DE DRIEMASTER
de bij de verkiezingen het Indonesische vraagstuk een overwegende rol en er waren er zeer velen,
die het beleid van de V.V.D. in
deze niet juist oordeelden. Velen
wendden zich daarom tot de antirevolutionnairen.

*
Het Indonesische beleid is jarenlang in de politiek de hoofdschotel geweest. Het heeft in betekenis alle andere vraagstukken
lange tijd gedomineerd.
Het beteurenswaardige is, dat
veelal de zaak bezien is met te veel
sentiment. De leidslieden van de
P. v. d. A. noemden elkeen conservatief, die het niet met hen eens
was. De V.V.D. streefde naar nieuwe verhoudingen met Indonesië.
Zeker was zij er voor Indonesië op
eigen benen te doen staan. Dat is
een zaak van beginsel voor de
liberaal, want deze wil vrijheid en
verantwoordel~jkheid
voor eigen
zaken, niet alleen voor individuen,
maar ook voor volken. Ook voor
het Indonesische volk.
Maar de huidige ontwikkeling in
Indonesië, die m.i. tot ernstige zorgen aanleiding geeft zowel de
politieke als de economische ontwikkeling toont aan, dat een

overgangstijd beter ware geweest
in plaats van een onverhoedse souvereiniteitsoverdracht. Dat is niet
een zaak van conservatisme als
men het zo beziet, maar een kwestie van inzicht in de realiteit.
Hoe dit echter zij: toen de V.V.D.
in het parlement door de omstandigheden gedwongen was de souvereiniteitsoverdracht te aanvaarden, heeft zij nog wettelijk de verplichting doen vastleggen, dat onze
Regering moest waken voor het
zelfbeschikkingsrecht van de Indonesische volken.
Van die taak heeft de Regering
zich wel uitermate slecht gekweten. Vandaar de felle bezwaren der
V.V.D. in 1950 en 1951. Uit het
slechte nakomen van haar taak
door de Regering is o.m. het drama
met de Ambonnezen voortgevloeid.
Het wil mij voorkomen, dat wanneer het gaat om zo diep menselijke tragedies, het hoogste plicht
is om op de fouten, die daar de
oorzaak van zijn, te wijzen.

*

Bij de laatste kabinetsformatie in
1952 heeft de formateur dr
Drees zich niet tot de V.V.D. gewend. Of dit grote staatkundige
wijsheid van dr Drees geweest is
dan wel gevolg van minder brede
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opvattingen blijve buiten beschouwing.
Sedert de zomer van '52 is de
V.V.D. officieel oppositie-partij. In
die oppositie blijft zij zichzelf. Wij
wezen reeds op het sociaal vooruitstrevende karakter. Wij moeten
ook wijzen op haar voortdurende
strijd voor de rechten en vrijheden
der mensen.
Wij willen ook wijzen op haar
opvattingen t.a.v. het economische
leven. Voortdurend nog poogt men
de gedachte ingang te doen vinden,
dat de liberale politiek beoogt het
z.g. "laissez faire, laissez aller".
D.w.z. dat de Staat zich met het
economische leven in het geheel
niet moet bemoeien.
Wie zulk een voorstelling van
zaken geeft is àf te kwader trouw
àf hij is onwetend. Het "laissez
faire" is namelijk nooit een beginsel van liberale politiek geweest.
Men lezer er maar eens prof. Telcters op na! En men neme er maar
eens kennis van hoe reeds een
liberaal van de oude stempel, mr
N. G. Pierson, deze leer een halve
eeuw geleden al bestreed en haar
alleen voor "oppervlakkige geesten" geëigend vond.
En de liberaal van thans staat
t.a.v. het economische leven nog

