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Bijeenkomst van J.O. V.D. op I mei 

Jonge liberalen betuigen hun solidariteit met arbeiders 
Wij zijn hier bijeen als teken van liberale solidariteit met hen, die door 
eerlijke arbeid hun brood verdienen. Aldus verklaarde drs. E. Nypels op de 
drukbezochte 1 mei-bijeenkomst, georganiseerd door de samenwerkende af
delingen Den Haag, Voorburg-Rijswijk en Delft van de Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie. 
De heer Nypels zei ,ervan overtuigd te zijn, dat 'Zeel vele jongeren uitzien 
naar ,e,en sociaal-vooruitstrevend, links-radicaal liberalisme. 
Een ve'Cl gehoorde klacht is, dat er in deze kringen nog onvoldoende sociale 
belangstelling bestaat en er teveel wordt gelet op de belangen van de hoogst 
aangeslagenen in d,e belastingen. De V.V.D. moet oppassen niet met zo'n 
eenzijdige klassebehartiging te worden vereenzelvigd. 
Drs. Nypels achtte de talloze blijken van instemming met deze eerste offi
ciële liberale 1 mei-herdenking in hoge mate verheugend, aldus lezen we in 
de N.R.C. waaraan we dit verslag in zijn geheel ontlenen. 

Sprekende over de relatie tussen 
werkgever en werknemer betreurde 
drs. J. G. Th. Linssen, dat de men
selijke aspecten in deze relatie nog 
te sterk worden verwaarloosd. Als 
men de werknemers wel eens mate
rialisten noemt is men geneigd te 
vergeten, dat vele werkgevers hun 
in dit opzicht tot leermeesters zijn 
geweest. Eerst na de oorlog begon 
in brede kringen het besef door te 
dringen hoezeer de economische 
prestatie van een onderneming van 
die goede menselijke contacten af
hankelijk is. 
Overigens sprak drs. Linssen nog 
slechts van een eerste stap. Met 
noodzakelijk "teamwork" moet in 
vele gevallen nog een begin worden 
gemaakt; ondernemingsraden genie
ten nog te weinig populariteit, al is 
de ondernemingsraad zeker ook weer 
niet alleenzaligmakend. Drs. Linssen 
bepleitte "contacten op alle niveaus 
binnen de onderneming". 

Er bestaat voorts dringend behoef
te aan het scheppen van goed func
tionerende verticale contactorganen, 
waarin werkelijke werknemersverte-

genwaardigers zitting hebben en niet 
slechts vakbondsfunctionarissen. 
Een duidelijke economische verslag
geving van de onderneming mag niet 
uitsluitend als een weelde voor de 
aandeelhouders worden beschouwd. 
Drs. Linssen gaf te kennen, dat de 
erkende vakbonden veelal de eisen 
van de tijd niet langer verstaan en 
hij had kritiek op hun optreden te
gen de zogenaamde categorale orga
nisaties. 

Sociaal programma 

Het bestuurslid van de afdeling 
Amsterdam van de V.V.D., G. W. 
Keja, vond dat het de V.V.D. ont
brak aan een afgerond sociaal pro
gramma. Het enige wat de door
sneekiezer vaak van de V.V.D. weet 
is, dat deze partij zich uitspreekt 
voor belastingverlaging en commer
ciële televisie. Thans werd er een 
ernstige verkiezingsnederlaag gele
den. 
De heer Keja bepleitte, dat men de 
verantwoordelijkheid daarvoor niet 
primair zou zoeken bij de weggelo-

Zuid-!frika verdient meer begrip 
Jan van Riebeeckdag, 6 april j.l, 
was voor de J.O.V.D. afdeling Rijs
wijk-Voorburg-Delft aanleiding om 
de inlichtings-attaché van de Zuid
Afrikaanse Ambassade, de heer R. 
Kroes, uit te nodigen teneinde van 
andere zijde voorgelicht te worden 
over dit Land met zijn verscheiden
heid aan bevolkingsgroepen dan men 
heden ten dage gewoon is te verne
men. 
De eerste apartheidswetten dateren 
al van 1680. 
Deze haden reeds toen al ten doel 
,conflicten tussen de verschillende 
rassen te voorkomen. Deze handel
wijze werd en wordt thans nog inge
geven door het grote verschil in 
cultuurpatroon van de bevolkings
groepen. 
Spreker schroomde niet te erkennen, 
dat er in de periode 1948-1958 nega
tieve bepalingen zijn uitgevaardigd, 
doch stelde nadrukkelijk, dat de 
Zuid-Afrikaanse regering met de 
grootste voortvarendheid tracht deze 
ongedaan te maken. 
Hoe zij dit denkt te doen? 
Door instelling van nieuwe, onaf
hankelijke Bantoestaten, waarbij 
uiteraard gerekend wordt op de 
steun van de Bantoe-bevolking. 

In totaal zullen hierin 7 miljoen 
Bantoes hun vaderland vinden. 
Verscheidene staten, aangezien er 
onder de Bantoes dermate grote on
derlinge verschillen bestaan, dat sa
menvoeging in één staat catastrofaal 
zou zijn. 

Dit project hoopt men binnen een 
tijdsbestek van 15 tot 20 jaar te heb
ben voltooid. De kosten daarvan zul
len meer bedragen dan de totale 
kosten van de tweede wereldoorlog 
van Engeland en Frankrijk en Ne
derland tezamen. 
Denkt U eens in wat dit betekent 
voor een land met naar schatting 4 
miljoen belastingbetalers ..... . 
Maar WAAROM deze inspanningen? 
Omdat er onoverbrugbare verschil
len bestaan tussen blanken en kleur
lingen, waarvan het verschil in cul
tuurpatroon wel het meest onover
brugbaar is. 

