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Wim Kan, De Quay en Zijlstra
a'"'oen de kruitdamp van de (liberale)
~ Eerste Kamer-kanonnade op de
"toto" van minister Beerman optrok, bleek
de schade toch nog mee te vallen. In weerwil van het moord- en brandgeschreeuw
van de belaagde (politieke spanningen lagen in het verschiet), was de regerings-:
veste niet omver. Integendeel, in 1960 was
de specie van de fudamenten gedroogd en
gehard, was het huis De Quay steviger komen te staan.
De bewoners raakten ingeschoten in de
huishouding. Niemand, binnen zomin als
buiten het parlement, dacht dan ook voor
de latere avond van de 22 december aan
de mogelijkheid dat Wim Kan zich bij
Thorbecke zou moeten beklagen. Pas toen
de N.C.R.V. op het politieke tournooiveld
verscheen begon men te proeven dat er
een haar in de boter zat.
Herstel! Op één na niemand! De V.V.D.volksvertegenwoordiger mr. Schuitema,
woningbouwspecialist van zijn fractie, had
een fijnere neus. Hij besloot zijn rede van
woensdag 21 december met een (achteraf)
merkwaardig zinnetje. Nadat hij verklaard had geen vragen te zullen stellen
over de verhoging van de beruchte contingenten, omdat deze reeds in alle toonaarden was bezongen en nadat hij gezegd
had nieuwsgierig te zijn naar hetgeen minister Van Aartsen daarop zou antwoorden, kwam zijn slotzin: "Ik hoop echter,
dat de situatie zo zal zijn, dat wij vredig
het Kerstfeest zullen kunnen vieren."
(Handelingen Tweede Kamer, pagina 3497,
rechter kolom).

* * *

C7'\ e gang van zaken ligt nog vers in het
:.J-1 geheugen. Het kabinet sneuvelde
omdat de aan minister Van Aartsen geestverwante A.R.-fractie voor de motie Van
Eibergen stemde. De schuldvraag viel dan
ook niet moeilijk op te lossen. De heer
Bruins Slot c.s. kregen met interne spanningen in het anti-revolutionaire huis op
de achtergrond de schuld. Prof. Oud kwam
na de wederopstanding van de regering
De Quay vertellen, dat de A.R. schorsing
van de beraadslagingen had moeten vragen. Dr. Bruins Slot kaatste die bal terug
door op te merken dat ook de heer Oud
daar toen niet aan had gedacht.
Nu geloven wij met de heer Oud dat zulks
niet allereerst diens taak was. Maar wij
geloven toch ook dat de liberalen in de
Tweede Kamer met hun steun aan de
K.V.P.-motie iets over het hoofd hebben
gezien. Dit verwijt treft in veel sterkere

mate de K.V.P. zelf en ook minister Van
Aartsen en andere leden van het kabinet.
De heer Van Eibergen vroeg in zijn motie
5.000 woningwetwoningen meer. De bewindsman wilde zover niet gaan. Hij deed
aan zijn geestverwanten geen concessie,
maar wel aan de K.V.P., die in haar door de V.V.D. gesteunde motie - 2.500
woningwetwoningen meer vroeg. Was het
een wonder dat de A.R.-fractie rebels
werd? Via overleg (al dan niet met medewerking van of zelfs op instigatie van prof.
Zijlstra) werd een tegemoetkoming aan de
K.V.P. in handen gespeeld. Dat moet de
A.R. hebben geprikkeld.
Men moet dus voorzichtig zijn met het
oplossen van de schuldvraag. Bovendien
had minister Van Aartsen kunnen afwachten of zijn geestverwanten tegen zijn begroting zouden hebben gestemd. De heer
Bruins Slot is inderdaad geen groot tacticus, maar er zijn door minister en K.V.P.
(en in mindere mate dus door de V.V.D.)
eveneens tactische fouten gemaakt. Waarmee de verantwoordelijkheid van de A.R.
overigens niet geringer wordt.
Het kabinet De Quay is uit de crisis _niet
zwakker te voorschijn gekomen. Mogelijk
zelfs sterker. De tijd is voor een andere
combinatie (nog) niet rijp en dat zal ze
voor de verkiezingen van '63 ook niet
worden. Van de mammoetwet en de kinderbijslag moet men als "bottle-necks"
geen al te grote voorstellingen hebben, al
zal de laatste eerder tot een breuk leiden
dan de eerste.
Nee, dè verliezer van deze trieste affaire
is de democratie. Een kabinetscrisis om
2500 of 5000 woningwetwoningen meer of
minder in deze tijd met zijn enorme internationale spanningen, is absurd en wordt
-en daar gaat het om- ook door het
"publiek" als absurd gevoeld. Hoe belangrijk die woningbouwkwestie, zeker een
zaak van eerste orde in ons land, ook is, de
kiezer weet maar al te goed, dat het vandaag de dag om heel andere zaken gaat.
Om zaken van "to be or not to be".

* * *

q net aanzien van de Anti-Revolutiod"t,. naire Partij is er niet beter op geworden. Zeker is, dat er spanningen in de
A.R.P. zijn, dat er een groep Zijlstra en
een groep Bruins Slot is. Hebben wij ons
oor goed te luisteren gelegd, dan behoort
tot de groep Bruins Slot de oudere garde
en tot de groep Zijlstra de jongere. Zijn
wij goed geïnformeerd, dan hebben oudere
A.R.-leden voor de partij bedankt, toen