weer geheel anders dan de liberaal van weleer. Wij zien in, dat
de overheid op strategische punten
moet kunnen ingrijpen en als het
ware het kader moet bepalen waarbinnen zich de zelfwerkzaamheid
der burgers moet kunnen afspelen.
Maar binnen dat kader late men
de mensen vrij. Vrij om hun initiatieven te ontplooien. Want geen
overheid kan tot stand brengen wat
in de vrije maatschappij door het
inzicht en het streven van millioenen tot stand wordt gebracht.
Daarom het voortdurende streven van de V.V.D. voor groter vrijheid voor het bedrijfsleven. Een
streven, dat gepaard is gegaan met
een strijd tegen te zware belastingen. Want wanneer er te zwaar
belast wordt, dan kan het bedrijfsleven zich niet ontplooien en kan
het niet nieuwe werkgelegenheid
scheppen voor de zo sterk uitbreidende bevolking. Vandaar dat de
actie voor belastingverlaging mede
had een belangrijk sociaal aspect.
Het is verheugend dit overzicht
te kunnen besluiten met de vaststelling, dat het jarenlange pleit
voor belastingverlaging te langen
leste door de Regering is verhoord!
KORTHALS

1952~1953

Onze organisatie in het teken van een gezonde groei
Op de jaarvergadering van 15/16 November 1952, die te Dordrecht
gehouden werd, deed een nieuw Hoofdbestuur zijn intrede. De samenstelling was als volgt: dr H. J. Roethof, voorzitter; de heer C. van Rede,
vice-voorzitter;mej. mr H. C. Kooyman, Ie secretaresse; de heer K. Groenhart, 2e secretaris; de heer W. Plaizier, penningmeester; mej. A. K. Brouwer, de heren A. Delfos, F. R. van Gelder, ir H. Homan, dr E. Nordlohne,
L. D. Oosterveld, G. van Schagen, 0. Tammens, T. de Vries en G. van
1ler Zande.
De eerste vergadering van het Hoofdbestuur vond plaats op 7 December
1952. Hierbij werd het Dagelijks Bestuur uitgebreid met 2 leden, te weten
de heren van Gelder uit Nijmegen en de Vries uit Groningen.
Genoemde heren maakten reeds enkele jaren deel uit van het H.B.,
zodat het een verheugend verschijnsel was, dat juist zij met hun ervaring
die belangrijke functie op zich wilden nemen, te meer daar de andere
leden van het D.B. zich nog enigszins onwennig gevoelden ten opzichte van
hun taak.
Het feit, dat kort tevoren op 22 November 1952 de Koninklijke goedkeuring op de statuten der Vereniging was verkregen, verleende aan
deze bijeenkomst een bijzonder karakter.
Het H.E. stelde nadere richtlijnen vast voor het programma
van het komende jaar en voor de
diverse commissies, die onze voorgangers reeds hadden gevormd, alsmede voor de nieuw ingestelde
commissie-Hengelo, die zich bezig
zou houden met het vraagstuk in
hoeverre de J.O.V.D. zich begeeft
op het terrein van de practische
politiek en voor de Radio-commissie, wier taak was nadere bestudering van prae-advies en resolutie.
De redactie-commissie heeft in
samenwerking met het H.E., aan
ons maandblad veel aandacht besteed. "De Driemaster" was dan
ook iedere maand bijzonder goed
verzorgd. Zo ontstond o.a. een
nieuwe rubriek: J.O.V.D.-forum genaamd. We mogen ons gelukkig
prijzen, dat deze commissie dit jaar
HOOG- EN LAAGDRUK
PIJPLEIDINGEN