De Bantoe - eigenlijk iedere Afri
kaan- leeft in een wereld van ma
gie, waarbij rituele moord een be
langrijke plaats inneemt, die thans 
nog tienduizenden slachtoffers eist. 
In Ghana is onlangs een intellec
tueel, afgestudeerd in Oxford, nog 
opgehangen wegens het plegen van 
een rituele moord. 

Het is onzin te beweren, dat wan
neer deze mensen meer "beschaving" 
bijgebracht is, dat dergelijke moor
den dan niet meer zullen voorkomen. 
Dit oer-instinct is onuitroeibaar. 
De Afrikaan, dus ook de Bantoe, 
hecht niet de minste waarde aan de
mocratie, hiervoor in de plaats ziet 
hij macht. Hij is polytheïst en poly
gamist. 

Er zijn twee oplossingen, die aan dit 
vraagstuk een einde zouden kunnen 
maken: een idealistische en een re
alistische. De eerste: hopen op ver-

pen kiezers doch zou trachten de 
hand in eigen boezem te steken. Er 
wordt nog te veel opportunistische 
politiek gevoerd en verkiezingsbelof
ten zijn onvoldoende nagekomen. 
Wil de V.V.D. als een echte volks
partij optreden dan zal zij o.a. op de 
bres moeten staan voor een werke
lijke vrije loonpolitiek, voor de vrij
heid van bedrijfskeuze, voor belas
tingaftrek ten behoeve van studie in 
de avonduren e.d. 
Ook de secretaris van de afdeling 
Amsterdam van de V.V.D., de heer 
H. J. L. Vonhoff, waarschuwde te
gen zelfgenoegzaamheid in liberale 
kringen. Nog al te dikwijls, als het 
te doen is om de werknemer in de 
V.V.D., trekt men een gezicht alsof 
men spreekt over suiker in de erw
tensoep. De buitenwereld en in het 
bijzonder de P.v.d.A. heeft de V.V.D. 
het standsetiket opgedrukt en vele 
liberalen voelden er zich helaas 
maar al te behaaglijk bij. 

Verkiezingsles 

Een enquête, in Amsterdam inge
steld na afloop van de verkiezingen, 
had volgens de heer Vonhoff tot de 
conclusie geleid, dat de P.v.d.A. in 
alle milieus in absolute cijfers meer 
stemmen had getrokken dan de 
V.V.D. Door die spreiding van haar 
stemcijfers dreigt de P.v.d.A. de po
sitie van een volkspartij te gaan in
nemen, die door de liberale partij 
behoort te worden bezet. De jonge
ren komen te weinig op het liberale 
programma af. Bij diezelfde enquête 
bleek, dat van hen die voor het eerst 
hun stem hadden uitgebracht in een 

zoening met een compromis; de 
tweede: het scheiden van de bevol
kingsgroepen. 
De keus viel op de tweede. 
Dromen zijn politiek goed verkoop-

groep van 42 personen, er niet één 
de liberale lijst had gesteund. 

Dit achtte de heer Vonhoff een 
ernstige waarschuwing. Daarom 
zij deze dag van de arbeid de 
liberalen een dag van bezinning 
en van vernieuwing. Alleen als 
die vernieuwing straks in de sa
menstelling van de lijst voor de 
Kamerverkiezingen haar afspie
geling vindt, is het schot voor 
de boeg van de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten niet 
tevergeefs geweest. 

De heer Vonhoff noemde het pro
bleem van de arbeider in de V.V.D. 
een probleem van hier en van nu, 
waarmede het bestaansrecht van 
deze partij in het geding is. Als sug
gesties tot verbetering van de situa
tie noemde hij de concipiëring van 
een duidelijk sociaal programma 
waarin de liberale maatschappij-op
vatting helder wordt uiteengezet. 

Voor de arbeider betekent dit een 
individualistische benadering, sprei
ding van aandelenbezit, winstdeling, 
waardevastheid van het geld, indi
viduele bezitsvorming. 
Overigens, aldus de heer Vonhoff, 
zolang oneindig veel werknemers 
nog te dicht bij het bestaansmini
mum leven blijft algemene wel
vaartsverhoging een eis van de eer
ste orde, die ook de noodzakelijke 
belastingverlaging in de schaduw 
stelt. De secretaris van de afdeling 
Amsterdam van de V.V.D. besloot 
zijn betoog met kritiek aan het adres 
van de "versleten liberalen, die de 
V.V.D. in de conservatieve hoek 
willen drukken". 

baar, maar ze hebben al heel wat 
meer bloed gekost dan de vaak min
der populaire realistische maatre
gelen, aldus eindigde de heer Kroes 
zijn lezing. 

Hi"u, 
lncassi op het buitenland .•• I 
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specialistenwerk! 

Deskundigheid en voortvarend
heid van Uw bankier vormen een 

noodzakelijke voorwaarde voor de 
vlotte afwikkeling van Uw transacties 

met het buitenland. 

be HBU beschikt over een uitgebreid 
net van buitenlandse kantoren en corres

pondenten en is daardoor ver_trouwd met 
de plaatselijke eisen en omstandigheden ... 
waar ook ter wereld. 

Geef daarom Uw documentaire incassi aan 
ons ter behandeling; wij staan voor U 
klaar ... direct! 

Ook voo,. INCASSI: de HBU I I 
L:OLLANDSCHE BANK-UNIE N:Jv. 
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