prof. Zijlstra in 1959 in plaats van de heer
Bruins Slot lijstaanvoerder bij de verkiezingen werd.
V erstaan wij de taal goed dan spreekt de
heer Bruins Slot meer met de tong van de
Anti-Revolutionair dan prof. Zijlstra. In
kringen van A.R. en C.H.U. hoort men
steeds sterker, dat lieden als Zijlstra en
De Paus zo zakelijk, zo onbewogen rede·
neren en handelen. Wij laten in het midden in hoe verre die aanmerking juist is.
Wij constateren haar slechts. En wij vragen wat nu aan een man als Zijlstra het
typisch anti-revolutionaire, het typisch
gereformeerde is. Het moderne christelijk
staatsmanschap waarmee prof. Zijlstra
werd gedecoreerd heeft toch geen wezenlijke inhoud. Prof. Zijlstra stelt zijn kundigheden en zijn denkbeelden in dienst
van 's landsbestuur,. niet als anti-revolutionair, maar als - ambitieus - wetenschapsman en practicus.
De tijden van de anti-revolutionaire
staatsman zijn voorbij (en dat waren ze
misschien al met Colijn). De A.R.P. mag
van geluk spreken, dat ze practici als Zijistra heeft, maar ze moet er tevens enorm
mee uitkijken. De aanpak van de problemen op Zijlstra's wijze zou velen en de
jongeren voorop, wel eens spoediger dan
men denkt tot de idee kunnen brengen,
dat niet (meer) de antithese de politiek
beheerst, maar het economische en sociale
vraagstuk. En dat zou jongeren wel eens
van de A.R. kunnen vervreemden, ze zouden een liberale aanpak van dat vraagstuk
b.v. aantrekkelijker kunnen vinden dan die
van prof. Zijlstra.
De oudere garde van de A.R. sterft straks
uit. De partij sterft zo met haar. Het proces is al bijna zestien jaar gaande. 's Heren
Bruins Slot verzet tegen Zijlstra is niet
zonder diepere grond en evenmin zonder
tragiek. Het confronteert Nederland weer
eens met het probleem van de partijvorming, die naar ons oordeel hopeloos verouderd is.

* * *

q net Vrije Volk debiteerde rond de

d't. crisis uiteraard een akeligheidje tegen de V.V.D. Het blad, d.w.z. de parlementsredacteur, constateerde op 3 januari:
"De V.V.D. is er beter afgekomen (bij de
crisis). Prof. Oud c.s. hebben natuurlijk
niet de kant van de Anti-Revolutionairen
gekozen, want zij vinden woningbouw zo
weinig aantrekkelijk dat zij aan de bevordering van deze bouw eenvoudig niet denken. Maar nog net op tijd hebben zij zich
aan de zijde van de K.V.P. geschaard, om
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zich aldus een "sociaal alibi" te verwerven."
Eerlijk gezegd ging het ons niet om deze
uitlating, wij wilden U de nobele, en
vooral ook zo ware woorden echter niet
onthouden. Het ging ons om de constatering door Het Vrije Volk, dat de broedertwist in de liberale gelederen door die bij
de A.R.P. op de achtergrond raakt.
Het zou onzin zijn te beweren dat het bij
de liberalen - de V.V.D. zomin als de
van haar onafhankelijke J.O.V.D. - altoos pais en vree is en dat tegenstellingen
absoluut tot de onmogelijkheid behoren.

Dat wordt van zekere zijde wel verlangt,
waarom .... ?
Het zou evenzeer onzin zijn te beweren,
dat het tussen de liberale Eerste en Tweede Kamerfracties helemaal goed zat of zit.
Wij willen van de tegenstanders graag
aannemen, dat er binnen de V.V.D. een
grotere of kleinere opvolgingsstrijd aan de
gang is. Maar wij willen met klem stellen,
dat een tegenstelling binnen de V. V.D. niet
van gelijke aard is als die binnen de A.R.P.
en er niet mee kan en niet mee mag worden vergeleken. Bij de liberalen gaat het
om nuances, om invloeden, om personen.
Bij de A.R.P. om het bestaan van de partij.
De grond waarop het liberalisme staat

wankelt niet. Haar beginsel is universe<'l.
Daardoor zullen niet altijd persoonlijke en
zakelijke controversen in de liberale gelcderen tot een oplossing kunnen komen,
maar een liberale cohorte zal immer die
universele waarden blijven uitdragen. Ook
in eigen kring wil men wel eens meer zien
naar hetgeen scheidt, dan naar hetgeen
bindt. Zomin als een land zich in onze tijd
een regeringscrisis kan veroorloven om
hoeveel woningen dan ook, kunnen liberalen zich premitteren te krakelen. Ook zij
houden zich het devies voor ogen van de
Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden: Concordia res parvae crescunt,
Eendracht maakt macht.
dHo.

Vrijheid ol vrijheid in gebondenheid?
Een reactie op de beschouwing van Ir. F. Wagenmaker
In de Driemaster van deüember 1960 becritise,ert de heer Wag,enmaker een
gedachtengang over vrijheid of vrijheid in gebondenheid, waarvan een verslag stond in Vrijbeid en Democratie.
Zonder nu hierover op deze plaats ,een polemiek t,e willen gaan voeren, zou
ik bet toch op prijs st,ellen de heer Wagenmaker van antwoord te dienen.
Het onverdacht zijn van de liberale gevoelens van de g,enoemde studiekring
slaat op het feit, dat velen reeds voor 1940 de liberale beginselen steunden
en ook direct na 1945 weer begonnen zijn de liberale idee uit te dragen, zonder dat zij behoefte gevoelden aan tijdelijke interesse voor andere politieke
partijen.
Hun ervaring strekt zich dus uit over een zeer lange periode en wel één met
erg veel onvrijheid.
De heer Wagenmaker meent in zijn
betoog een beroep te moeten doen
op geloofskwesties. Ik acht dit in
zijn overigens uitstekend artikel het
zwakste punt. Als ergens de liberaal
absoluut vrij is, dan is het in het
aanvaarden van kerkelijke of geheel
geen kerkelijke binding.
Zij die een kerkelijke binding aanvaarden, aanvaarden daarmede een
extra gebondenheid in hun leven,
waarmdee zij uiteraard zeer tevreden zijn. Maar zo zij die specifieke
gebondenheid ook in hun politieke
leven willen realiseren, dan horen
zij eerder thuis bij een van de christelijke partijen.
Dat het beginselprogramma van de
VVD extra vermeld "een op christelijke grondslag berustende samenleving" houdt niet in, dat daarmede
een kerkelijke binding noodzakelijk
is.