zulke voortreffelijke prestaties geleverd heeft.
Als nieuw lid mocht de commissie mej. E. Hazelaar verwelkomen. Het was prettig, dat mej. A. de
Muynck, de heren Hoogendijk en
G. van Schagen, alsmede onze onvolprezen hoofdredacteur de heer G.
Stempher, hun taak bleven vervullen
en op zo'n uitstekende wijze.
Ook onder onze leden bevonden
zich er dit jaar verscheidenen, die
met hun pennevruchten de inhoud
van "De Driemaster" verrijktèn.
Vaste medewerkers waren de heren H. Hooftman en T. Zwaanswijk.
De Centraal Kader Commissie
heeft dit jaar zeer verdienstelijk
werk verricht. Een drietal bijeenkomsten kon zich verheugen in een
goede belangstelling.
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Op 15 Februari sprak te Amersfoort prof. dr H. J. Witteveen over
het onderwerp "Liberale Conjunctuurpolitiek"; prof. dr J. Lindeboom hield op 31 Mei in Zwolle een
lezing over "De geestelijke aspecten van het liberalisme".
Des morgens was er een discussie betreffende de vraag: "Dienen
de schoolgelden al dan niet te worden afgeschaft?"
Last but nat least werd dit aantal lezingen volgemaakt door mr
A. Stempels, die in de namiddag
van de 6e September te Amersfoort
een referaat hield over: "Sociale
aspecten van het liberalisme".
De ochtenduren werden besteed
aan de bespreking van de Congresresolutie 1953.
Een belangrijk winstpunt was,
dat door de activiteit van mej. Bos
een Documentatiebureau werd opgericht.
De Reglementencommissie heeft
dit jaar enkele wijzigingen in ons
huishoudelijk
reglement
aangebracht.
De Financiële commissie heeft
zich beijverd onze kaspositie te versterken.
Uitgaande van een propagandacommissie ad hoc heeft dit jaar een
propaganda-enquête plaats gevonden, teneinde de activiteit van de
afdelingen te stimuleren.
Deze actie werd op enthousiaste
wijze, met name door de heer van
Gelder uit Nijmegen, speciaal belicht op de thans traditioneel geworden
Trekpaardenconferentie,
welke op 21/22 Maart te Amsterdam werd gehouden.

Tevens heeft de heer Oasterveld
alsdan een uiteenzetting gegeven
van de werkzaamheden en het nut
van het "Centraalkaderen". Het
zou enigszins euphemistisch klinken als ik beweerde, dat de belangstelling van onze leden overweldigend was. Niettemin meen ik,
dat deze conferentie haar nut heeft
afgeworpèn.

*
Binnenlandse contacten
De binnenlandse contacten met
de V.V.D. en de Vrouwengroep in
de V.V.D., alsmede met de bevriende j augerenorganisaties werden op regelmatige wijze onderhouden.
Vermeldenswaard is de viering
van het vierde lustrum van de
L.S.V.A. op 28 November 1952,
waar de J.O.V.D. vertegenwoordigd
werd door enkele leden van het
bestuur.
Ook de buitenlandse contacten
werden dit jaar niet verwaarloosd
en beleefden hun grootste activiteit in de zomermaanden.
Met name wil ik hier even aanduiden het Pinkstercongres van het
Landelijk Verbond der Liberale
Jeugd van België te Antwerpen en
het Benelux-weekend te Zelzate,
dat stond in het teken van de
Europese integratie.
In Juli hebben vele J.O.V.D.-ers
deelgenomen aan de door de Deutsche Jungdemocraten georganiseerde leergang in Volperhausen.
Helaas moeten, hoofdzakelijk om
financiële redenen, ook wel eens
buitenlandse conferenties worden
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gemist. Soms zijn we in dit opzicht
afhankelijk van de individuele
J.O.V.D.-leden, die toevallig hun
vacantie in het buitenland doorbrengen ten tijde van een dergelijk congres.
Na deze buitenlandse uitstapjes
belandden we in ons Zomerkamp te
Nijverdal in de week van 25 Juli
t/m 3 Augustus. Onder cle uitnemende leiding van de heer M.
Booy en van zijn assistenten de
dames Bos, Sunderman en Zwart,
is dit kamp meer dan een succes
geworden. De afdelingen Almelo
en Hengelo komt eveneens grote
dank toe, in het bijzonder wegens
de sympathieke geste van het door
hen aangeboden uitstapje per bus.
Naast de ernstige zijde ontbrak
tijdens dit kamp geenszins het vermaak. Wat het eerste aspect betreft, dit omvatte een drietal lezingen met als onderwerp, ten
eerste: "De moderne opvatting van
het gevangeniswezen en de reclassering" (inleiding van de heer J.· C.
Dilling, directeur der strafgevangenis te Rotterdam); ten tweede:
"De onderwijsvernieuwing" (spreker de heer P. C. Boevé uit Amsterdam); ten derde: "Sociale problemen en onze houding t.o.v. de
sociale wetgeving" (inleider de
heer R. Zegering Hadders).
Het tweede aspect was gekenmerkt door spontane vrolijkheid en
jolijt.
Geslaagd weekend te Grollo

