch rechtvaardige
wereldorde; en bevorderen van leefbaarheid en welzijn in de wereld.
Deze doelstellingen zijn nader gekonkretiseerd in de verschillende paragrafen. T.a.v. de Verenigde Naties (.,een
eerste aanloop tot een wereldrechtsorde") houdt dit o.m. in de opname
van landen als de Volksrepubliek
China, ook in de Veiligheidsraad ten
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koste van Formosa, de beide Duitslanden enz.
Als lid van de Ontwupeningsconferentie in Geneve dient Nederland o.a. te
streven naar een verbod op het gebruik van biologische en chemische
wapens.
NAVO
Volgens het concept-kernprogramma
dient Nederland lid te blijven van de
NAVO, doch binnen de NAVO moet
een grotere nadruk vallen op het vredespolitieke aspect. Bepleit worden onder meer: een dialoog tussen NAVO
en Pact van Warschau waarbij het bestaan van beide organisaties op den
duur discutabel wordt gesteld en een
Europese Veiligheidsconferentie waar
besloten moet worden tot omvangrijke
wederzijdse ontwapeningsmaatregelen
o.a. op conventioneel gebied. Een oud
JOVD-issue is de erkenning van de
DDR door lidstaten van de NAVO.
Aparte paragrafen zijn gewijd aan Ontwapening en Defensie.
spanningshaarden
In een viertal korte paragrafen worden

standpunten getormuleerd t.a.v. ZuidOost Azië, Zuidelijk Afrika, Latijns
Amerika en het Midden-Oosten.
T.a.v. het Midden-Oosten b.v. wordt als
uitgangspunt gesteld, dat een vredesregeling dient uit te gaan van de rechten van de Israëlische bevolking op
vrede en veiligheid alsmede van de
rechten van de Palestijnse Arabieren.
Bepleit worden vredesonderhandelingen tussen Israël, de Arabische landen
en vertegenwoordigers van de Palestijnen.
Racistische en koloniale regimes in
Zuidelijk Afrika worden scherp afgekeurd. Resoluties van de V.N. terzake
dienen strikt nageleefd te worden. Afwijzing van het Cabara Bassa dam
project en steun (behalve wapens) aan
bevrijdingsbewegingen zijn enige concrete uitvloeiselen van het standpunt.
europese gemeenschappen
De Europese integratie dient vanuit
een mondiale visie tot doel te hebben
een verzoenende rol te spelen tussen
Oost en West alsmede het uitvoeren
van een gezamenlijke politiek t.o.v. de
derde wereld.
Deze doelstelling impliceert o.a.: afwijzing Europees kernwapen en uitbreiding der gemeenschap met democratische Europese landen.
Bepleit wordt een democratisering van
de gemeenschap op alle fronten en de
vorming van Europese politieke partijen ("waartoe de VVD mede initiatieven dient te nemen").
Het venijn zit in de staart: .. De taakstellingen van de E.E.G. moeten pas
uitgebreid worden nadat de besluitvorming langs democratische weg tot
stand komt".
ontwikkelingssamenwerking

In overeenstemming met het belang
van de ontwikkelingssamenwerking een
zeer uitvoerige en gedetailleerde paragraaf, waarin de vele JOVD-standpunten van de laatste jaren zijn opgenomen.
Bepleit worden onder meer: opstelling
meerjarenplannen, multilaterale hulp
vooral in het kader van een vergrote
E.E.G. en een beëindiging van produktieprocessen welke relatief goedkoper
door de ontwikkelingslanden zelf kunnen worden uitgevoerd.
interpretatie

Daar in JOVD-kringen getracht wordt
op een fundamentele wijze de verschillende politieke vraagstukken te
bestuderen heeft dit tot gevolg gehad,
dat in het kernprogramma zowel actiepunten voor de komende regeringsperiode zijn opgenomen als ook standpunten welke pas op langere termijn
realiseerbaar zijn (b.v. om financiële
redenen). Dat de opstellers dit beseffen moge blijken uit de slot-alinea van
het ontwerp:

"Een vrije samenleving kan in principe
niet tot stand komen door louter parlementaire wetgeving, noch door een
plotselinge staatsgreep of een gewelddadige minderheidsrevolutie. De mensen zullen zelf de macht voor zich
moeten grijpen. Maar dat vereist allereerst een innerlijke revolutie bij hen-

zelf: datgene moet bij de mens expliciet worden, wat reeds impliciet in
hem is. Een dergelijke mentaliteitsverandering zal veel tijd kosten.
Het tijdperk van plotse I in ge omwentelingen achten wij echter definitief
voorbij. Een proces van maatschappe
lijke revolutie zal een spectrum moe-

Strijd voor Vrijheid en Democratie voor
iedereen, behalve voor Houtvernielers.
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ten zijn van buitenparlementaire akties,
maatschappelijke
hervormingen
en
voortdurende experimenten. De JOVD
zal hierbij mede voorop moeten gaan!"
Overigens, het is maar dat U het weet.
Dick Dees
landelijk voorzitter
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Beste vrienden,
Hierbij laat ik u de definitieve beschrijvingsbrief toekomen voor de algemene
ledenvergadering die op 31 oktober en 1 november a.s. zal worden gehouden in
"De blije wereld", Westhoflaan 2 te Lunteren.
De prijs voor het weekend zal bedragen f 29.50 (all in).
Diegenen die zich vóór 24 oktober a.s. opgeven bij Joh. de Bandt, Vosakker 6,
Ede, krijgen alle stukken gratis thuis gestuurd.
Amendementen op het concept-kernprogramma dienen vóór 24 oktober te wor·
den ingediend bij het Algemeen Secretariaat.
PROGRAMMA
zaterdag
12.00- 13.00 ontvangst der deelnemers
13.00- 14.00 rede door de voorzitter
14.00- 15.30 huishoudelijke vergadering
15.30 - 16.00 thee
16.00- 18.00 bespreking kernprogramma
18.00 - 18.45 borrel
î8.45-20.00 diner
20.00- 22.30 debat tussen de heren Steenkamp (samensteller kernprogramma K.V.P.) en Geertsema (fractievoorzitter van de V.V.D.)
over: "Samenwerking ir1 1971 ?"
22.30- ??.?? feest.
zondag
9.30- 10.15 voetbalwedstrijd
10.15- 11.00 pauze
11.00- 13.00 huishoudelijke vergadering
13.00- 14.00 lunch
14.00- 17.00 kernprogramma
Te behandelen in de huishoudelijke vergadering:
1. benoeming leden en plaatsvervangende leden notulencommissie
2. notulen van de ledenvergadering Dalfsen
3. jaarverslag algemeen secretaris
4. jaarverslag algemeen penningmeester
5. verslag kascommissie
6. beleid hoofdbestuur 1969/1970
a. algemeen
b. driemaster
7. verkiezing leden hoofdbestuur 1970/1971
8. beleid hoofdbestuur 1970/ 1971
9. begroting 1970/1971
10. verkiezing leden kascommissie 1970/1971
11. verkiezing leden raad van beroep
12. bestuursoverdracht
13. aanwijzing plaats en data algemene vergadering 1971
14. w.v.t.t.k.
15. rondvraag
16. sluiting.
toelichting:
ad. 7: het 7e H.B. lid mej. A. Gijsberts stelt zich niet herkiesbaar.
Door de drukke werkzaamheden is het noodzakelijk dat het hoofdbestuur meer mankracht krijgt. Derhalve is het nodig over te gaan tot
het aanstellen van een 8e H.B. lid.
Het hoofdbestuur stelt kandidaat voor:
landelijk voorzitter
D. J. D. Dees
J. G. C. Wiebenga
vice-voorzitter politiek
vice-voorzitter organisatie
J. Weggemans
algemeen secretaris
J. H. Ekkers
algemeen penningmeester
mej. B. M. Verdegem
2e secretaresse
mej. E. van Bekkum
7e H.B. lid
D. N. M. van Wees
8e H.B. lid
A. R. Edwards
ad. 11: Aftredend is: P. Jonker en E. T. Hoven
Het hoofdbestuur stelt voor te benoemen: L. Hilarides en A. J. Evenhuis.
ad. 13: Door het hoofdbestuur wordt voorgesteld als plaats voor de algemene
ledenvergadering 1971: Amsterdam.
Als datum stelt het hoofdbestuur voor: 30 en 31 oktober 1971.
J. H. EKKERS
alge,meen secretaris

TESTCASE VOOR HET "LIBERAAL
BERAAD": DE BELASTINGPARAGRAAF
VAN DE V.V.D.