Het kenmerk van de
westerse mens
Het kenmerk van de Westerse mens
is zijn christelijke beschaving, waarvan zijn hele wezen doordrengd is,
ook al is hij geheel niet kerkelijk
meer. Hierin onderscheidt hij zich
het meest typisch van de andere
grote bevolkingsgroepen op deze
aarde.
Veeleer is de hoge graad van verantwoordelijkheid, die de Westerse
mens kan opbrengen een waarborg,
dat hij ook een zo'n groot mogelijke
vrijheid aan kan, als de omstandigheden daarvoor zo gunstig mogelijk
zijn. Het streven bij voortduring
naar het bereiken van deze zo gunstig mogelijke omstandigheden is een
van de belangrijkste liberale doelstellingen.
Als men klaar is om de maatschap-

pij in te gaan kan men kiezen tussen het in arbeidsdienst treden tegen
een vaststaande honorering of als
zelfstandige beroepsuitoefenaar of
ondernemer trachten zijn eigen lot
te bepalen.
Gaat men de eerste richting uit, dan
aanvaardt men een grote mate van
gebondenheid in ruil voor een grote
mate van zekerheid. Velen gevoelen
dit niet of niet meer als een onvrijheid.
Maar er zijn er ook, die reeds bij
hun start in de maatschappij dit als
een onvrijheid gevoelen en liever
geheel zelfstandig zijn met alle risico's van dien. Deze laatste groep, die
de ondernemersdrift bepaalt, moet
als klimaat, willen zij alle kansen
die zich voordoen kunnen benutten,
vrijheid hebben en wel een zo groot
mogelijke.
Voor hen kan het parool niet zijn
vrijheid in gebondenheid, want in
deze gebondenheid ligt bij voorbaat
besloten een rem op hun expansiedrang.
Zoals ik in Vrijheid en Democratie
betoogde, is het de democratisch gekozen overheid (dus wijzelf) die de
maatschappelijke balans in evenwicht moet houden. Wanneer echter
de liberale invloed toeneemt en één
van de oorzaken daarvan is dat er
teveel onvrijheid is, dan dient men
ook de moed te hebben deze vrijheid
te propageren en de consequenties
daarvan te aanvaarden. Het leven is
geen kinderkamer, hoewel dit in
Nederland wel gepropageerd is.
Vrijheid bij ons betekent waarlijk
geen chaos of anarchisme, maar is
een zeer duidelijk omschreven principe en dynamisch. Onze vrijheid is
niet conservatief. Eerder moet het
iets revolutionairs in zich durven
dragen, door wanneer nieuwe ideeën

baanbreken bij jongere generaties
men hen ook de kans moet geven
deze te realiseren. De z.g. vrijheid in
gebondenheid van nu is verstard.
Niet de originaliteit van het idee
doet meer opgeld maar de afspraakjes-mentaliteit. De vrijheid, die ons
nog rest is niet meer dan of we een
sigaar of sigaret zullen gaan opsteken.
De vrijheid is onbegrensd. Alleen de
omstandigheden bepalen hoever de
overheid deze kan laten gaan op een
zeker ogenblik.
Wat heeft het voor zin om miljoenen
te spanderen aan het verdedigen
van de vrijheid als wij steeds maar
bezig zijn diezelfde vrijheid binnenskamers de nek om te draaien.
Degenen, die niet bij voorkeur de
richting van de zelfstandige hebben
verkozen, kunnen niet altijd het vrijheictsgevoel van de zelfstandige aanvoelen.

Het ongeluk van
de:;;e tijd
Het ongeluk van deze tijd is, dat onder degenen, die de vast verzekerde
positie verkiezen boven de risicodragende van de zelfstandige, er teveel zijn die zich wel met de levenswijze van deze laatste groep willen
bemoeien en zij menen, dat door hen
een gedragspatroon voor te schrijven, d.w.z. hun vrijheid in te krimpen, hen nog van dienst te zijn ook.
Hun gereglementeer, hun dirigisme
ontaardt zich in een perfectionisme
bij het betuttelen van de medemens.
En wanneer zij het langs wettelijke
weg niet voor elkaar kunnen krijgen, dan menen zij, dat verplichte
aansluiting bij beroepsorganisaties
de weg is naar een "betere" wereld,
zij het dan, dat in de eerste plaats
hun eigen belangrijkheid daardoor
wel in het oog springt.
Maar de zelfstandige, die om te leven werkelijke vrijheid nodig heeft,
zit met de ergenis en de brokken.
Hij gaat liberaal stemmen en hoopt
daar te vinden: "vrijheid is ons parool".
En degene, die altijd liberaal geweest is, ongeacht of hij nu zelfstandige is of in dienstbetrekking weet,

dat wil hij voor zichzelf vrijhPid
hebben, hij die eerst ook aan anderen moet weten te schenken. Aan de
slogan Vrijheid in Gebondenh<'id
heeft hij geen behoefte. Het woord
en begrip Vrijheid is hem inhoudsvol
genoeg.
Dr. REMKO E. DE MAAR

2e lustrum
Z.O. Drente
Op 11 februari viert Z.O.-Drentc
haar 10-jarig bestaan in Paviljoen
Dierenpark (ingang Sterrekamp)
te Emmen.
's Middags een koffietafel voor
leden in Hotel Ten Cate in Noordberge.
's Avonds is de heer H. H. Jacobse gevraagd de propagandafeestrede uit te willen spreken.
Hierna wordt U een revue, geschreven en gespeeld door leden,
gebracht.
Het geheel wordt besloten met
een J.O.V.D.-bal.
KOMT ALLEN. Aanvang 8 uur.

***
STALEN
MEUBELEN

GISPEN
CULEMBORG
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MARGINALIA
Kennedy
q / ennedy en zijn jonge gezin

~ zetelen sinds 20 januari

in het Witte Huis. Een jonge
president staat nu aan het hoofd
van het machtigste land van de
vrije wereld. Amerika heeft zij het met een kleine meerderheid - gekozen voor vernieuwing en een frissere aanpak
van de politiek. Het verwacht,
dat J ohn Kennedy dit zal kunnen verwezenlijken. W~j hebben
dezelfde hoop.
Ongetwijfeld zullen er zich in
de komende vier jaar weer vele
moeilijke problemen voordoen.
Zeker is, dat West- Europa meer
op eigen benen zal moeten
staan en minder hulp van de
Verenigde Staten kan verwachten. Kennedy wil zijn politiek
in het bijzonder op Azië en
Afrika gaan toespitsen. Wij geloven dat dit verstandig' is.
De Westeuropese landen zullen
er goed aan doen hierover niet
te klagen. Het is in het belang
van de gehele vrije wereld, dat
de aandacht vooral op de Aziatische en Afrikaanse wereld
wordt gericht.