Na de vacantieperiode werden
de eerste maatregelen getroffen
voor het weekend in Grollo.
Ik geloof niet, dat ik overdrijf
als ik beweer, dat dit weekend van
de 19e en 20e September, gehouden
in "De Berenkuil", een conferentieoord gelegen in het schilderachtige
Drente, één van de hoogtepunten
in het J.O.V.D.-leven van dit jaar
is geweest. Niet alleen, dat het
aantal bezoekers (dit bedroeg op
beide dagen ongeveer 80) uitermate bevredigend was, doch de
boeiende lezingen van de heren
Louwes en Jonkman maakten deze
conferentie tot een waardevol geheel. Een woord van lof voor de
organisatie is hier voor het District
Noord zeker op zijn plaats.
De !Oe October vonden vele
J.O.V.D.-ers elkaar terug in Den
Haag bij de grote Europese Jeugddag. Van deze massale betoging
van 5000 jongeren uit de verschillende Europese landen ging iets
fascinerends uit, vooral des avonds:
de duizenden en duizenden fakkels
door de stad met als einddoel: het
treffen op het Binnenhof met de
toespraken door deelnemers van
het Congres van Europa en de
Europese Jeugddag. Deze demonstraties zullen hun uitwerking niet
missen voor de eenwording van
Europa. We moeten er echter wel
voor waken, dat deze eenwording
van Europa op de juiste wijze ge.schiedt met een goede liberale
geest als grondslag.
Eveneens dit jaar mocht de
J.O.V.D. zich verheugen in haar
groei. Vier nieuwe afdelingen zagen het levenslicht, te weten: Almelo, Ouder- en Nieuwer-Amstel,
Enschede en Odoorn. Een poging
om in de Zaanstreek een afdeling
op te richten mocht nog niet met
succes
worden
bekroond.
Wel
kwam een district tot stand, nl.
OverijseL Onze levensvatbaarheid
in het Oosten des lands is groot;
de leden zijn er opvallend actief.
Komen ook in de J.O.V.D. de wijzen uit het Oosten?
Ook een gezonde plant verliest
haar bladeren. Daarom behoeven
we niet te wanhopen, al moest de

afdeling Arnhem worden geliquideerd, terwijl het met de J.O.V.D.
in Utrecht eveneens nog niet wil
vlotten. Overigens is het resultaat
gunstig te noemen. Thans 'hebben
we 28 afdelingen en 5 districten!

*
Aan activiteit heeft het dit jaar
in de diverse afdelingen beslist
niet ontbroken. Over hun werkzaamheden kunnen zij U het beste
zelf inlichten.
Maar vermelden wil ik hier de
afdelingen
Noord-Groningen
en
Amsterdam, die verschillende grote propaganda-avonden hielden;
Den Haag, die in Juni de afdelingen Gouda, Boskoop, Dordrecht,
Giessendam en ook Alkmaar op
visite nodigde, alsmede de zeer
jonge afdelingen Ouder- en Nieuwer-Amstel, Almelo, Enschede en
Hengelo.
Terloops wil ik nog vertellen,
dat het aantal binnengekomen
stukken ongeveer 400 heeft bedragen, die alle een beantwoording
behoefden; enige tientallen stencils
zijn uitgegaan en verder werden
de gewone secretariaatswerkzaam-

heden verricht, zoals het verzenden van propagandamateriaal, beginselverklaringen, sprekerslij sten,
adreslijsten
etc.
Een
hartelijk
woord van dank gaat hier uit tot
hen, die mij bij een veelomvattende
werkkring 2ls het secretariaat nu
eenmaal is, terzijde hebben gestaan.
Tenslotte zij vermeld, dat het
aantal H.E.-vergaderingen 5 bedroeg en dat van het D.B. zes. In
Maart 1953 is de heer de Vries
wegens
drukke
werkzaamheden
uit het D.B. getreden en heeft de
heer Tammens zijn plaats ingenomen.
De watersnood in Februari van
dit jaar is een zwarte bladzijde in
onze vaderlandse geschiedenis. Ook
aan de J.O.V.D. is de ramp niet
ongemerkt voorbijgegaan. Wij denken hierbij aan onze afdelingen
Hoekse Waard, Dordrecht, Giessendam en Hardinxveld en de waardige wijze, waarop zij aan deze
rampspoed het hoofd geboden hebben. Bij die gelegenheid is ook van
bevriende buitenlandse organisaties
steun ontvangen voor de getroffen
gebieden.