Toen de VVD op 28 en 29 februari jl.
op haar Bredase kongres resoluties
aannam over het "Liberaal Beraad",
stelde zij zich indirekt achter de uitspraak dat het "duidelijk is dat een
reële verlaging van de belastingdruk,
hoe wenselijk op zichzelf ook, een lagere prioriteit moet krijgen dan de
uitgaven der overheid ten behoeve van
de gemeenschap"; een voorzichtig
pleidooi voor verhoging der belastingdruk.
In het 26 juni jl. verschenen ontwerpprogramma van de V.V.D. zwakt men
(Het is wat onduidelijk wie de eindtekst geschreven heeft) dit af tot
"strikte begrenzing van de stijging der
overheidsuitgaven in relatie tot de
verwachte stijging van het nationale
inkomen." De uit het Liberaal Beraad
geciteerde zinsnede wordt veiligheidshalve weggemoffeld in een toelichting
die uit tijdtechnische overwegingen
niet op een kongres besproken kan
worden. Het program pleit voorts voor
een automatische inflatiekorrektie op
de inkomstenbelasting zonder kompensatie voor drukstijging die het gevolg
is van de reële groei van het nationale
inkomen, en voor relatief hogere verbruiksbelastingen (BTW, accijnzen op
drank, sigaretten, benzine, etc.).
Voor de doorsnee-kiezer betekent dit
een verhoging, sneller dan de groei
van het nationale inkomen, voor praktisch alle belastingen, verminderd met
korrekties voor o.a. de middengroepen,
werkende gehuwde vrouw en optrekking der belastingvrije voet. De totale
belastingparagraaf is echter zo onduidelijk dat men zonder het bezit van
één of ander ekonomisch diploma haar
haast niet kan begrijpen. Zo meldde
bv. de parlementaire korrespondent van
het KVP-gezinde dagblad "De Tijd" op
23 juni jl. dat de VVD tegen stijging
der belastingdruk is.
Het zou daarom goed zijn indien de
fraktieleiders in de Tweede Kamer via
een "gentleman's agreement" met elkaar afspreken in hun verkiezingsprogram te vermelden tot welk percentage
van het nationale inkomen de belastingdruk tot 1975 volgens hun partij
mag stijgen. De KVP pleitte al voor
31 % (nu: 29 %) waarmee de heer
Geertsema zich op Bredase kongres
min of meer akkoord verklaarde. Zoiets
zou de eerlijkheid tegenover kiezer én
partijlid dienen.
Het grappige doch feitelijk ook dieptrieste is, dat zelfs VVD-Kamerlid mr.

diskreet. voor belastingverhoging en
somt vervolgens een enorme waslijst
van uitgavenvergende wensen op. (Het
lijkt de JOVD wel!)
Het Liberaal Beraad stelt dat het .. van
belang is dat een nieuw program mede
door nieuwe mensen wordt uitgevoerd". Een eerste aanzet hiertoe moet
de eliminatie van de heer Portheïne
uit de Tweede Kamerfraktie zijn.
Voorts is verduidelijking van het belastingstandpunt van de VVD bittere
noodzaak.
De JOVD - medeverantwoordelijk voor
het Liberaal Beraad - , wil dit beraad
vooral op dit punt graag uitgevoerd
zien. Is de heer Portheïne ook een testcase voor U?

Portheine, die voor belasting- en middenstandsspecialist doorgaat ook al
in verwarring geraakt is. In de fiscale
paperback .. Politici van heden over belastingen van morgen" (uitgegeven in
1970), meldde hij (blz. 42) dat men
.,de belastingdruk sterk in de hand
moet houden, c.q. eerder verlagen dan
verhogen". Het is duidelijk dat de heer
Portheine noch de rapporten van het
Liberaal Beraad noch het ontwerp verkiezingsprogram kan en wenst te ondersteunen.
We willen namelijk geen geloof hechten aan het grapje, dat volgens .,De
Telegraaf" de 2de Kamer rond gaat,
en dat zegt dat de enige verdienste
van de belastingspecialisten van de
VVD hun eigen verdienste is. Het
VVD-program bepleit immers, zij het

Jan Weggemans
meter lang. Overdekt droogdok
116x30 meter, geschikt voor
het zwaarste materiaal.