Nieuw-Cuinea
IJlles wijst erop, dat Indogewapend
conflict met Nederland aanstuurt om Nieuw-Guinea. Vele
deskundigen hebben naar voren
gebracht, dat het eiland door
ons niet goed verdedigd kan
worden. Ons interesseert de
vraag: wat doet de Nederlandse
regering op dit ogenblik ten
aanzien
van dit probleem.
Wacht zij af tot het zover is,
dan zullen enige honderden
Nederlandse soldaten het leven
laten in een zinloze strijd. Het
lijkt ons, dat dit zeker voorkomen moet worden.
Ais de Nederlandse regering
niet afwacht - en wij hopen
van harte dat dit niet het geval
is - zal zij er (wellicht) wijs
aan doen de V er enig de Na ties
te vragen of die het bestuur
over Nieuw-Guinea van Nederland. zou willen overnemen. Het
is d.uidelijk, dat Nieuw-Guinea
niet aan Indonesië kan worden
overgedragen. Maar we bewijzen de Papoea's ook geen goede
dienst als het tot een gewapend
conflict komt en Nederland tot
een smadelijke terugtocht zou
worden gedwongen.
Het bovenstaande komt natuurlijk in een geheel ander licht te
staan als Nederland verklaringen van zijn bondgenoten heeft,
dat zij Nederland in een eventuele strijd met Indonesië (militair) zullen steunen. Dit laatste betwijfelen we echter.
c;;?<lt nesië op een

Leuk

':J)e . Rotterdamse

kantonrechter mr. J. J. H. van
der Brug heeft gezegd tegen

een aantal overtreders van de
maximum snelheid: "Op de
buitenwegen kunt U wat m~j
betreft 900 kilometer per hur
rijden; dan kunt U zich doodrijden, en dat vind ik leuk." Alle
overtreders war.en verbaliseerd
voor snelheidsovertreding op
een ruime landelijke vierbaansweg in Rotterdam.
Ais twee keer een dergelijke
overtreding' in de Maasstad
wordt gemaakt "zal ik voortaan
voor minstens een jaar het rijbewijs afnemen."
Iedereen is er van overtuigd dat
de verkeersonveiligheid in ons
land groot is. De maximum
snelheid in de steden heeft zijn
nut bewezen. Maar ben je een
groot zondaar als je 56,7 kilometer rijdt op een grote vierbaansweg. Door de heer Van
der Brug wordt echter geen onderscheid tussen de verkeerszondaars gemaakt: fout is fout;
56 kolometer of 80 km.
Wij vroegen ons drie dingen af
toen wij dit lazen. Een rechter
die geen onderscheid kan maken, is dat wel iemand die rechter kan zijn?
Een rechter, die het leuk vindt
als iemand zich op de buitenwegen doodrijdt, kan die wel
rechter zijn? De kantonrechter
weet toch maar al te goed
moet althans weten - dat de
meeste ernstige ongelukken op
de buitenwegen niet door te
hoge snelheden gebeuren, maar
door een noodlottige samenloop
van omstandigheden. Het tragische ongeluk met het Kamerlid Hazenbosch laat weer zien,
dat men zonder enige vorm van
schuld de dood op de weg kan
vinden.
Een rechter, die opgewonden
raakt en vreemde dingen zegt,
zoals rijden met snelheden van
900 km per uur, is dat wel een
goede rechter?, zo vragen wij
ons tenslotte af. Moet niet overwogen worden als de heer Van
der Brug weer zo'n vreemde
uitspraak doet, om de heer Van
der Brug voor minstens een jaar
op non actief te stellen? Om in
de stijl van de kantonrechter te
blijven.

Van Hall
CD.urgemeester
Van Hall
~ (P.v.d.A.) is tegen de burgemeester van Rotterdam, de
heer Van Walsum (P.v.d.A.) te
keer gegaan alsof het zijn persoonlijke vijand. is. Mr. Van Hall
heeft zijn nieuwjaarsrede gemaakt tot een rechtstreekse
aanval op Rotterdam. De Maasstad zou zich schuldig gemaakt
hebben aan onjuiste en denigrerende opmerkingen over de
hoofdstad. Terecht heeft burgemeester Van Walsum hierop
geen commentaar willen geven.
Als de heer Van Hall werkelijk
tot betere betrekkingen tussen
de twee steden had willen komen had hij dat uiteraard beter
op een andere manier kunnen
aanpakken. Wat de beweegre-

denen van de heer Van Hall
zijn geweest kunnen we slechts
gissen. Wij weten wel zeker dat
de heer .Van Hall rancuneus en
geen takticus is . ...

Televisie

q net district Zuid-Holland
d1.. van de JOVD organiseert
in februari een forum met een
vijftal Kamerleden over het
onderwerp: vóór of tegen commerciële radio en televisie. Het
is goed, dat aan dit onderwerp
aandacht wordt gegeven.
Jammer genoeg is dit onderwerp jaren en jaren lang al in
het politieke vlak getrokken.
Toen wij echter onlangs met
een aantal Kamerleden spraken
over de mogel~jkheid van de
commerciële televisie, bleek
wel, dat vele parlementariërs
van mening zijn, dat Nederland
op dit punt niet achter kan blijven.
De moderne techniek maakt het
mogelijk, dat buitenlandse producenten via de Nederlandse
beeldbuizen reclame maken,
want buitenlandse programma's
kan je nu eenmaal niet tegenhouden.
Tijdens de gesprekken bleek
ons wel, dat deze kwestie steeds
meer dwars door de politieke
partijen heen gaat lopen, zodat
het minder een politiek karak-

ter gaat dragen. Hierover kunnen we ons alleen maar verheugen, want het zou voor de natuurlijke ontwikkeling van de
televisie in ons land uitermate
schadelijk zijn, als Nederland
op het gebied. van de commerciële televisie zou achterblijven.

P.T.T.
<::1"\rof. ir. G. H. Bast, direct-' teur-generaal van de
P.T.T., heeft meegedeeld, dat er
ondanks de zeer hoge winsten
(90 miljoen) niet tot tariefsverlag,ing zal worden overgegaan.
Hij motiveerde dit door te wijzen op grote investeringsbehoefte en op het naderbij komen
van de verkorting van de arbeidstijd.
Een winst echter van 90 miljoen voor een staatsbedrijf is
naar onze mening onjuist. Wij
willen hiermee niet beweren,
dat een staatsbedrijf geen winst
mag maken, maar een dergelijke winst bewijst, dat sommige
tarieven - bijv. van de telefoon - veel en veel te hoog
zijn.
De regering wijst er steeds op,
dat het bedrijfsleven - als het
maar even kan - zijn prijzen
moet verlagen. Met de P.T.T.
geeft zij echter zelf een slecht
voorbeeld.
F.A.H.