Het is moeilijk het leed, d:tt hier
geleden is, te beschrijven •·n het
zou bovendien in dit versla1'. minder op zijn plaats zijn, do!'ll van
harte wens ik, dat zij nog ::terker
dan tevoren uit deze strijd trvoorschijn mogen treden.
Nabesel•ouwing
Deze terugblik op de werlo~aam
heden van onze vereniging geeft
reden tot tevredenheid, m;~ar we
moeten desniettemin er op ill'dacht
zijn onze activiteit op te Vtll'ren.
Slechts in eendracht en l'llthousiasme zal er nog meer I H'reikt
kunnen worden. We zullen <'i kaar
steeds terzijde moeten staan in de
moeilijkheden en problemen.
Vijf jaren liggen achter ons. Wat
zullen de volgende vijf jaren brengen? Dit hangt af van U <'ll mij.
Het komt er vooral op aan de teamgeest te handhaven, teneinde te
allen tijde waar te maken onw beginselen: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale Gerechtigheid.
Schiedam, 1 November l!l!i3.
H. C. KOOYMAN,
secret: tresse.

GROEIEND CONTACT MET HET BUITENLAND
De contacten met het buitenland betroffen dit jaar hoofdzakelijk
bezoeken aan liberale bijeenkomsten op Europees niveau.
Natuurlijk valt hei gezien de toenemende samenwerking der WestEuropese landen, waardoor ook de politieke partijen in die landen meer
gemeenschappelijke belangen krijgen, te betreuren, dat de J.O.V.D. slechts
om financiële reden nog niet een actiever geluid op de gezamenlijke
bijeenkomsten van de Europese Jong Liberalen kan laten horen.
Dikwijls blijkt, dat nog maar al te veel groeperingen, ook van Liberale
Jongeren, nog vast zitten in zeer nauwe nationale belangen. Zowel voor
hen, alsmede voor ons zelf, is het van belang, dat de J.O.V.D. er naar
streeft bij zoveel mogelijk vergaderingen en manifestaties in het buitenland vertegenwoordigd te zijn. De versteviging van de interne organisatie
blijft echter van primair belang.
Met name in het verband van de
Jeunesse Europeen Liberale kan
veel activiteit ontplooid worden.
Deze organisatie heeft haar bestaansrecht bewezen, door het afgelopen jaar een groot aantal goed
bezochte vergaderingen, congressen en studieweken te organiseren.
De rapporten daarvan, alsmede het
maandblad "Liberté" werden regelmatig ontvangen.
Tot nu toe is de J.O.V.D. voor
Nederland de vertegenwoordigster
van de J.E.L. geweest.
Het overleg met de Liberale Studenten
Vereniging
Amsterdam
heeft thans geleid tot een principiële overeenstemming inzake de
oprichting van een Nederlandse
sectie van de J.E.L. De definitieve
oprichting kan in Januari 1954 tegemoet worden gezien. Het is te hopen,
dat door deee samenwerking de Nederlandse liberale jeugd een belangrijker rol 'in het internationale werk
zal kunnen gaan spelen. Vooral is dit
van belang, omdat in het Europese
contact de Latijnse landen op het
ogenblik een belangrijk overwicht
hebben.
De
Europese
Jeugdcampagne
heeft dit jaar haar werkzaamheden
voortgezet ter verbreiding van de
Europese gedachte onder de Nederlandse jongeren van alle gezindten.
Dank zij een ruime subsidie was
zij in staat alle leden van de Politiek Jongeren Contact Raad financiële steun te geven bij het organiseren van bijeenkomsten, waar Europese problemen werden besproken.
In dit kader heeft de J.O.V.D.
een
weekend georganiseerd in
Grollo. De heer H. D. Louwes sprak
op dit weekend over de Europese
Landbot:.wintegratie, een minder
bekend, maar zeker belangrijk onderwerp. De heer Louwes is lid
van de Eerste Kamer der Staten-