N.V. SCHEEPSWERVEN
voorheen

PIET HEIN
FIRMA W. SCHRAM & ZONEN

WERVEN TE BOLNES
EN PAPENDRECHT
Twee dwarshellingen, elk
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Telefoonnummers
Rotterdam 010 139275
Ridderkerk 01896 3644-3409
Paoendrecht
01850 3774 8329-20466

Weekendkonferentie Europese politieke partijvorming
in samenwerking met de Jongerenraad van de Europese Beweging
in Nederland
20 - 21 - 22 november 1970
Konferentie-oord Hydepark te Driebergen
verblijfkosten: nihil
reiskosten: worden vergoed
doel: Jongeren voorbereiden op Europese eenheid, bewust maken
van het feit dat binnenlandse politiek slechts op Europees
niveau kan worden gevoerd.
70 leden van politieke jongerenorganisaties en/of jonge leden van politieke
partijen kunnen deelnemen.
Inschrijving geschiedt naar volgorde van binnenkomst der aanmeldingen, waarbij een politieke spreiding in acht wordt genomen.
Opgaveformulier met juiste programma verkrijgbaar bij secr. N.P.J.C.R., Van
Oldebarneveltlaan 107, Den Haag. Telefoon 070-547516.

GAUW INVULLE.N DIE BON
Ondergetekende:
introducé:
Naam:
Adres:
Lid afd.:
geeft zich op voor deelname aan het Congres op 31 oktober en 1 november a.s. te Lunteren. De deelnemerskosten bedragen I 29.50 per persoon.
0 Hij/Zij heeft I 29.50 overgemaakt op giro 98.46.72 van de Amrobank te Ede onder vermelding van Congres JOVD t.a.v. J. de Bandt.
0 Hij /Zij betaalt f 29.50 op het congres.
Handtekening:
Aanmeldingen bij de heer
fonisch bij A. Gijsberts,
070- 24.47.87.
Gedeeltelijke deelname is
De opgavetermijn sluit 25

Joh. de Bondt, Vossenakker 6a te Ede of televan Nijenrodestraat 105, Den Haag, telefoon
ook mogelijk, hiervoor telefonisch opgeven.
oktober.

W.F.L.R.Y. congres
1n België
Van 4 t/m 8 september is in Middelkerke, België, het tweejaarlijkse Wereldcongres van de Wereld Federatie
van Liberale en Radicale Jongeren
gehouden, waarbij ook de J.O.V.D. is
aangesloten.
Drie belangrijke onderwerpen kwamen
aan de orde, waarvan de eerste twee,
het officiële congresthema .,collectieve veiligheid en regionale defensie",
en het .. manifest over bevrijdingsbewegingen" echter volledig overvleugeld werden door het derde, de discussie over het .. Midden-Oosten".
Na hevige politieke strijd, is door het
Congres een resolutie hierover aangenomen, die voor een groot deel is gebaseerd op een door de Nederlandse
delegatie ingediend ontwerp. Het belangrijkste gedeelte van deze resolutie luidt letterlijk:
.. Het
Wereldcongres
van
de
W.F.L.R.Y. roept op tot directe
vredesonderhandelingen tussen Israël, de Arabische statl;ln en de
Palestijnen, gebaseerd op de volgende beginselen, als noodzakelijke voorwaarden voor een rechtvaardige en blijvende vrede:

1. de beëindiging van buitenlandse inmenging en uitbuiting, speciaal door de grote mogendheden;
2. de erkenning van de rechten
van de Palestijnse Arabieren, met
inbegrip van het zelfbeschikkingsrecht;
3. de erkenning van het recht van
Israël op vrede, en op veiligheid,
met inbegrip van het recht op vrije
doorvaart door het Suez-kanaal en
de Golf van Aqaba;
4. de terugtrekking van de Israëlische troepen uit de in 1967 bezette gebieden."
Het zal duidelijk zijn, dat bijgevolg
noch het Israëlische, noch het vooral
door de Engelse delegatie verdedigde
Palestijnse standpunt heeft gezegevierd.
Duidelijk heeft bovenvermelde discussie ook zijn stempel gedrukt op de
samenstelling
van
het
nieuwe
W. F. L. R. Y.-bestuur.
Ten slotte kan gemeld worden, dat de
(grote) J.C.V.D.-delegatie zich tijdens
het congres op alle fronten zeer actief
heeft getoond.
J. G. C. WIEBENGA,
vice-voorzitter politiek
president van de W.F.L.R.Y.
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Van de DB-tafel
Het is druk in

de JOVD-gelederen:

Overal wordt hard gewerkt aan de
voorbereiding voor het Congres. In
vele afdelingen heeft men het hoofd
diep gebogen over het Concept-Kernprogramma, zodat we een goede discussie in Lunteren mogen tegemoet
zien.
Op basis van dit Concept-Kernprogramma heeft het hoofdbestuur een
bijdrage in de vorm van amendementen geleverd aan het Concept-Verkiezingsprogramma van de VVD: "Liberalen op nieuwe wegen".
De verwachting dat er in het komende seizoen een grotere politieke belangstelling en daarmede een ledenwinst te verwachten zou zijn is uitgekomen.
De meeste afdelingen zijn met een
nieuw bestuur en vele nieuwe leden
van start gegaan. Denkt u er aan dat
nieuwe leden zo gauw mogelijk aan
het secretariaat moeten worden doorgegeven, zodat zij direct met ingang
van hun lidmaatschap de Driemaster
kunnen ontvangen. En niet te vergeten, de accept-girokaart voor de beta-

ling der contributie. Hoe eerder het
H.B. deze heeft ontvangen, des te
eerder kan de afdeling over de afdracht beschikken.
Nog lang niet alle afdelingen hebben
hun ledenlijsten en bestuursmutaties
doorgegeven. Mogen we deze op zeer
korte termijn tegemoet zien? ? ?
De gedachte tot het vormen van een
Europese partij leeft in de JOVD heel
sterk. Reden te meer om deel te nemen aan de weekendconferentie over
dit onderwerp, welke is georganiseerd

door de Jongerenraad van de Europese beweging en de N.P.J.C.R.
Tot slot nog een bijzonder heuglijke
mededeling. Tijdens het Wereldcongres van de W.F.L.R.Y. te Middelkerk, in september jl., is onze vicevoorzitter politiek verkozen tot president van deze World Federation of
Liberal and Radical Youth. Van harte
gefeliciteerd Jan Kees en veel succes
met deze zware taak.
Ik hoop u in groten getale in Lunteren
te ontmoeten.
A. G.

BON
Ondergetekende neemt hierbij een proefabonnement op de Driemaster voor de
eerstvolgende 4 nummers en zal daarvoor f 2.50 overmaken op giro 27 77 60
t.n.v. Stichting de Driemaster te Den Haag.
Naam:
Adres:

Handtekening

uitknippen en opsturen naar Adm. Driemaster, Helperzoom 349, Groningen.

DEZE CHAUFFEUR LAADT EN LOST
IN 4IVIINUTEN 21 SECONDEN 111
Hoe kan dat nou? Simpeil Eén chauffeur,
één truck en Van Weelda's wissellaadbakken. 'n Enorme besparing op wachttijd, arbeidsloon verzekering en motorrijtuigenbelasting. Alle wissellaadbakken
conform toegestane draagvermogens,

voor elk soort vervoer en in diverse afmetingen. De metalen bodemframes zijn
uitgerust met draaibare of inschuifbare
steunpoten. ledére truck voorzien van
hydraulische hefinstallatie in vermogens
van 5 t/m 15 ton.

CARROSSERIE- EN CONTAINERFABRIEK

PAUL & VAN WEELDE N.V.
'S-GRAVENWEG 350- NIEUWERKERK A/D IJSSEL- TEL. (01803)-2841*- TELEX 23240
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