Wat denkt U van de vrije zaterdag?
Mr. W. H. Fockema Andreae
schrijft ons:
Er staat geschreven, dat de
mens zal rusten op de zevende
dag. Wij van de 20e-eeuw voegen daaraan toe, dat het werken
op de zesde dag van de week
van het goede te veel is en afgeschaft moet worden. De vijfdaagse werkweek is mooi genoeg.
Algemeen ingevoerd in Nederland is deze vrucht van onze
moderne sociale beschaving nog
niet, maar haar geur is alom in
de lucht: lang zal het niet meer
duren of de vrije zaterdag is in
fabrieken en kantoren regel geworden.
Voor en tegen van deze ontwikkeling zijn bekend. Het sociale
belang daarvan is bepleit en
zelfs als een "eis van rechtvaardigheid" naar voren gebracht.
Werknemersorganisaties
beschouwen het bereiken van de
vijfdaagse werkweek als een
parel aan hun kroon der successen op het gebied van de positieverbetering hunner leden.
Blijmoedig wordt het vraagstuk
der vrijetijdsbesteding opnieuw
aangepakt.
Ik behoor tot degenen, die een
"Engelse zaterdag" best kunnen
waarderen. Maar voor ons kleine land alleen onder een voorwaarde. Die voorwaarde is, dat
onze samenleving zich deze liberaliteit werkelijk moet kunnen veroorloven. Wanneer ik
ons nationaal economisch welzijn op dit ogenblik tracht te
beoordelen, dan zou ik willen
concluderen: "'t kan net". Er
zijn evenwel tekenen aan de

In bijgaande korte beschouwing stelt mr. W. H. Fockema Andreae een uite1·st belangrijk en actueel vraagstuk
aan de orde.
De redactie zou het buitengewoon op prijs stellen als
op ruime schaal op de suggesties van de geachte inzender werd gereageerd. Zij stelt
daartoe gaarne haar kolommen open.
wand welke doen vrezen, dat
onze nationale welvaart niet
blijvend zal zijn. Het is zeer wel
denkbaar, dat het eens minder
wordt dan het nu is.
Heel veel jongeren kennen nu
reeds de vijfdaagse werkweek
of zij gaan er straks van genieten. Hoe staan zij daar tegenover? Beschouwen zij het als
een "verkregen recht"? Of kunnen zij aanvaarden, dat deze
ruimte zal moeten worden ingeperkt zodra terwille van ons
nationaal welzijn of ter versterking van de internationale
kracht van het Westen méér
arbeid en grotere produktiviteit
noodzakelijk zijn om deze samenleving voor de toekomst in
haar essentie te bewaren? Is
voor hen met andere woorden
de vrije zaterdag een persoonlijk bezit geworden of aanvaarden zij deze eigen "ruimte" als
een mogelijkheid om voor onze
gemeenschap tot groter nut te
zijn?
Ik ben bijzonder benieuwd te
horen, wat de J.O.V.D. met de
vrije zaterdag wil.
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Groots opgezet weekend van het district Z.-Holland
Op 18 en 19 februari a.s. zal het district 2.Holland van de J.O.V.D. haar jaarlijks weekend organiseren, deze maal in Dordrecht, in
hotel "Statenhof", Steegoversloot.

~omt op 18 en 19 febr.

naar ':Dordt!!

~roflramma
14.30-16.00 uur
16.00 uur
16.15-17.30 uur

17.30-19.30 uur
19.30 uur
21.30-01.30 uur

Zaterdag 18 februari

Ontvangst van de deelnemers.
Opening door de voorzitter de heer J. W. Verbeek.
Forum bestaande uit vijf leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, t.w.:
Dr. L. A. H. Albering (KVP)
Mr. M. Vrolijk (PvdA)
Mevr. G. V. van Someren-Downer (VVD)
De Heer G. A. Kieft (ARP)
Jkvr. Mr. C. W. I. Wttewaal-Van Stoetwegen (CRU).
Als forumvoorzitter is gevraagd dr H. W. Lambers, te Rotterdam.
Onderwerp: VOOR OF TEGEN COMMERCIELE RADIO EN TELEVISIE?
Gelegenheid om kennis te maken op de verschillende logeeradressen en tot
"voorbereiding" op het diner.
Diner.
Als eregasten zullen aan dit diner aanzitten Zijne Exc. drs. H. A. Korthals,
minister van Verkeer en Waterstaat en zijn echtgenote.
Cabaret en bal m.m.v. "The Ship Town Jazzband".

Zondag 19 februari
12.00-13.00 uur
13.00-14.00 uur
14.30-16.00 uur
16.00 uur

Huishoudelijke vergadering.
Lunch.
Inleiding over de "Randstad Holland" door Prof. dr. L. H. Klaassen, hoogleraar aan de Ned. Econ. Hoogeschool te Rotterdam.
Sluiting.

Belangrijk!
AANMELDING
SLUITINGSDATUM
HUISVESTING
KOSTEN

U kunt zich aanmelden voor deelname aan dit weekend bij de secretaris
van de afdeling Dordrecht, de heer 0. v.d. Houwen, Smitsweg 2 ,Dordrecht.
10 FEBRUARI A.S.
Wilt U ondergebracht worden bij particulieren, dan dient U dit vóór
10 februari bij de aanmelding op te geven. Voor eigen rekening kunt U ook
in hotel "Statenhof" overnachten.
De kosten, die f 8.- bedragen, gelieve U over te maken op gironummer
237927 t.n.v. de penningmeester van het district Zuid-Holland van de
JOVD, Huis te Hoornkade 6, Rijswijk (Z.H.) of te voldoen aan de zaal.

De deelnemers zal direct na aanmelding een mapje worden toegezonden o.a. inhoudende de agenda
van de huishoudelijke vergadering en een aanwijzing hoe hotel "Statenhof kan worden bereikt.