Generáal en afkomstig uit landbouwkringen, zeer ter zake kundig.
Bijzonder origineel was tijdens
deze bijeenkomst de voordracht
van mr J. A. Jonkman, voorzitter
van de Eerste Kamer der StatenGeneraal, die de Europese eenheid
belichtte vanuit het oogpunt der
internationale rechtsorde en ons
wees op de vele moeilijkheden, die
er juridisch gezien nog overwonnen moeten worden. De aanwezigheid van enige Belgische en Duitse
gasten gaf aan deze conferentie een
internationaal karakter. We kunnen wat betreft Grollo op een zeer
geslaagde J.O.V.D.-manifestatie terugzien.
Ook in P.J.C.R.-verband werd
een studie- weekend over Europese
zaken georganiseerd. De leden van
de P.J.C.R. kwamen in September
bijeen in het conferentie-oord "De
Horst" in Driebergen, waar als
sprekers optraden mr Stempels,
parlementair redacteur van de
N.R.C., die het werk van de Europese Raad in Straatsburg toelichtte, en prof. dr L. W. G. Scholten
uit Utrecht, die een zeer critisch
commentaar gaf op de integratie.
Mej. de Jonge en de heren Oosterveld en Groenhart woonden namens de J.O.V.D. deze conferentie
bij.
De richtlijnen voor de campagne
onder de jongerenorganisaties werden besproken tijdens een studieweek in Blaricum, gehouden in
Juni van dit jaar. De J.O.V.D. was
hier vertegenwoordigd door de heer
B. Mulder uit Amsterdam.
De meest spectaculaire manifestatie van de Europese jeugdcampagne was wel de Europese
Jongerendag, die op 10 October j.l.
als sluitstuk van het Tweede Congres van Europa in .Den Haag werd

georganiseerd. Een groot aantal
J.O.V.D.-ers nam aan deze b1·t.oging
deel.
Gedurende
de
Pinksterdagen
vond te Antwerpen het ja;trlijks
congres plaats van het Lnndelijk
Verbond van de Belgische Liberale
Jeugd. Mej. Kooyman en ck heer
Roethof woonden het congn ·s bij.
De Beneluxproblemen war<'ll onderwerp van gesprek op een weekend te Zeizate in België. Mej. Kooyman en de heer Linssen bepleitten
daar de Nederlandse belangen. Een
onderdeel van dit weekend was een
grenscontact aan de Vlaams-Nederlandse grens, waar de afdeling
Dordrecht ijverig
meehielp de
grensboom af te breken.
Op een conferentie over de Duitse eenheid, georganiseerd door de
Deutsche Jung Dernokraten te Volperhausen van 15-22 Juli, was de
J.O.V.D. vertegenwoordigd door de
heren Linssen en van Schagen.
Mej. J. de Jonge woonde de jaarlijkse bijeenkomst bij van de World
Federation of Liberal and Radical
Youth te Londen en Oxford.

*
InV.V.D.-bijeenkomsten
het binnenland waren op vele
en vergaderingeil van de V. V.D.-Vrouwenbond, leden van onze organisatie
officieel aanwezig. Het lustrum van
de Liberale Studenten Vereniging
te Amsterdam werd door mej.
Kooyman en de heer Groenhart
bijgewoond.
Naar de buitenlandse organisaties, de V.V.D. en de leden der
P.J.C.R. gingen ruim honderd brieven uit. Tevens verzorgd<~ het
secretariaat de administrati<~ van
de propagandacommissie, met name
de actie van deze commissie in
Maart van dit jaar, toen zij een
enquête hield over de stand van
zaken in de afdelingen.
Wij besluiten met al di<•genen,
die direct of indirect geholpen hebben door de soms enorme massa's
werk heen te komen, hartelijk te
bedanken. Zeer speciaal is deze
dank bestemd voor mej. Jeanne
Bos uit Dordrecht, die tijdens de
zo drukke maanden vóór de zomerperiode ons zo actief heeft geholpen.
K. GROENHART,
secretaris.
Dordrecht, 30 October 1953.