Toelichting

Aanmeldingsformulier

Zoals U reeds in het programma hebt k!lnnen lezen, zijn de onderwerpen, zowel van het forum als van de inleiding, bijzonder
actueel. Vooral het onderwerp van het forum zal in het politieke
leven binnen afzienbare tijd veel tongen en pennen in beweging
brengen. Daarom zijn we zeer verheugd dat we vijf Kamerleden
bereid gevonden hebben zich op het gladde ijs te begeven.
Dat Prof. dr. L. H. Klaassen voor ons over de "Randstad Holland"
wil spreken zal zeker tot voldoening stemmen. Deze hoogleraar, die
aan de N.E.H. te Rotterdam regionaal en sociaal-economisch onderzoekingswerk doceert, is een deskundige, die dit probleem van
verschillende kanten zal benaderen.
Het programma van de zaterdagavond zal zeker de gelegenheid
bieden tot een zeer geslaagde ontspanning.
Wij rekenen op een ZEER GROTE OPKOMST!
Vanzelfsprekend zijn de J.O.V.D.-leden en belangstellenden. van
buiten Zuid-Holland, die het Districtsweekend bij willen wonen,
van harte welkom!
AARZEL NIET, STEL NIET UIT, GEEFT U VOOR 10 FEBRUARI
A.S. OP BIJ HET AANMELDINGSADRES!!!!
T. VAN DE GRAAF, secretaris
Namens het bestuur,

Ondergetekende
Straat
Woonplaats
geeft zich hierbij op als deelnemer/deelneemster aan het districtsweekend op 18 en 19 februari.
Hij/zij wenst wel/niet ondergebracht te worden bij particulieren.
Hij/zij zal het verschuldigde bedrag ad f 8.- per giro/aan de zaal
voldoen.*)
(handtekening)

*) Het gironummer is 237927, ten name van de penningmeester
van het JOVD-district Zuid-Holland, Huis te Hoornkade 6,
Rijswijk (Z.H.).
Dit formulier zenden aan: de heer 0. v. d. HOUWEN
SMITSWEG 2
DORDRECHT.
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Bruisende aktiviteit van onze afdelingen
Zuid-Oost Drente viert zijn tien-jarig bestaan
De J.O.V.D. afd. Z.O.-Drente gaat
op 11 februari een verheugend feit
vieren.
In het december-nummer hebt U
kunnen lezen, dat de afd. Meppel
7 januari dit feest heeft gevierd.
Meppel en Z.O.-Drente zijn dus kort
na elkaar opgericht.
Dit is niet zo maar toeval.
In de herfst van 1950 reisden 2 jongemannen per trein op de lijn
Zwolle-Groningen.
Men sprak toen over de J.O.V.D., die
overal in den lande voet aan de
grond kreeg.
Het bleef echter niet bij een gesprek.
Zij bezochten een week-end en daar
deden ze inspiratie op, om ook in
hun omgeving een J.O.V.D. afdeling
op te richten.
Men trad in contact met mr dr K.
van Dijk, die zoveel voor de J.O.V.D.
in het noorden des lands heeft betekend en nog betekent.
Het is ook de heer Van Dijk geweest
die bij beide afdelingen de eerste
spreekbeurt vervulde.
We mogen grote waardering hebben
voor deze initiatiefnemers, die het
aandurfden op politiek terrein iets
te ondernemen.
De eerste bijeenkomst van de afdeling vond plaats in Emmen. Het
weer was die avond zo slecht, dat
reizen haast onmogelijk was, vooral
als men van ver moest komen.

Twaalf mensen bezochten deze eerste
bijeenkomst. Het toenmalige bestuur
hield echter moed en het resultaat
was, dat de afdeling steeds groeide.
Het aantal leden nadert de 150 en
hiermee is Z.O.-Drente een van de
grootste afdelingen in het land geworden.
In de achter ons liggende 10 jaren
hebben diverse mensen bestuursfuncties vervuld en velen hebben de
afdeling belangrijke diensten bewezen. Het is moeilijk een afdeling
op te richten, maar het in stand en
groeiende houden van een afdeling
is nog veel moeilijker.
Allen die aan het welslagen van de
afdeling hebben bijgedragen wil ik
langs deze weg hartelijk dank zeggen.
Het bestuur heeft Huub Jacobse
uitgenodigd de propaganda-feestrede uit te willen spreken. Een
revue geschreven door enkele leden
zal fleur geven aan de avond, terwijl
na afloop het traditionele J.C.V.D.bal volgt.
Een koffiemaaltijd voor leden gaat
hieraan vooraf.
Ik hoop, dat ik op 11 februari velen
zal kunnen begroeten. Het is voor
het bestuur weer een stimulans om
het werk in het voor ons liggende
jaar vol goede moed voort te zetten.
R. LANTING

BINGHAM & Co. N.V.
NIEUWE HAVEN 69- SCHIEDAM
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Ook dit jaar hebben de afdelingen
Alblasserdam-Ridderkerk e.o., Papendrecht en Dordrecht e.o. weer
een gezamenlijke avond belegd, zoals
nu sedert twee jaar te doen gebruikelijk is. Dit jaar werd deze avond
gehouden in hotel Statenhof te Dordrecht op 22 december 1960.
Het programma van deze avond deed
op het eerste gezicht weinig aan politiek denken, wanneer men er tenminste vanuit gaat, dat samen eten
en dansen geen politiek inhouden.
Dat deze veronderstelling hier echter niet opging bleek al in de eerste
plaats uit het openingswoord van de
heer Pieters, de voorzitter van Dordrecht. Hij wees erop, dat men voor
de politiek alleen tegenwoordig vaak
weinig belangstelling heeft en dat
het daarom dus een verstandige gewoonte is politiek tijdens de maaltijd te bedrijven. Hij zou in dit verband graag van een gastronomische
politiek willen spreken. In de tweede plaats bleek het uit de uitstekende tafelrede van de heer F. A. Hoogendijk, die sprak over het onderwerp: "Kan je eerlijk zijn in de politiek". Hij zei hierover het volgende: Of je eerlijk kunt zijn in de politiek wordt door veel mensen betwijfeld, vooral wanneer het gaat
om de politieke propaganda, politieke tacktiek of het politieke compromis. De spreker wees in dit verband op de begrippen eerlijkheid en
politiek. Politiek wordt wel vereenzelvigd met begrippen als listig,
schrander en sluw: Dit wijst op een
op gespannen voet staan met de

Het grote publiek denkt wel eens,
dat politiek maar een vuil zaakje is.
Dit lichtte de spreker duidelijk toe
met de anecdote over Abraham
Lincoln: Toen Abraham zo oud geworden was dat hij zich over zijn
latere loopbaan beraden moest, sloot
zijn vader hem in de kamer met een
bijbel, een appel, en een tien-dollarbiljet op. Hij ging hierbij van het
volgende uit: Wanneer mijn zoon
straks in de bijbel zit te lezen, moet
hij dominee worden; wanneer hij de
appel opeet moet hij landbouwer
worden en wanneer hij met het
tien-dollarbiljet speelt moet hij
maar in de handel gaan. Toen de
vader na enkele ogenblikken de deur
opende, lag de bijbel opengeslagen,
de appel was opgegeten en zijn zoon
zat met het tien-dollarbiljet te spelen. Toen besloot zijn vader dat hij
in de politiek moest gaan.
Over het compromis had de heer
Hoogendijk de volgende mening:
Een compromis is alleen goed, wanneer wordt afgesproken wat het inhoud en wanneer het niet in strijd
is met de beginselen. Politiek zonder compromis is in Nederland onmogelijk. Ten aanzien van de politieke tactiek zei de spreker, dat een
weldoordachte politieke zet verhelderend kan werken. Bovendien verlevendigt zij de politiek. Tenslotte
wees de spreker op het belang van
een politieke jongerenorganisatie om
begrip te kweken bij de jongeren.
Na deze rede werd de maaltijd voortgezet, tot men bij het volgende punt
van het programma kwam, nl. ge-
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zelligheid, dansen, etc. De avond
werd opgeluisterd door twee bands,
die om het hardst speelden. Er heerste een uitstekende sfeer. Zo bleek
het, dat deze gezamenlijke avond
eens per jaar zeker het herhalen
waard is. Er is op deze manier een
uitstekend contact ontstaan tussen
de deelnemende afdelingen, niet alleen tussen de besturen, maar ook
voor de leden zelf. Het is voor de
afdelingen Alblasserdam-Ridderkerk
e.o., Papendrecht en Dordrecht een
waardevolle traditie geworden.

Contactavond in Sneek
Onze kortgeleden opgerichte Sneker afdeling kan met voldoening
terugzien op de contactavond die in
hotel Bennema als eerste van de
serie ledencontactavonden werd gehouden. Het bestuur werd als volgt
samengesteld: voorzitter Y. Engelsma, secretaris J. J. Halbertsma,
overige bestuursleden P. Tjallema
(penningmeester), R. M. Straatsma
en M. Meindersma.
De voorzitter schetste in korte lijnen de komende activiteiten, daarbij
vooral de leden opwekkend tot het
bijdragen van suggesties en punten
ter bespreking. Als punt op de agenda stond dan ook vermeld de oriëntering naar de interessesfeer van de
leden. In het middelpunt van de
belangstelling stond de
kwestie
Nieuw-Guinea. De heer Straatsma,
lid van de door de JOVD ingestelde
Nw.-Guinea commissie, hield een
uitvoerige beschouwing over alles
wat met dit probleem in verband
staat. Ter bespreking werden discussiegroepen gevormd die door
middel van een rapporteur hun
standpunten en conclusies kenbaar
maakten, wat leidde tot een vruchtbare studie over dit onderwerp.
De afdeling heeft een paar leden
aangezocht om zitting te nemen in
de Jeugdgemeenteraad.
De opkomst van de leden was zeer
redelijk, maar helaas was het aantal dames niet toereikend om de
avond met een dansje te besluiten,
zoals in het voornemen lag.

Zutphen: een jaar
1 januari j.l. bestond de afdeling
Zutphen een jaar en daarom lijkt
het ons juist hier "iets over deze
jonge afdeling te vertellen.
Na enkele voorbereidende informele
bijeenkomsten startten we met een
15-tal leden. Uit dit groepje werd
een bestuur benoemd, bestaande uit
A. Nijland, voorzitter, M. J. Themans, vice-voorzitter, W. Schillemans, secretaris, B. Cornelissen,
penningmeester en mej. J. Wiersma.
De eerste officiële bijeenkomst werd
gehouden op 11 januari 1960, de
voorzitter van de Zutphense V.V.D.fractie hield toen een inleiding over
gemeentepoltiek. Op deze eerste bijeenkomst waren ongeveer 25 aanwezigen, wat een goede aanloop was.
Verdere bijeenkomsten in dit seizien hielden we op 9 februari, 30
maart en 21 mei. Op deze bijeenkomsten spraken resp. Evert Hoven
over Jeugd en Liberalisme, het Eerste Kamerlid, ir. J. Baas over Het
na-oorlogse landbouwbeleid en mr.
M. Vrijheid uit Eindhoven over "Het
wezen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie". Aan de laatste
avond werd een feestelijk tintje gegeven.
Het nieuwe seizoen begonnen we
met een ledenvergadering op 23 sept.
Bij deze gelegenheid werd een
nieuw definitief bestuur gekozen.
A. Nijland trad af wegens drukke
werkzaamheden. Het nieuwe bestuur zag er als volgt uit: M. J. Themans, voorzitter, H. Bollaart, vicevoorzitter, W. Schillemans, secreta-
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ris, B. Cornelissen, penningmeester,
mej. J. Wiersma, lid.
Dit seizoen hielden we reeds 3 bijeenkomsten. Op 21 oktober sprak
mr. dr. Sorgdrager uit Arnhem over
"Arbeidstijdverkorting". Op 21 november sprak de heer S. J. Zandberg, hoofdbestuurslid van de bond
van Christelijke Politieambtenaren,
over de politie-salariëring en 8 december sprak het Eerste Kamerlid,
de heer S. de Jong, burgemeester
van Zutphen over "Socialisme als
ideologie en in de praktijk".
Voor iedere bijeenkomst wordt de
pers uitgenodigd. Of de pers komt
zelf of wij schrijven zelf een stukje,
dat iedere keer onverkort wordt opgenomen. Bij de laatste bijeenkomst
was ook "Het Vrije Volk" aanwezig,
in deze krant werd de dag hierna
een bijzonder goed verslag geschreven. Er werd weliswaar over V.V.D.jongeren geschreven, maar dit werd
de volgende dag gerectificeerd.
Door ons wordt in deze gemeente de
oprichting van andere politieke jongerengroepen gestimuleerd om tot
gedachtenwisselingen te komen. Het
schijnt, dat er ook daar nu iets gaat
gebeuren.
Wij zelf gaan beginnen met studiegroepen, waarvoor een grote belanstelling bestaat.
2 januari 1961 organiseerden we een
boerenkoolfuif en 13 januari sprak
mevrouw G. W. van Someren-Downer, lid van de Tweede Kamer voor
de V.V.D.
Bij de intrede van 1961 telt onze afdeling 35 leden, voorwaar geen slecht
resultaat, maar wij leven nog in een
periode van groei en zijn van plan
voorlopig in dat stadium te blijven.
EELDE-PATERSWOLDE.

Op 10 februari a.s. organiseert de
J.O.V.D. afd. Eelde-Paterswolde in
samenwerking met de plaatselijke
afdeling van de V.V.D. een grote
feestavond in café "Centraal" te
Paterswolde. Aanvang 8 uur.
Spreker voor deze avond zal zijn
mr. W. J. Geertsema uit Den Haag.
Na afloop van het officiële gedeelte
groot J.O.V.D. bal met muzikale
medewerking van het orkest "The
Five Comrades".

Wij hopen dat vele J.O.V.D.-sters
en J.O.V.D.-ers naar deze feestavond
toe zullen gaan. Er zal deze avond
geen entree worden geheven. Komt
dan ook allen!

Advocaat uit Hollandia
sprak in Amsterdam
Voor de Amsterdamse afdeling van
de Jongeren Organisatie Vrijheid en
Democratie heeft mr. W. M. Th.
Adriaansens, advocaat en procureur
te Hollandia - thans met verlof in
Nederland - gesproken over de politieke situatie op Nieuw-Guinea.
Na een uitvoerig gedocumenteerd
overzicht te hebben gegeven van de
onderhandelingen en het verschil
van opvatting tussen Indonesië en
Nederland over de status van
Nieuw-Guinea, besprak mr. Adriaansens de binnenlandse politieke
situatie.
Spreker was van mening, dat de
kwestie van de soevereiniteit zo
spoedig mogelijk moet worden opgelost. "Hoe eerder Nieuw-Guinea
soeverein wordt, hoe beter", zo vond
hij. Daarbij wees hij op de belangen,
die Australië uit strategisch oogpunt
aan dit eiland hecht. Australië ziet
Nederland niet graag uit NieuwGuinea vertrekken.
Met enige zorg zag mr. Adriaansens
de vorming van de politieke partijen
tegemoet, die uiteindelijk ook van
belang is voor de samenstelling van
de Nieuw-Guinea Raad, die binnenkort zal worden ingesteld.
De politieke partijen worden in enkele maanden tijds uit de grond gestampt. Enkele vooraanstaande Papoea's hebben zich daarbij op de
voorgrond geplaatst, veelal te jeugdige personen om al een bezonken
politiek inzicht te hebben. Enkelen

van hen zijn niet vrij te pleiten van
opportunisme en het is niet uitge sloten, dat zij plotseling hun inzichten zullen wijzigen en daarbij grot<·
delen van de inheemse bevolking
beïnvloeden.
Hoe de situatie zich dan zal ontwikkelen is nog een open vraag. Mr.
Adriaansens zei, dat 80 à 90 proeen I.
van de Papoea's neutraal of Nederlands gezind is en in ieder geval afkerig van Indonesische inmenging.

Grote belangstelling
in het Gooi
De Laarder Courant en het grot<~
regionale dagblad de Gooi- en
Eemlander schreven wel zeer enthousiast over onze eerste bijeenkomst in 1961. Ter illustratie laaf.
Uw Gooise correspondent hier enkele gedeelten uit de persverslagen
volgen: De Laarder Courant had al~
tweekolomskop: "Grote belangstelling voor Nieuwjaarsbijeenkom~t
J.O.V.D. - forum besprak kabinetscrisis" en begon met: "Onder overweldigende
belangstelling
van
Gooise en Amsterdamse liberalt>
jongeren hield. . . . enz."
Onder de kop " Jongerenforum over
de kabinetscrisis" schreef de Gooien Eemlander o.m. "Al met al WélS
deze forumavond voor de vele aanwezigen een buitengewoon boeiend<·
bijeenkomst".
Niet onvermeld mag blijven, dat d<·
heer Gruyters, vice-voorzitter van
de afd. Amsterdam, de wegens zieki<'
verhinderde heer Dubbeldam op
voortreffelijke wijze in het forum
verving.
Een woord van dank aan onze Amsterdamse vrienden, voor de enorme
belangstelling, die zij voor deze
avond toonden, is ook hier zeker op
zijn plaats. De afd. 't Gooi hoopt.
deze plezierige samenwerking in de
toekomst nog aanzienlijk te kunnen
uitbreiden! !

r;,o gauw mogelijk vergeten ....
Maar zo gauw mogelijk vergeten. Dat is het beste, dat van
Nederlands kortste kabinetscrisis van na de tweede wereldoorlog en zatste kabinetscrisis uit onze ganse parlementaire
historie kan worden gezegd.
Maar zo gauw mogelijk vergeten. Behalve dan zij, die zeer
rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het gebeurde. Want
die zullen daar toch in ieder geval lering uit moeten trekken,
anders zullen we misschien nog eens een herhaling moeten
doormaken ook.
Van bereidheid tot het trekken van lering is echter in het
bijzonder bij de A.R. en de C.H. weinig gebleken, bij de regering mogelijk wel wat meer. Wat niet wegneemt, dat de regering, ook al zal haar positie wellicht wat sterker zijn geworden, toch ook aan prestige heeft verloren. En daar zat zij
toch al niet erg dik in.
Prestigewinst is er evenwel voor één bewindsman, te weten
voor minister Zijlstra. Alsmede voor diens beleid, dat de
achtergrond vormde van de ontstane crisis. Dat is toch nog
een lichtpunt in een overigens bijzonder trieste affaire, waarin zich een verontrustend gemis aan stijl en aan politiekniveau heeft geopenbaard.
Het Nederlandse volk heeft onze politici daarover met en geschaard rond Wim Kan, gekapitteld. Die politici moeten voor
zichzelf maar uitmaken in hoeverre de tranen, die daarbij zijn
gevloeid, van het lachen of van het uithuilen zijn geweest.
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